
BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

M A T E R I A Ł  P O R Ó W N AW C Z Y  

do  ustawy z dnia 9 kwietnia 2020 r. 

 

o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa 

SARS-CoV-2 

 

(druk nr 101) 

 

 

USTAWA z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 90) 

 

<Art. 1a. 

1. W przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, dniem 

wolnym od pracy jest także dzień określony przez Prezesa Rady Ministrów, w 

drodze rozporządzenia. 

2. Wydając rozporządzenie, o którym mowa w ust. 1, Prezes Rady Ministrów 

uwzględnia zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej.> 

 

 

 

USTAWA z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 

z 2020 r. poz. 256) 

<Art. 39
3
. 

§ 1. W przypadku pism wydanych przez organ administracji publicznej w formie 

dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego, które 

zostały opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym 

albo podpisem osobistym, zaawansowaną pieczęcią elektroniczną albo 

kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną, doręczenie może polegać na doręczeniu 

wydruku pisma uzyskanego z tego systemu odzwierciedlającego treść tego pisma, 

jeżeli strona lub inny uczestnik postępowania nie złożyła podania w formie 

dokumentu elektronicznego przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu 
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administracji publicznej, nie wystąpiła do organu administracji publicznej o takie 

doręczenie lub nie wyraziła zgody na doręczanie pism w taki sposób. 

§ 2. Wydruk pisma, o którym mowa w § 1, zawiera: 

1) informację, że pismo zostało wydane w formie dokumentu elektronicznego i 

podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo 

podpisem osobistym, ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska 

służbowego osoby, która je podpisała, albo opatrzone zaawansowaną pieczęcią 

elektroniczną albo kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną; 

2) identyfikator tego pisma, nadawany przez system teleinformatyczny, za pomocą 

którego pismo zostało wydane. 

§ 3. Wydruk pisma, o którym mowa w § 1, może zawierać mechanicznie odtwarzany 

podpis osoby, która podpisała pismo. 

§ 4. Wydruk pisma, o którym mowa w § 1, stanowi dowód tego, co zostało stwierdzone w 

piśmie wydanym w formie dokumentu elektronicznego.> 

 

 

 

USTAWA z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2020 r. poz. 275 i 568) 

 

Art. 36. 

§ 1. Walne zgromadzenie jest najwyższym organem spółdzielni. 

§ 2. Każdy członek ma jeden głos bez względu na ilość posiadanych udziałów. Statut 

spółdzielni, której członkami mogą być wyłącznie osoby prawne, może określać inną 

zasadę ustalania liczby głosów przysługujących członkom. 

§ 3. Członek może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu przez pełnomocnika, jeżeli ustawa 

lub statut nie stanowią inaczej. Osoby prawne będące członkami spółdzielni biorą udział 

w walnym zgromadzeniu przez ustanowionego w tym celu pełnomocnika. 

§ 4. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka. Pełnomocnictwo 

powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu 

walnego zgromadzenia. 

§ 5. Członek zarządu spółdzielni nie może być pełnomocnikiem na walnym zgromadzeniu. 

Nie dotyczy to spółdzielni liczących nie więcej niż dziesięciu członków, o ile statut nie 

stanowi inaczej. 
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§ 6. Pracownik spółdzielni może być pełnomocnikiem na walnym zgromadzeniu, tylko jeżeli 

jest również członkiem spółdzielni zatrudnionym na podstawie spółdzielczej umowy o 

pracę. 

§ 7. Członek ma prawo korzystania na własny koszt z pomocy prawnej lub pomocy eksperta. 

Osoby, z których pomocy korzysta członek, nie są uprawnione do zabierania głosu. 

§ 8. W walnym zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym przedstawiciele 

związku rewizyjnego, w którym spółdzielnia jest zrzeszona, oraz przedstawiciele 

Krajowej Rady Spółdzielczej. 

<§ 9. Zarząd lub Rada Nadzorcza może zarządzić podjęcie określonej uchwały przez 

walne zgromadzenie na piśmie albo przy wykorzystaniu środków bezpośredniego 

porozumiewania się na odległość.  

§ 10. Uchwała walnego zgromadzenia może być podjęta, jeżeli wszyscy członkowie 

zostali zawiadomieni o głosowaniu na piśmie albo przy wykorzystaniu środków 

bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała może być również 

wynikiem głosów częściowo oddanych na piśmie lub przy wykorzystaniu środków 

bezpośredniego porozumiewania się na odległość.  

§ 11. Przy obliczaniu kworum uwzględnia się członków uczestniczących przez oddanie 

głosu na piśmie lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania 

się na odległość.  

§ 12. Głosowanie w trybie określonym w § 9–11 może być przeprowadzone niezależnie 

od postanowień statutu spółdzielni. 

§ 13. Rozwiązania, o których mowa w § 9–12, stosuje się w czasie wprowadzenia stanu 

zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, o których mowa w ustawie z dnia 5 

grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284, 322 i 374).> 

 

Art. 37. 

§ 1. Statut może postanowić, że jeżeli ilość członków przekroczy liczbę w nim określoną, 

walne zgromadzenie członków zostaje zastąpione przez zebranie przedstawicieli. W takim 

wypadku statut powinien określać zasady ustalania liczby przedstawicieli i ich wyboru 

oraz czas trwania przedstawicielstwa. 

§ 2. Do zebrania przedstawicieli stosuje się odpowiednio przepisy niniejszej ustawy i statutu o 

walnych zgromadzeniach. 
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§ 3. O czasie, miejscu i porządku obrad zebrania przedstawicieli należy zawiadomić 

wszystkich członków spółdzielni w sposób wskazany w statucie. 

§ 4. Członek spółdzielni niebędący przedstawicielem może uczestniczyć w zebraniu 

przedstawicieli bez prawa głosu. 

<§ 5. Przepisy art. 36 § 10–12 stosuje się odpowiednio.> 

 

Art. 40. 

§ 1. O czasie, miejscu i porządku obrad walnego zgromadzenia zawiadamia się członków, 

związek rewizyjny, w którym spółdzielnia jest zrzeszona, oraz Krajową Radę 

Spółdzielczą w sposób i w terminach określonych w statucie. 

§ 2. Uprawnieni do żądania zwołania walnego zgromadzenia (zebrania przedstawicieli), w 

myśl art. 39 § 2 i 3, mogą również żądać zamieszczenia oznaczonych spraw na porządku 

jego obrad, pod warunkiem wystąpienia z tym żądaniem w terminie przez statut 

określonym. 

<§ 3. Zawiadomienia, o których mowa w § 1, albo zgłoszenia żądań, o których mowa w § 

2, zgłoszenia żądania, mogą zostać dokonane przy wykorzystaniu środków 

bezpośredniego porozumiewania się na odległość.> 

 

Art. 46a. 
 

W spółdzielni, o której mowa w art. 6 § 2a, oraz w spółdzielni produkcji rolnej, w której 

liczba członków nie przekracza dziesięciu, nie powołuje się rady, o ile statut nie stanowi 

inaczej. W tym przypadku kompetencje rady wykonuje walne zgromadzenie członków. Art. 

35 § 4
1
-4

4
 stosuje się odpowiednio. <Przepisy art. 35 § 4

1
–5 stosuje się odpowiednio.> 

 

Art. 59. 

§ 1. 
(8)

 W spółdzielniach, w których walne zgromadzenie zostaje zastąpione przez zebranie 

przedstawicieli, z zastrzeżeniem art. 8
3
 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach 

mieszkaniowych, organami tych spółdzielni są także zebrania grup członkowskich. 

Zasady podziału członków na grupy członkowskie i zasady działania tych zebrań określa 

statut. Art. 35 § 4
1
-4

4
 stosuje się odpowiednio. <Przepisy art. 35 § 4

1
–5 stosuje się 

odpowiednio.> 

§ 2. Do uprawnień zebrań grup członkowskich należy: 

1)   wybieranie i odwoływanie przedstawicieli na zebranie przedstawicieli; 
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2)   wybieranie i odwoływanie członków rady spółdzielni, jeśli statut tak stanowi; 

3)   rozpatrywanie spraw, które mają być przedmiotem obrad najbliższego zebrania 

przedstawicieli, i zgłaszanie swoich wniosków w tych sprawach; 

4)   rozpatrywanie okresowych sprawozdań rady i zarządu; 

5)   wyrażanie swojej opinii i zgłaszanie do właściwych organów spółdzielni wniosków w 

sprawach spółdzielni, a zwłaszcza we wspólnych sprawach członków wchodzących w 

skład zebrania grupy. 

§ 3. Statut może również określać inne zadania i uprawnienia zebrań grup członkowskich. 

 

 

 

USTAWA z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1491) 

 

Art. 5. 

1. Fundator ustala statut fundacji, określający jej nazwę, siedzibę i majątek, cele, zasady, 

formy i zakres działalności fundacji, skład i organizację zarządu, sposób powoływania 

oraz obowiązki i uprawnienia tego organu i jego członków. Statut może zawierać również 

inne postanowienia, w szczególności dotyczące prowadzenia przez fundację działalności 

gospodarczej, dopuszczalności i warunków jej połączenia z inną fundacją, zmiany celu 

lub statutu, a także przewidywać tworzenie obok zarządu innych organów fundacji. 

<1a. Do korzystania ze środków komunikacji elektronicznej w głosowaniu władz 

fundacji stosuje się odpowiednio przepisy art. 10 ust. 1a–1d ustawy z dnia 7 kwietnia 

1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach. 

1b. Rozwiązania, o których mowa w ust. 1, stosuje się w przypadku wprowadzenia stanu 

zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, o których mowa w ustawie z dnia 5 

grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284, 322 i 374). 

1c. Rozwiązania, o których mowa w ust. 1a i 1b, stosuje się w przypadku wprowadzenia 

stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, o których mowa w ustawie z 

dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u 

ludzi.> 
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2. Fundator może wskazać ministra właściwego ze względu na cele fundacji. Oświadczenie 

fundatora w tej sprawie powinno być dołączone do statutu i przekazane sądowi 

prowadzącemu rejestr fundacji. 

3. Fundacja, która ma prowadzić działalność na terenie jednego województwa, powinna mieć 

siedzibę na terenie województwa objętego działalnością tej fundacji. 

4. Jeżeli w statucie określa się przeznaczenie środków majątkowych fundacji po jej 

likwidacji, środki te powinny być przeznaczone na cele, o których mowa w art. 1. 

5. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej 

celów. Jeżeli fundacja ma prowadzić działalność gospodarczą, wartość środków 

majątkowych fundacji przeznaczonych na działalność gospodarczą nie może być mniejsza 

niż tysiąc złotych. 

6. Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia, może określić ulgi i zwolnienia z tytułu 

przeznaczenia zysków z działalności gospodarczej fundacji na realizację jej zadań 

statutowych, inne niż ulgi i zwolnienia określone w innych ustawach. 

 

 

 

USTAWA z dnia 31 stycznia 1989 r. o gospodarce finansowej przedsiębiorstw państwowych 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 2069) 

Art. 12. 

1. Przedsiębiorstwa są obowiązane do dokonywania wpłat z zysku po opodatkowaniu 

podatkiem dochodowym na rzecz budżetu państwa. 

2. Z wpłat, o których mowa w ust. 1, zwolnione są przedsiębiorstwa działające przy zakładach 

karnych i aresztach śledczych podległe Ministrowi Sprawiedliwości. 

2a. Z wpłat, o których mowa w ust. 1, zwolniony jest także w okresie opodatkowania 

podatkiem tonażowym przedsiębiorca żeglugowy w zakresie przychodów z działalności 

opodatkowanej podatkiem tonażowym. 

<2b. Z wpłat, o których mowa w ust. 1, zwolnione są także przedsiębiorstwa za okres 

roku obrotowego, w którym wystąpił stan zagrożenia epidemicznego lub stan 

epidemii, oraz za okres roku obrotowego poprzedzającego rok obrotowy, w którym 

wystąpił którykolwiek z wyżej wymienionych stanów.> 

3. Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia, może na wniosek organu założycielskiego 

zwolnić przedsiębiorstwa wykonujące w całości lub w części zadania na potrzeby 
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obronności i bezpieczeństwa państwa z obowiązku dokonywania wpłat z zysku lub 

przyznać tym przedsiębiorstwom ulgi we wpłatach z zysku. 

 

 

 

USTAWA z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2019 r. poz. 713) 

 

Art. 10. 

1. Statut stowarzyszenia określa w szczególności: 

1)   nazwę stowarzyszenia, odróżniającą je od innych stowarzyszeń, organizacji i 

instytucji; 

2)   teren działania i siedzibę stowarzyszenia; 

3)   cele i sposoby ich realizacji; 

4)   sposób nabywania i utraty członkostwa, przyczyny utraty członkostwa oraz prawa i 

obowiązki członków; 

5)   władze stowarzyszenia, tryb dokonywania ich wyboru, uzupełniania składu oraz ich 

kompetencje; 

5a)   możliwość otrzymywania przez członków zarządu wynagrodzenia za czynności 

wykonywane w związku z pełnioną funkcją; 

6)    sposób reprezentowania stowarzyszenia, w szczególności sposób zaciągania 

zobowiązań majątkowych, a także warunki ważności uchwał władz stowarzyszenia; 

7)   sposób uzyskiwania środków finansowych oraz ustanawiania składek członkowskich; 

8)   zasady dokonywania zmian statutu; 

9)   sposób rozwiązania się stowarzyszenia. 

<1a. Jeżeli członkowie władzy stowarzyszenia wyrazili na to zgodę w formie 

dokumentowej, głosowanie poza posiedzeniami władz stowarzyszenia może odbywać 

się z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. 

1b. Możliwość udziału w posiedzeniu władz stowarzyszenia przy wykorzystaniu środków 

komunikacji elektronicznej jest wskazana w zawiadomieniu o tym zebraniu, 

zawierając dokładny opis sposobu uczestnictwa i wykonywania prawa głosu. 

1c. Wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej w głosowaniach na 

posiedzeniach władzy stowarzyszenia odbywa się przy zapewnieniu co najmniej: 

1) transmisji obrad posiedzenia w czasie rzeczywistym; 
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2) dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której członek 

władzy stowarzyszenia może wypowiadać się w toku obrad; 

3) wykonywania osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku 

posiedzenia. 

1d. Wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej w głosowaniach na oraz poza 

posiedzeniami władz stowarzyszenia może podlegać odmiennym uregulowaniom w 

tym ograniczeniom w statucie stowarzyszenia. Statut stowarzyszenia może też 

wprost wyłączyć możliwość stosowania powyższych przepisów w stowarzyszeniu. 

1e. Rozwiązania, o których mowa w ust. 1a–1d, stosuje się w przypadku wprowadzenia 

stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, o których mowa w ustawie z 

dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u 

ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284, 322 i 374).> 

2. Ogólnokrajowe stowarzyszenia zrzeszające osoby wykonujące określony zawód lub 

zawody pokrewne, podejmujące zadania w zakresie rozpowszechniania wiedzy 

specjalistycznej i podnoszenia poziomu zawodowego w ramach wewnętrznego systemu 

potwierdzania kwalifikacji i umiejętności - określają w statucie te zadania oraz zakres i 

sposób ich realizacji. 

3. Osoba prawna może być jedynie wspierającym członkiem stowarzyszenia. 

 

 

 

USTAWA z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2019 

r. poz. 1387, z późn. zm.) 

<Art. 52v. 

1. Kwotę na rzecz organizacji pożytku publicznego, o której mowa w art. 45c, naczelnik 

urzędu skarbowego przekazuje również na podstawie wniosku wypełnionego w: 

1) zeznaniu podatkowym złożonym do dnia 1 czerwca 2020 r. albo w korekcie tego 

zeznania złożonej do dnia 30 czerwca 2020 r.; 

2) oświadczeniu, o którym mowa w art. 45c ust. 3a, złożonym do dnia 1 czerwca 

2020 r. 

2. W zakresie nieuregulowanym w ust. 1, do kwoty na rzecz organizacji pożytku 

publicznego przekazywanej na podstawie wniosku lub oświadczenia wypełnionego w 

terminach, o których mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy art. 45c.> 
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USTAWA z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2019 

r. poz. 865, z późn. zm.) 

<Art. 38n. 

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

podatnik poniósł w 2020 r. negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu 

COVID-19, o którym mowa w ustawie o COVID-19. 

2. Przepis ust. 1. stosuje się do roku podatkowego, który rozpoczął się przed dniem 1 

stycznia 2020 r. a zakończy się po dniu 31 grudnia 2019 r., lub rozpoczął się po dniu 

31 grudnia 2019 r. a przed dniem 1 stycznia 2021 r.> 

 

 

 

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, 1309, 1524, 

1696, 1712, 1815, 2166, 2170 oraz z 2020 r. poz. 148) 

 

Art. 3. 

Ilekroć w ustawie jest mowa o: 

1)   obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć budynek, budowlę bądź obiekt małej 

architektury, wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu 

zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z użyciem wyrobów budowlanych; 

2)   budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z 

gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada 

fundamenty i dach; 

2a)  budynku mieszkalnym jednorodzinnym - należy przez to rozumieć budynek wolno 

stojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący 

zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w 

którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego 

lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 

30% powierzchni całkowitej budynku; 

3)   budowli - należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub 

obiektem małej architektury, jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, 

tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale 

związane z gruntem tablice reklamowe i urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne 
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(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje 

przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, 

stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla 

pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części 

budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych, elektrowni 

jądrowych, elektrowni wiatrowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i 

urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających 

się na całość użytkową; 

3a)  
(2)

 obiekcie liniowym - należy przez to rozumieć obiekt budowlany, którego 

charakterystycznym parametrem jest długość, w szczególności droga wraz ze zjazdami, 

linia kolejowa, wodociąg, kanał, gazociąg, ciepłociąg, rurociąg, linia i trakcja 

elektroenergetyczna, linia kablowa nadziemna i, umieszczona bezpośrednio w ziemi, 

podziemna, wał przeciwpowodziowy oraz kanalizacja kablowa, przy czym kable w niej 

zainstalowane oraz kable zainstalowane w kanale technologicznym nie stanowią obiektu 

budowlanego lub jego części ani urządzenia budowlanego; 

4)   obiekcie małej architektury - należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w 

szczególności: 

a)  kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury, 

b)  posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 

c)  użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, 

huśtawki, drabinki, śmietniki; 

5)   
(3)

 tymczasowym obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć obiekt budowlany 

przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości 

technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt 

budowlany niepołączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony 

sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, 

urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe, przenośne wolno stojące 

maszty antenowe; 

<5a) przenośnym wolno stojącym maszcie antenowym – należy przez to rozumieć 

wszelkie konstrukcje metalowe bądź kompozytowe, samodzielne bądź w połączeniu 

z przyczepą, rusztem, kontenerem technicznym, lub szafami telekomunikacyjnymi, 

posadowione na gruncie, wraz z odciągami, balastami i innymi elementami 

konstrukcji, instalacją radiokomunikacyjną i infrastrukturą zasilającą, 
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przeznaczone do wielokrotnego montażu i demontażu bez utraty wartości 

technicznej;> 

6)   budowie - należy przez to rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego w określonym 

miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego; 

7)   robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 

przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego; 

7a)  przebudowie - należy przez to rozumieć wykonywanie robót budowlanych, w wyniku 

których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu 

budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia 

zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji; w przypadku dróg są 

dopuszczalne zmiany charakterystycznych parametrów w zakresie niewymagającym 

zmiany granic pasa drogowego; 

8)   remoncie - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym 

robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących 

bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych 

niż użyto w stanie pierwotnym; 

9)   urządzeniach budowlanych - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z 

obiektem budowlanym, zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego 

przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub 

gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod 

śmietniki; 

10)  terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 

budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy; 

11)  prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - należy przez to rozumieć 

tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, 

ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego 

uprawnienia do wykonywania robót budowlanych; 

12)  pozwoleniu na budowę - należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą 

na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż 

budowa obiektu budowlanego; 

13)  dokumentacji budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z 

załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych 

i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty 



- 12 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu - 

także dziennik montażu; 

14)  dokumentacji powykonawczej - należy przez to rozumieć dokumentację budowy z 

naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi 

pomiarami powykonawczymi; 

15)  terenie zamkniętym - należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w 

przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego; 

16)  (uchylony); 

17)  (uchylony); 

18)  (uchylony); 

19)  organie samorządu zawodowego - należy przez to rozumieć organy określone w ustawie 

z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów 

budownictwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 1725, z 2018 r. poz. 1669 oraz z 2019 r. poz. 577 i 

730); 

20)  obszarze oddziaływania obiektu - należy przez to rozumieć teren wyznaczony w 

otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających 

związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego 

terenu; 

21)  (uchylony); 

22)  (uchylony); 

23)  (uchylony). 

Art. 29. 

1. Pozwolenia na budowę nie wymaga budowa: 

1)   obiektów gospodarczych związanych z produkcją rolną i uzupełniających zabudowę 

zagrodową w ramach istniejącej działki siedliskowej: 

a)  parterowych budynków gospodarczych o powierzchni zabudowy do 35 m
2
, przy 

rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m, 

b)  płyt do składowania obornika, 

c)  
(8)

 szczelnych zbiorników na gnojówkę lub gnojowicę, 

d)  naziemnych silosów na materiały sypkie o pojemności do 30 m
3
 i wysokości nie 

większej niż 7 m, 

e)  suszarni kontenerowych o powierzchni zabudowy do 21 m
2
, 

f)  
(9)

 silosów na kiszonkę; 
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1a)  wolno stojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których obszar 

oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały 

zaprojektowane; 

2)  wolno stojących parterowych budynków gospodarczych, garaży, wiat lub 

przydomowych ganków i oranżerii (ogrodów zimowych) o powierzchni zabudowy do 

35 m
2
, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch 

na każde 500 m
2
 powierzchni działki; 

2a)  wolno stojących parterowych budynków rekreacji indywidualnej, rozumianych jako 

budynki przeznaczone do okresowego wypoczynku, o powierzchni zabudowy do 35 

m
2
, przy czym liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać jednego na każde 

500 m
2
 powierzchni działki; 

2b)  wolno stojących parterowych budynków stacji transformatorowych i kontenerowych 

stacji transformatorowych o powierzchni zabudowy do 35 m
2
; 

2c)  wiat o powierzchni zabudowy do 50 m
2
, sytuowanych na działce, na której znajduje 

się budynek mieszkalny lub przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe, przy 

czym łączna liczba tych wiat na działce nie może przekraczać dwóch na każde 1000 

m
2
 powierzchni działki; 

2d)  wolno stojących altan o powierzchni zabudowy do 35 m
2
, przy czym łączna liczba 

tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m
2
 powierzchni 

działki; 

3)   przydomowych oczyszczalni ścieków o wydajności do 7,50 m
3
 na dobę; 

3a)  zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe o pojemności do 10 m
3
; 

4)   altan działkowych i obiektów gospodarczych, o których mowa w ustawie z dnia 13 

grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2176); 

5)   wiat przystankowych i peronowych; 

6)   parterowych budynków o powierzchni zabudowy do 35 m
2
, służących jako zaplecze 

do bieżącego utrzymania linii kolejowych, położonych na terenach stanowiących 

własność Skarbu Państwa; 

7)   wolno stojących kabin telefonicznych, szaf i słupków telekomunikacyjnych; 

8)   parkometrów z własnym zasilaniem; 

8a)   stacji ładowania w rozumieniu art. 2 pkt 27 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o 

elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. poz. 317, 1356 i 2348) oraz 

punktów ładowania w rozumieniu art. 2 pkt 17 tej ustawy, z wyłączeniem 
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infrastruktury ładowania drogowego transportu publicznego w rozumieniu art. 2 pkt 3 

tej ustawy; 

9)   boisk szkolnych oraz boisk, kortów tenisowych, bieżni służących do rekreacji; 

10)  miejsc postojowych dla samochodów osobowych do 10 stanowisk włącznie; 

11)  zjazdów z dróg krajowych i wojewódzkich oraz zatok parkingowych na tych drogach; 

11a)  zjazdów z dróg powiatowych i gminnych oraz zatok parkingowych na tych drogach; 

11b)  przepustów o średnicy do 100 cm; 

11c)   urządzeń instalowanych w pasie drogowym dróg publicznych, wraz z 

fundamentami, konstrukcjami wsporczymi oraz przynależnymi elementami 

wyposażenia: 

a)  służących do zarządzania drogami, w tym do wdrażania inteligentnych systemów 

transportowych, 

b)  służących do zarządzania ruchem drogowym, w tym urządzeń bezpieczeństwa 

ruchu drogowego, 

c)  o których mowa w art. 13o ust. 1 i art. 20g ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o 

drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 oraz z 2019 r. poz. 698 i 730); 

12)  tymczasowych obiektów budowlanych, niepołączonych trwale z gruntem i 

przewidzianych do rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce w terminie określonym 

w zgłoszeniu, o którym mowa w art. 30 ust. 1, ale nie później niż przed upływem 180 

dni od dnia rozpoczęcia budowy określonego w zgłoszeniu; 

13)  gospodarczych obiektów budowlanych o powierzchni zabudowy do 35 m
2
, przy 

rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m, przeznaczonych wyłącznie na cele 

gospodarki leśnej i położonych na gruntach leśnych Skarbu Państwa; 

14)  obiektów budowlanych piętrzących wodę i upustowych o wysokości piętrzenia 

poniżej 1 m poza rzekami żeglownymi oraz poza obszarem parków narodowych, 

rezerwatów przyrody i parków krajobrazowych oraz ich otulin; 

15)  przydomowych basenów i oczek wodnych o powierzchni do 50 m
2
; 

16)  pomostów o długości całkowitej do 25 m i wysokości, liczonej od korony pomostu do 

dna akwenu, do 2,50 m, służących do: 

a)  cumowania niewielkich jednostek pływających, jak łodzie, kajaki, jachty, 

b)  uprawiania wędkarstwa, 

c)  rekreacji; 
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17)  opasek brzegowych oraz innych sztucznych, powierzchniowych lub liniowych 

umocnień brzegów rzek i potoków górskich oraz brzegu morskiego, brzegu morskich 

wód wewnętrznych, niestanowiących konstrukcji oporowych; 

18)  pochylni przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych; 

19)  instalacji zbiornikowych na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o pojemności do 

7 m
3
, przeznaczonych do zasilania instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych 

jednorodzinnych; 

19a)  sieci: 

a)  elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV, 

b)  wodociągowych, 

c)  kanalizacyjnych, 

d)  cieplnych, 

e)  
(10)

 (uchylona) 

f)   gazowych o ciśnieniu roboczym nie wyższym niż 0,5 MPa; 

20)  przyłączy: elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, 

cieplnych i telekomunikacyjnych; 

20a)  telekomunikacyjnych linii kablowych; 

20aa)  
(11)

 podbudowy słupowej dla telekomunikacyjnych linii kablowych; 

20b)  kanalizacji kablowej; 

21)  urządzeń pomiarowych, wraz z ogrodzeniami i drogami wewnętrznymi, państwowej 

służby hydrologiczno-meteorologicznej i państwowej służby hydrogeologicznej: 

a)  posterunków: wodowskazowych, meteorologicznych, opadowych oraz wód 

podziemnych, 

b)  punktów: obserwacyjnych stanów wód podziemnych oraz monitoringu jakości wód 

podziemnych, 

c)  piezometrów obserwacyjnych i obudowanych źródeł; 

22)  obiektów małej architektury; 

23)  ogrodzeń; 

24)  obiektów przeznaczonych do czasowego użytkowania w trakcie realizacji robót 

budowlanych, położonych na terenie budowy, oraz ustawianie barakowozów 

używanych przy wykonywaniu robót budowlanych, badaniach geologicznych i 

pomiarach geodezyjnych; 
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25)  tymczasowych obiektów budowlanych stanowiących wyłącznie eksponaty 

wystawowe, niepełniących jakichkolwiek funkcji użytkowych, usytuowanych na 

terenach przeznaczonych na ten cel; 

26)  znaków geodezyjnych, a także obiektów triangulacyjnych, poza obszarem parków 

narodowych i rezerwatów przyrody; 

27)  instalacji elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, 

klimatyzacyjnych i telekomunikacyjnych wewnątrz użytkowanego budynku; 

28)  obiektów budowlanych służących bezpośrednio do wykonywania działalności 

regulowanej ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 

2019 r. poz. 725 i 730) w zakresie poszukiwania i rozpoznawania złóż 

węglowodorów; 

29)  poligonowych obiektów budowlanych, w szczególności: stanowisk obronnych, 

przepraw, budowli ziemnych, budowli fortyfikacyjnych, instalacji tymczasowych oraz 

obiektów kontenerowych, lokalizowanych na terenach zamkniętych wyznaczonych 

przez Ministra Obrony Narodowej do prowadzenia ćwiczeń wojskowych z 

wykorzystaniem obozowisk polowych oraz umocnień terenu do pozoracji 

bezpośredniego prowadzenia walki. 

30)  
(12)

 niecek dezynfekcyjnych, w tym niecek dezynfekcyjnych z zadaszeniem. 

2. Pozwolenia na budowę nie wymaga wykonywanie robót budowlanych polegających na: 

1)   remoncie obiektów budowlanych; 

1a)  przebudowie obiektów, o których mowa w ust. 1; 

1aa)   przebudowie budynków, innych niż budynki, o których mowa w ust. 1, z 

wyłączeniem ich przegród zewnętrznych oraz elementów konstrukcyjnych, a także z 

wyłączeniem przebudowy, której projekt budowlany wymaga uzgodnienia pod 

względem ochrony przeciwpożarowej; 

1b)  przebudowie przegród zewnętrznych oraz elementów konstrukcyjnych budynków 

mieszkalnych jednorodzinnych, o ile nie prowadzi ona do zwiększenia 

dotychczasowego obszaru oddziaływania tych budynków; 

1c)  remoncie lub przebudowie urządzeń budowlanych; 

2)   (uchylony); 

3)   (uchylony); 

4)   dociepleniu budynków o wysokości do 25 m; 

5)   utwardzeniu powierzchni gruntu na działkach budowlanych; 
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6)   instalowaniu tablic i urządzeń reklamowych, z wyjątkiem usytuowanych na obiektach 

wpisanych do rejestru zabytków w rozumieniu przepisów o ochronie zabytków i 

opiece nad zabytkami oraz z wyjątkiem reklam świetlnych i podświetlanych 

usytuowanych poza obszarem zabudowanym w rozumieniu przepisów o ruchu 

drogowym; 

7)   (uchylony); 

8)   (uchylony); 

9)   
(13)

 wykonywaniu i przebudowie urządzeń melioracji wodnych; 

10)  wykonywaniu obudowy ujęć wód podziemnych; 

11)  przebudowie sieci gazowych oraz elektroenergetycznych innych niż wymienione w 

ust. 1 pkt 19a lit. a; 

12)  przebudowie dróg, torów i urządzeń kolejowych; 

12a)  budowie kanałów technologicznych, w rozumieniu art. 4 pkt 15a ustawy z dnia 21 

marca 1985 r. o drogach publicznych, w pasie drogowym w ramach przebudowy tej 

drogi; 

13)  (uchylony); 

14)  instalowaniu krat na obiektach budowlanych; 

15)  
(14)

 instalowaniu stanowiących albo niestanowiących całości techniczno-użytkowej 

urządzeń, w tym antenowych konstrukcji wsporczych i instalacji 

radiokomunikacyjnych, a także związanego z tymi urządzeniami osprzętu i urządzeń 

zasilających, na obiektach budowlanych; 

16)  
(15)

 montażu pomp ciepła, wolnostojących kolektorów słonecznych, urządzeń 

fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 50 kW oraz 

mikroinstalacji biogazu rolniczego w rozumieniu art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 

2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2018 r. poz. 2389, z późn. zm.
(16)

) z 

zastrzeżeniem, że do urządzeń fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej elektrycznej 

większej niż 6,5 kW oraz mikroinstalacji biogazu rolniczego, stosuje się obowiązek 

uzgodnienia pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej 

projektu budowlanego, o którym mowa w art. 6b ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o 

ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1372 i 1518), oraz zawiadomienia 

organów Państwowej Straży Pożarnej, o którym mowa w art. 56 ust. 1a tej ustawy; 

17)  (uchylony). 
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3. Pozwolenia na budowę wymagają przedsięwzięcia, które wymagają przeprowadzenia 

oceny oddziaływania na środowisko, oraz przedsięwzięcia wymagające przeprowadzenia 

oceny oddziaływania na obszar Natura 2000, zgodnie z art. 59 ustawy z dnia 3 

października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. 

4. Roboty budowlane, o których mowa w ust. 1 i 2, wykonywane: 

1)   przy obiekcie budowlanym wpisanym do rejestru zabytków - wymagają pozwolenia 

na budowę, 

2)   na obszarze wpisanym do rejestru zabytków - wymagają dokonania zgłoszenia, o 

którym mowa w art. 30 ust. 1 

- przy czym do wniosku o pozwolenie na budowę oraz do zgłoszenia należy dołączyć 

pozwolenie właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków wydane na podstawie 

przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. 

<5. Przepisów ust. 3 i 4 nie stosuje się do przedsięwzięć, o których mowa w ust. 1 pkt 12, 

polegających na budowie i przebudowie przenośnych wolno stojących masztów 

antenowych, w przypadku, gdy inwestorem jest przedsiębiorca telekomunikacyjny 

lub podmiot, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo 

telekomunikacyjne (Dz. U. z 2019 r. poz. 2460 oraz z 2020 r. poz. 374 i …).> 

 

Art. 30. 

1. Zgłoszenia organowi administracji architektoniczno-budowlanej wymaga, z zastrzeżeniem 

art. 29 ust. 3 i 4: 

1)   
(17)

 budowa, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1 lit. b-d i f, pkt 1a-2b. 3, 3a, 9, 11, 12, 

14, 16, 19, 19a, 20b , 28 oraz 30; 

1a)   budowa, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 20, oraz budowa stacji ładowania w 

rozumieniu art. 2 pkt 27 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i 

paliwach alternatywnych, z zastrzeżeniem art. 29a; 

1b)  budowa obiektów, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 6, 10 i 13, sytuowanych na 

obszarze Natura 2000; 

2)   wykonywanie robót budowlanych, o których mowa w art. 29 ust. 2 pkt 1b, 6, 9 oraz 

11-12a; 

2a)  wykonywanie remontu, o którym mowa w art. 29 ust. 2 pkt 1, dotyczącego: 

a)  budowli, których budowa wymaga uzyskania pozwolenia na budowę, 
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b)  przegród zewnętrznych albo elementów konstrukcyjnych budynków, których 

budowa wymaga uzyskania pozwolenia na budowę; 

2b)  
(18)

 wykonywanie przebudowy obiektów, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1 lit. b-

d i f oraz pkt 2b, 3, 3a, 11, 12, 14, 16, 19, 19a, 20b i 28; 

2c)  docieplenie budynków o wysokości powyżej 12 m i nie wyższych niż 25 m; 

3)   budowa ogrodzeń o wysokości powyżej 2,20 m i wykonywanie robót budowlanych 

polegających na instalowaniu: 

a)  krat na budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, użyteczności publicznej i 

zamieszkania zbiorowego oraz obiektach wpisanych do rejestru zabytków, 

b)  urządzeń o wysokości powyżej 3 m na obiektach budowlanych; 

c)  (uchylona); 

4)   budowa obiektów małej architektury w miejscach publicznych. 

1a. Inwestor zamiast dokonania zgłoszenia dotyczącego robót budowlanych, o których mowa 

w ust. 1, może wystąpić z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę. 

2. 
(19)

 W zgłoszeniu należy określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych 

oraz termin ich rozpoczęcia. Do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie, o którym 

mowa w art. 32 ust. 4 pkt 2, oraz, w zależności od potrzeb, odpowiednie szkice lub 

rysunki, a także pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami, w 

szczególności decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, zgodnie z art. 72 ust. 3 

ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko. 

3. Do zgłoszenia budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 19 i 20, należy ponadto dołączyć 

projekt zagospodarowania działki lub terenu wraz z opisem technicznym instalacji, 

wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane. Projekt 

zagospodarowania działki lub terenu, w przypadku budowy instalacji gazowej, o której 

mowa w art. 29 ust. 1 pkt 19, powinien być uzgodniony z podmiotem właściwym do 

spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych. 

4. 
(20)

 W zgłoszeniu budowy, o której mowa w ust. 1 pkt 4 i w art. 29 ust. 1 pkt 20aa, należy 

ponadto przedstawić projekt zagospodarowania działki lub terenu wykonany przez 

projektanta posiadającego wymagane uprawnienia budowlane. 

4a. W zgłoszeniu przebudowy drogi w transeuropejskiej sieci drogowej należy ponadto 

przedstawić: 
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1)   wynik audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego, o którym mowa w art. 24l ust. 1 

ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych; 

2)   uzasadnienie zarządcy drogi, o którym mowa w art. 24l ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 

1985 r. o drogach publicznych. 

4b. Do zgłoszenia budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a należy dołączyć 

dokumenty, o których mowa w art. 33 ust. 2 pkt 1-4. Przepis art. 35 ust. 1 stosuje się 

odpowiednio. 

4c. Do zgłoszenia przebudowy, o której mowa w art. 29 ust. 2 pkt 1b, należy dołączyć 

dokumenty, o których mowa w art. 33 ust. 2 pkt 1, 2 i 4. Przepis art. 35 ust. 1 stosuje się 

odpowiednio. 

5. Zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, należy dokonać przed terminem zamierzonego 

rozpoczęcia robót budowlanych. Organ administracji architektoniczno-budowlanej, w 

terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia, może, w drodze decyzji, wnieść sprzeciw. 

Do wykonywania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli organ administracji 

architektoniczno-budowlanej nie wniósł sprzeciwu w tym terminie. 

5a. (uchylony). 

5aa. Organ administracji architektoniczno-budowlanej może z urzędu, przed upływem 

terminu, o którym mowa w ust. 5, wydać zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia 

sprzeciwu. Wydanie zaświadczenia wyłącza możliwość wniesienia sprzeciwu, o którym 

mowa w ust. 6 i 7, oraz uprawnia inwestora do rozpoczęcia robót budowlanych. Przepis 

ust. 5e stosuje się odpowiednio. 

5b. W przypadku nierozpoczęcia wykonywania robót budowlanych przed upływem 3 lat od 

określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia, rozpoczęcie tych robót może nastąpić 

po dokonaniu ponownego zgłoszenia. 

5c. W razie konieczności uzupełnienia zgłoszenia organ administracji architektoniczno-

budowlanej nakłada na zgłaszającego, w drodze postanowienia, obowiązek uzupełnienia, 

w określonym terminie, brakujących dokumentów, a w przypadku ich nieuzupełnienia - 

wnosi sprzeciw w drodze decyzji. 

5d. Nałożenie obowiązku, o którym mowa w ust. 5c, przerywa bieg terminu, o którym mowa 

w ust. 5. 

5e. W przypadku gdy organ administracji architektoniczno-budowlanej nie wniósł sprzeciwu, 

projekt budowlany dotyczący budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a, 

oraz przebudowy, o której mowa w art. 29 ust. 2 pkt 1b, podlega ostemplowaniu. Organ 
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administracji architektoniczno-budowlanej dokonuje ostemplowania niezwłocznie po 

upływie terminu na wniesienie sprzeciwu. 

<5f. Do wykonywania robót budowlanych polegających na budowie lub przebudowie 

przenośnych wolno stojących masztów antenowych w przypadku, gdy inwestorem 

jest podmiot, o którym mowa w art. 29 ust. 5, można przystąpić w terminie 3 dni 

roboczych następujących po dniu doręczenia organowi administracji 

architektoniczno-budowlanej zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1. 

5g. Organ administracji architektoniczno-budowlanej może wnieść sprzeciw do 

zgłoszenia, o którym mowa w ust. 5f, w terminie 14 dni od dnia doręczenia zgłoszenia 

wyłącznie w przypadku, gdy wykonanie robót budowlanych lub obiektu objętego 

zgłoszeniem może spowodować zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia. 

5h. W przypadku wniesienia sprzeciwu, o którym mowa w ust. 5g, organ administracji 

architektoniczno-budowlanej zobowiązuje inwestora do wstrzymania wykonywania 

robót budowlanych lub do rozbiórki obiektu. 

5i. Przepisy art. 29 ust. 5 i 5f–5h stosuje się podczas stanu zagrożenia epidemicznego, 

stanu epidemii albo stanu klęski żywiołowej.> 

6. Organ administracji architektoniczno-budowlanej wnosi sprzeciw, jeżeli: 

1)   zgłoszenie dotyczy budowy lub wykonywania robót budowlanych objętych 

obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę; 

2)   budowa lub wykonywanie robót budowlanych objętych zgłoszeniem narusza ustalenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach 

zabudowy, inne akty prawa miejscowego lub inne przepisy; 

3)   zgłoszenie dotyczy budowy tymczasowego obiektu budowlanego, o którym mowa w 

art. 29 ust. 1 pkt 12, w miejscu, w którym taki obiekt istnieje. 

6a. Za dzień wniesienia sprzeciwu uznaje się dzień nadania decyzji w placówce pocztowej 

operatora wyznaczonego w rozumieniu art. 3 pkt 13 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - 

Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2188) albo w przypadku, o którym mowa w art. 

39
1
 Kodeksu postępowania administracyjnego, dzień wprowadzenia do systemu 

teleinformatycznego. 

7. Organ administracji architektoniczno-budowlanej może nałożyć, w drodze decyzji, o której 

mowa w ust. 5, obowiązek uzyskania pozwolenia na wykonanie określonego obiektu lub 

robót budowlanych objętych obowiązkiem zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, jeżeli ich 
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realizacja może naruszać ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 

decyzji o warunkach zabudowy lub spowodować: 

1)   zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia; 

2)   pogorszenie stanu środowiska lub stanu zachowania zabytków; 

3)   pogorszenie warunków zdrowotno-sanitarnych; 

4)   wprowadzenie, utrwalenie bądź zwiększenie ograniczeń lub uciążliwości dla terenów 

sąsiednich. 

 

 

 

USTAWA z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie (Dz. U. z 2020 r. poz. 67 i 148) 

 

<Art. 33e. 

1. Jeżeli w trakcie trwania kadencji organów Polskiego Związku Łowieckiego oraz 

organów koła łowieckiego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wprowadzony 

został stan zagrożenia epidemicznego, stan epidemii lub stan nadzwyczajny kadencja 

tych organów ulega przedłużeniu o okres trwania stanu zagrożenia epidemicznego, 

stanu epidemii lub stanu nadzwyczajnego. 

2. Wybory do organów Polskiego Związku Łowieckiego oraz organów koła łowieckiego 

nie mogą odbyć się wcześniej niż przed upływem 30 dni od dnia zakończenia na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanów, o których mowa w ust. 1.> 

 

 

 

USTAWA z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1171 oraz z 

2020 r. poz. 568) 

<Art. 10a. 

1. Podmiot wykonujący zadania publiczne udostępnia Prezesowi Rady Ministrów, 

Szefowi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów lub pełnomocnikowi Prezesa Rady 

Ministrów właściwemu do spraw analiz i studiów z zakresu kluczowych polityk 

publicznych na ich wniosek dane zgromadzone w zbiorach i rejestrach tego 

podmiotu. 



- 23 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

2. Dane, o których mowa w ust. 1, przed udostępnieniem podlegają anonimizacji lub 

pseudonimizacji. 

3. Dane, o których mowa w ust. 1, są przetwarzane w celu projektowania polityk 

publicznych i działań Rady Ministrów. W tym celu dane te mogą być łączone. 

4. W ramach realizacji celu, o którym mowa w ust. 3, Prezes Rady Ministrów, Szef 

Kancelarii Prezesa Rady Ministrów lub pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów 

właściwy do spraw analiz i studiów z zakresu kluczowych polityk publicznych mogą 

udostępniać dane uzyskane w sposób określony w ust. 1 innym osobom lub 

podmiotom, we współpracy z którymi realizują prace, o których mowa w ust. 3. 

5. Przepisy odrębne nie ograniczają uprawnień Prezesa Rady Ministrów, Szefa 

Kancelarii Prezesa Rady Ministrów lub pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów 

właściwego do spraw analiz i studiów z zakresu kluczowych polityk publicznych, o 

których mowa w ust. 1.> 

 

 

 

USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110, 

284 i 568) 

Art. 64e. 

1. Przepisy art. 64 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 2 i 3 i art. 64a-64d nie dotyczą: 

1)   autobusu - w zakresie nacisków osi; 

2)   pojazdu, którego szerokość i długość bez ładunku nie są większe od dopuszczalnych, 

przewożącego ładunek na zasadach określonych w art. 61 ust. 6, 8 i 9; 

3)   pojazdu biorącego udział w akcjach ratowniczych oraz przy bezpośredniej likwidacji 

skutków klęsk żywiołowych; 

<3a) pojazdu dostarczającego do szpitali wyposażenie i zaopatrzenie niezbędne do 

zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych w okresie obowiązywania stanu 

zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego na podstawie ustawy z 

dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób 

zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284, 322, 

374 i 567);> 

4)   pojazdu zarządu drogi; 
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5)   pojazdu Policji, Inspekcji Transportu Drogowego, Służby Ochrony Państwa, Agencji 

Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura 

Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Więziennej, Krajowej Administracji 

Skarbowej wykorzystywanego przez Służbę Celno-Skarbową oraz jednostek ochrony 

przeciwpożarowej, wykonującego zadania tych służb. 

<1a. W przypadku przejazdu pojazdu, o którym mowa w ust. 1 pkt 3a, podmiot 

wykonujący przejazd informuje o nim zarządców dróg właściwych dla trasy 

przejazdu.> 

2. Minister właściwy do spraw transportu może zwolnić, w drodze decyzji administracyjnej, z 

obowiązku uzyskania zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego pojazd 

wykonujący przejazd w ramach pomocy humanitarnej lub medycznej, pod warunkiem 

uzyskania na przejazd zgody zarządców dróg właściwych dla trasy przejazdu. 

3. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 2, wydaje się na wniosek zainteresowanego podmiotu 

wykonującego przejazd i właściwego organu państwowego, samorządowego lub 

organizacji humanitarnej. 

Art. 80d. 

1. (uchylony). 

2. Tworzy się Fundusz - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców, zwany dalej 

"Funduszem", którego dysponentem jest minister właściwy do spraw informatyzacji. 

3. Fundusz jest państwowym funduszem celowym. 

3a. Organy i podmioty obowiązane do pobrania i przekazania lub uiszczenia opłaty 

ewidencyjnej mają obowiązek, w terminie, o którym mowa w przepisach wydanych na 

podstawie ust. 7: 

1)   przekazywać należne kwoty na rachunek Funduszu; 

2)   sporządzać i przesyłać ministrowi właściwemu do spraw informatyzacji miesięczne 

sprawozdania z pobranych i przekazanych lub uiszczonych opłat ewidencyjnych. 

<3aa. Sprawozdania, o których mowa w ust. 3a pkt 2, opatrzone kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, przekazuje 

się za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej ministra właściwego do spraw 

informatyzacji.> 

3b. Od nieterminowo przekazanych lub uiszczonych opłat pobiera się odsetki za zwłokę, w 

wysokości odsetek należnych za nieterminowe regulowanie zobowiązań podatkowych. 
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3c. Do należności z tytułu opłat ewidencyjnych oraz odsetek za zwłokę stosuje się 

odpowiednio przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 900, z późn. zm.), z wyłączeniem art. 75 § 4a w zakresie określenia 

w decyzji stwierdzającej nadpłatę wysokości zobowiązania podatkowego oraz art. 75 § 

4b, z tym że uprawnienia organów podatkowych przysługują ministrowi właściwemu do 

spraw informatyzacji. 

4. Przychodami Funduszu są: 

1)   opłaty pobrane za udostępnienie danych lub informacji z centralnej ewidencji 

pojazdów i centralnej ewidencji kierowców; 

2)   opłata ewidencyjna, o której mowa w art. 75 ust. 2, art. 77 ust. 3 i 3a, art. 80t ust. 2, 

art. 81b ust. 3, art. 83 ust. 1 i art. 150 ust. 1; 

2a)  opłata ewidencyjna, o której mowa w art. 8 ust. 4 i 5; 

3)   opłata ewidencyjna, o której mowa w art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o 

ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i 

Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych; 

4)   opłata ewidencyjna, o której mowa w art. 10 ust. 1, art. 13 ust. 6, art. 14 ust. 1, art. 15 

ust. 5, art. 16 ust. 1 i 5, art. 18 ust. 2, art. 28 ust. 8 i 9, art. 31 ust. 3, art. 33 ust. 2 pkt 1, 

art. 38 ust. 2 pkt 1, art. 58 ust. 2 pkt 1, art. 77 ust. 2 pkt 1, art. 85 ust. 8, art. 87 ust. 3 

pkt 1, art. 97 ust. 3, art. 101 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 pkt 3, art. 102 ust. 2, art. 103 ust. 3 

i 3a, art. 109 ust. 1, 3 i 4, art. 110, art. 115 ust. 6, art. 117 ust. 3 pkt 1 i art. 124 ust. 1 

ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, a także w art. 39g ust. 9 pkt 

2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym; 

4a)  opłata ewidencyjna, o której mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 

2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 382, 534, 730 i 

1123); 

5)   odsetki za zwłokę pobierane z tytułu nieterminowo przekazywanych lub uiszczanych 

opłat ewidencyjnych; 

6)   odsetki od wolnych środków przekazanych w zarządzanie zgodnie z przepisami o 

finansach publicznych; 

7)   inne przychody. 

4a. Ściągnięcie należności z tytułu należnych opłat ewidencyjnych i odsetek, o których mowa 

w ust. 3b, następuje na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o 
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postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1438, z późn. zm.) - w 

zakresie egzekucji obowiązków o charakterze pieniężnym. 

5. Wydatki Funduszu są przeznaczone na finansowanie wydatków związanych z 

utworzeniem, rozwojem i funkcjonowaniem centralnej ewidencji pojazdów i centralnej 

ewidencji kierowców, w tym Krajowego Punktu Kontaktowego, centralnej ewidencji 

posiadaczy kart parkingowych oraz elektronicznego katalogu marek i typów pojazdów 

homologowanych oraz dopuszczonych do ruchu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

5a. Ze środków Funduszu może być dokonana wpłata na rachunek budżetu państwa. 

6. Wysokość każdej opłaty ewidencyjnej, o której mowa w art. 75 ust. 2, art. 77 ust. 3 i 3a, 

art. 80t ust. 2, art. 81b ust. 3, art. 83 ust. 1 i art. 150 ust. 1 ustawy oraz w art. 10 ust. 1, art. 

13 ust. 6, art. 14 ust. 1, art. 15 ust. 5, art. 16 ust. 1 i 5, art. 18 ust. 2, art. 28 ust. 8 i 9, art. 

31 ust. 3, art. 33 ust. 2 pkt 1, art. 38 ust. 2 pkt 1, art. 58 ust. 2 pkt 1, art. 77 ust. 2 pkt 1, art. 

85 ust. 8, art. 87 ust. 3 pkt 1, art. 97 ust. 3, art. 101 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 pkt 3, art. 102 

ust. 2, art. 103 ust. 3 i 3a, art. 109 ust. 1, 3 i 4, art. 110, art. 115 ust. 6, art. 117 ust. 3 pkt 1 

i art. 124 ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, a także w art. 

39g ust. 9 pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym i w art. 25 ust. 

1 pkt 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych, nie może 

przekroczyć równowartości w złotych 2 euro, a w przypadku opłaty, o której mowa w art. 

8 ust. 4 i 5 ustawy, równowartości w złotych 50 eurocentów, ustalonej przy zastosowaniu 

kursu średniego ustalonego przez Narodowy Bank Polski w dniu ogłoszenia 

rozporządzenia, o którym mowa w ust. 7. 

7. Minister właściwy do spraw informatyzacji w porozumieniu z ministrem właściwym do 

spraw transportu, ministrem właściwym do spraw zabezpieczenia społecznego oraz 

ministrem właściwym do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia: 

1)   wysokość opłaty ewidencyjnej, o której mowa w art. 8 ust. 4 i 5, art. 75 ust. 2, art. 77 

ust. 3 i 3a, art. 80t ust. 2, art. 81b ust. 3, art. 83 ust. 1 i art. 150 ust. 1 ustawy oraz w 

art. 10 ust. 1, art. 13 ust. 6, art. 14 ust. 1, art. 15 ust. 5, art. 16 ust. 1 i 5, art. 18 ust. 2, 

art. 28 ust. 8 i 9, art. 31 ust. 3, art. 33 ust. 2 pkt 1, art. 38 ust. 2 pkt 1, art. 58 ust. 2 pkt 

1, art. 77 ust. 2 pkt 1, art. 85 ust. 8, art. 87 ust. 3 pkt 1, art. 97 ust. 3, art. 101 ust. 1 pkt 

3 oraz ust. 2 pkt 3, art. 102 ust. 2, art. 103 ust. 3 i 3a, art. 109 ust. 1, 3 i 4, art. 110, art. 

115 ust. 6, art. 117 ust. 3 pkt 1 i art. 124 ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o 

kierujących pojazdami, a także w art. 39g ust. 9 pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. 
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o transporcie drogowym i w art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o 

przewozie towarów niebezpiecznych, oraz sposób jej wnoszenia; 

2)   tryb i zasady pobierania, ewidencjonowania, przekazywania i rozliczania opłaty 

ewidencyjnej przez organy i podmioty zobowiązane do jej pobierania; 

3)   wzór miesięcznego sprawozdania zawierającego kwoty opłat ewidencyjnych 

pobranych i przekazanych lub uiszczonych na rachunek Funduszu. 

8. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 7, należy uwzględnić w szczególności: 

1)   przypadki uiszczania opłaty ewidencyjnej; 

2)   zróżnicowaną wysokość opłaty w zależności od rodzaju czynności, której dokonanie 

jest uzależnione od jej uiszczenia; 

3)   koszty związane z funkcjonowaniem centralnej ewidencji pojazdów i centralnej 

ewidencji kierowców; 

4)   terminy przekazywania i rozliczania opłaty ewidencyjnej oraz przekazywania 

miesięcznego sprawozdania z opłat ewidencyjnych pobranych i przekazanych lub 

uiszczonych przez organy i podmioty zobowiązane do jej pobierania. 

 

 

 

USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900, z 

późn. zm.) 

<Art. 119zhb. 

§ 1. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może zlecać izbie rozliczeniowej 

dokonanie analizy skutków zachodzących zjawisk gospodarczych, w tym w 

szczególności ich wpływu na płynność finansową przedsiębiorców i innych 

podmiotów. 

§ 2. W zleceniu, o którym mowa w § 1, minister właściwy do spraw finansów 

publicznych wskazuje zakres danych, o których mowa w § 3, podlegających 

przekazaniu oraz sposób i termin ich przekazania. 

§ 3. Izba rozliczeniowa dokonuje nieodpłatnie analizy, o której mowa w § 1, na 

podstawie posiadanych danych, w tym danych, o których mowa w art. 119zu § 1, i 

danych przetwarzanych w systemach płatności w rozumieniu art. 1 pkt 1 ustawy z 

dnia 24 sierpnia 2001 r. o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i 
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systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi 

systemami (Dz. U. z 2019 r. poz. 212).> 

 

Art. 297c. 

<§ 1>.Dane, informacje i dokumenty, o których mowa w dziale IIIB, w tym zawierające dane 

stanowiące tajemnicę bankową lub tajemnicę zawodową, Szef Krajowej Administracji 

Skarbowej udostępnia wyłącznie: 

1)   organom Krajowej Administracji Skarbowej - w celu realizacji ich ustawowych 

zadań; 

2)   Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej - zgodnie z przepisami o 

przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu; 

3)   innym organom wymienionym w art. 297 - na zasadach określonych w tych 

przepisach. 

<§ 2. Udostępnienie, o którym mowa w § 1, może następować za pośrednictwem systemu 

teleinformatycznego.> 

Art. 298. 

Akta niezawierające informacji, o których mowa w art. 182, organy podatkowe udostępniają: 

1)   ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych; 

1a)   Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej; 

2)   innym organom podatkowym; 

3)    (uchylony); 

3a)   (uchylony); 

4)   Najwyższej Izbie Kontroli - w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o 

Najwyższej Izbie Kontroli; 

5)    sądowi, prokuratorowi, a także upoważnionym pisemnie przez prokuratora 

funkcjonariuszom Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Straży Granicznej 

lub Centralnego Biura Antykorupcyjnego - w związku z toczącym się postępowaniem; 

5a)   Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, 

Agencji Wywiadu, Służbie Wywiadu Wojskowego, Centralnemu Biuru 

Antykorupcyjnemu, Policji, Żandarmerii Wojskowej, Straży Granicznej, Służbie 

Więziennej, Służbie Ochrony Państwa i ich posiadającym pisemne upoważnienie 

funkcjonariuszom lub żołnierzom w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia 
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postępowania sprawdzającego na podstawie przepisów o ochronie informacji 

niejawnych; 

5b)   Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu, Biuru Nadzoru Wewnętrznego, Policji, 

Żandarmerii Wojskowej, Straży Granicznej i ich posiadającym pisemne upoważnienie 

funkcjonariuszom lub żołnierzom, jeżeli jest to konieczne dla skutecznego 

zapobieżenia przestępstwom lub ich wykrycia, ustalenia sprawców i uzyskania 

dowodów albo ujawnienia mienia zagrożonego przepadkiem; 

6)   biegłym powołanym w toku postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej - w 

zakresie określonym przez organ podatkowy; 

6a)  wojewodzie i Szefowi Urzędu do Spraw Cudzoziemców - w zakresie prowadzonych 

postępowań dotyczących legalizacji pobytu cudzoziemców na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej; 

6b)   Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej - w związku z prowadzonym 

postępowaniem oraz wydawaniem opinii prawnej; 

<6aa) wojewodzie – w zakresie kontroli celno-skarbowych przestrzegania 

przepisów wydanych na podstawie art. 46 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 5 grudnia 

2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. 

U. z 2019 r. poz. 1239 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284, 322, 374 i 567);> 

6c)   organom nadzoru górniczego - w celu weryfikacji pomiaru urobku rudy miedzi, 

wydobytego gazu ziemnego oraz wydobytej ropy naftowej w rozumieniu przepisów 

ustawy z dnia 2 marca 2012 r. o podatku od wydobycia niektórych kopalin (Dz. U. z 

2018 r. poz. 228); 

6d)   Przewodniczącemu Komisji Nadzoru Finansowego - w zakresie niezbędnym do 

przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego na podstawie ustawy z dnia 21 lipca 

2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 298, 326 i 730); 

6e)   organom właściwym w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych - w 

zakresie niezbędnym do przeprowadzenia czynności sprawdzających i postępowania 

na podstawie przepisów o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów 

publicznych; 

6f)  
(91)

 Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów - w związku z toczącym 

się postępowaniem prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 lutego 

2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369, 1571 i 

1667) oraz przepisów ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o przeciwdziałaniu 
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nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami 

rolnymi i spożywczymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 517, 1649 i 1667); 

6f)  
(
 
)
 Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w związku z toczącym się 

postępowaniem prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 8 marca 2013 r. 

o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz. U. z 

2019 r. poz. 118 i 1649); 

7)   innym organom - w przypadkach i na zasadach określonych w odrębnych ustawach 

oraz ratyfikowanych umowach międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita 

Polska. 

 

 

 

USTAWA z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2020 r. poz. 19) 

 

Art. 53. 

§ 1. Czyn zabroniony jest to zachowanie o znamionach określonych w kodeksie, chociażby 

nie stanowiło ono przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego. Określenie 

czynu zabronionego jako przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego może 

nastąpić tylko w niniejszym kodeksie. 

§ 2. Przestępstwo skarbowe jest to czyn zabroniony przez kodeks pod groźbą kary grzywny w 

stawkach dziennych, kary ograniczenia wolności lub kary pozbawienia wolności. 

§ 3. Wykroczenie skarbowe jest to czyn zabroniony przez kodeks pod groźbą kary grzywny 

określonej kwotowo, jeżeli kwota uszczuplonej lub narażonej na uszczuplenie należności 

publicznoprawnej albo wartość przedmiotu czynu nie przekracza pięciokrotnej wysokości 

minimalnego wynagrodzenia w czasie jego popełnienia. Wykroczeniem skarbowym jest 

także inny czyn zabroniony, jeżeli kodeks tak stanowi. 

§ 4. Minimalne wynagrodzenie jest to wynagrodzenie za pracę ustalone na podstawie ustawy 

z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 2177 oraz z 2019 r. poz. 1564). 

§ 5. Zagrożenie karne jest to zagrożenie karą przewidziane w odpowiednim przepisie tytułu I 

działu II - Część szczególna, określającym dany typ przestępstwa skarbowego lub 

wykroczenia skarbowego. 
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§ 6. Ustawowy próg, o którym mowa w tytule I w dziale II - Część szczególna, jest to 

wysokość kwoty określonej w § 3 zdanie pierwsze. 

§ 7. Przy ocenie stopnia społecznej szkodliwości czynu zabronionego bierze się pod uwagę 

rodzaj i charakter zagrożonego lub naruszonego dobra, wagę naruszonego przez sprawcę 

obowiązku finansowego, wysokość uszczuplonej lub narażonej na uszczuplenie 

należności publicznoprawnej, sposób i okoliczności popełnienia czynu zabronionego, jak 

również postać zamiaru, motywację sprawcy, rodzaj naruszonej reguły ostrożności i 

stopień jej naruszenia. 

§ 8. W rozumieniu kodeksu wypadek mniejszej wagi jest to czyn zabroniony jako 

wykroczenie skarbowe, które w konkretnej sprawie, ze względu na jej szczególne 

okoliczności - zarówno przedmiotowe, jak i podmiotowe - zawiera niski stopień 

społecznej szkodliwości czynu, w szczególności gdy uszczuplona lub narażona na 

uszczuplenie należność publicznoprawna nie przekracza ustawowego progu z § 6, a 

sposób i okoliczności popełnienia czynu zabronionego nie wskazują na rażące 

lekceważenie przez sprawcę porządku finansowoprawnego lub reguł ostrożności 

wymaganych w danych okolicznościach, albo sprawca dopuszczający się czynu 

zabronionego, którego przedmiot nie przekracza kwoty małej wartości, czyni to z pobudek 

zasługujących na uwzględnienie. 

§ 9. W rozumieniu kodeksu zasada terytorialności, o której mowa w art. 3 § 2, obejmuje 

również znajdującą się poza morzem terytorialnym wyłączną strefę ekonomiczną, w 

której Rzeczpospolita Polska na podstawie prawa wewnętrznego i zgodnie z prawem 

międzynarodowym wykonuje prawa odnoszące się do badania i eksploatacji dna 

morskiego i jego podglebia oraz ich zasobów naturalnych. 

§ 10. Za statek wodny uważa się także stałą platformę umieszczoną na szelfie 

kontynentalnym. 

§ 11. Przestępstwo skarbowe skierowane przeciwko istotnym interesom finansowym państwa 

polskiego, o którym mowa w art. 3 § 3, jest to takie przestępstwo skarbowe, które zagraża 

Skarbowi Państwa powstaniem uszczerbku finansowego w wysokości co najmniej 

dziesięciokrotności wielkiej wartości. 

§ 12. Przestępstwa skarbowe tego samego rodzaju są to przestępstwa skarbowe określone w 

tym samym rozdziale kodeksu; przestępstwa skarbowe z użyciem przemocy lub groźby jej 

użycia uważa się za przestępstwa skarbowe tego samego rodzaju. 
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§ 13. Korzyścią majątkową lub osobistą jest korzyść zarówno dla siebie, jak i dla kogo 

innego. 

§ 14. Mała wartość jest to wartość, która w czasie popełnienia czynu zabronionego nie 

przekracza dwustukrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia. 

§ 15. Duża wartość jest to wartość, która w czasie popełnienia czynu zabronionego przekracza 

pięćsetkrotną wysokość minimalnego wynagrodzenia. 

§ 16. Wielka wartość jest to wartość, która w czasie popełnienia czynu zabronionego 

przekracza tysiąckrotną wysokość minimalnego wynagrodzenia. 

§ 17. Jeżeli kodeks nie stanowi inaczej, jako wartość przedmiotu czynu zabronionego 

przyjmuje się jego wartość rynkową, ustaloną według przeciętnej ceny rynkowej na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w razie braku tych danych - na podstawie 

oszacowania. O wartości rozstrzyga czas popełnienia czynu zabronionego, a gdy nie 

można go ustalić - czas jego ujawnienia, chyba że ustawa stanowi inaczej. 

§ 18. W rozumieniu kodeksu środek przewozowy jest to przedmiot używany do przewozu 

osób lub towarów, w szczególności: pojazd drogowy, szynowy środek transportu, 

przyczepa, naczepa, jednostka pływająca oraz statek powietrzny. 

§ 19. Młodociany jest to osoba, która w czasie popełnienia czynu zabronionego nie ukończyła 

21 lat i w czasie orzekania w pierwszej instancji 24 lat. 

§ 20. Dokument jest to każdy przedmiot lub inny zapisany nośnik informacji, z którym jest 

związane określone prawo, albo który ze względu na zawartą w nim treść stanowi dowód 

prawa, stosunku prawnego lub okoliczności mającej znaczenie prawne. 

§ 21. Księgami są: 

1)   księgi rachunkowe; 

2)   podatkowa księga przychodów i rozchodów; 

3)   ewidencja; 

4)   rejestr; 

5)   inne podobne urządzenia ewidencyjne, do których prowadzenia zobowiązuje ustawa, 

a w szczególności zapisy kasy rejestrującej. 

§ 22. Księga nierzetelna jest to księga prowadzona niezgodnie ze stanem rzeczywistym. 

§ 23. Księga wadliwa jest to księga prowadzona niezgodnie z przepisem prawa. 

§ 24. (uchylony). 

§ 25. (uchylony). 
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§ 26. W rozumieniu kodeksu należność publicznoprawna jest to należność państwowa lub 

samorządowa, będąca przedmiotem przestępstwa skarbowego lub wykroczenia 

skarbowego; należnością państwową jest podatek stanowiący dochód budżetu państwa, 

należność z tytułu rozliczenia udzielonej dotacji lub subwencji lub należność celna, a 

należnością samorządową - podatek stanowiący dochód jednostki samorządu 

terytorialnego lub należność z tytułu rozliczenia udzielonej dotacji lub subwencji. 

§ 26a. W rozumieniu kodeksu należnością publicznoprawną, w tym podatkiem, jest także 

należność stanowiąca przychód budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich lub budżetu 

zarządzanego przez Wspólnoty Europejskie lub w ich imieniu, w rozumieniu wiążących 

Rzeczpospolitą Polską przepisów prawa Unii Europejskiej, będąca przedmiotem 

przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego. 

§ 27. Należność publicznoprawna uszczuplona czynem zabronionym jest to wyrażona 

liczbowo kwota pieniężna, od której uiszczenia lub zadeklarowania uiszczenia w całości 

lub w części osoba zobowiązana uchyliła się i w rzeczywistości ten uszczerbek finansowy 

nastąpił. 

§ 28. Narażenie na uszczuplenie należności publicznoprawnej czynem zabronionym jest to 

spowodowanie konkretnego niebezpieczeństwa takiego uszczuplenia - co oznacza, że 

zaistnienie uszczerbku finansowego jest wysoce prawdopodobne, choć nie musi nastąpić. 

§ 29. Przepisy § 27 i 28 stosuje się odpowiednio do następujących określeń: "kwota 

niewpłaconego podatku", "nienależny zwrot należności celnej lub umorzenie należności 

celnej należnej do zapłacenia", "nienależny zwrot należności podatkowej", "nie pobiera 

podatku", "nie wpłaca w terminie podatku", "pobrany podatek", "pobranego podatku nie 

wpłaca", "podatek" oraz "wypłata lub pobranie nienależnej, nadmiernej lub wykorzystanej 

niezgodnie z przeznaczeniem dotacji lub subwencji". 

§ 30. Użyte w rozdziale 6 kodeksu określenia, a w szczególności: "czynności sprawdzające", 

"deklaracja", "informacja podatkowa", "inkasent", "kontrola podatkowa", "obowiązek 

podatkowy", "podatek", "podatnik", "płatnik", "zwrot podatku" "schemat podatkowy", 

"schemat podatkowy standaryzowany", "NSP", mają znaczenie nadane im w ustawie z 

dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900, z późn. zm.), z 

tym że określenie: 

1)   "podatek" oznacza również zaliczkę na podatek, ratę podatku, a także opłaty, inne 

niepodatkowe należności budżetu państwa o podobnym charakterze daninowym oraz 
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daninę solidarnościową, o której mowa w art. 30h ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o 

podatku dochodowym od osób fizycznych; 

2)   "podatnik" oznacza również osobę zobowiązaną do uiszczenia opłat, niepodatkowych 

należności budżetu państwa o podobnym charakterze daninowym oraz daniny 

solidarnościowej, o której mowa w art. 30h ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku 

dochodowym od osób fizycznych. 

§ 30a. Użyte w rozdziale 6 kodeksu określenie "podatnik" oznacza również podmiot 

zobowiązany do uiszczenia należności, o których mowa w § 26a. 

§ 30b. (uchylony). 

§ 30c. Użyte w rozdziale 6 kodeksu określenia "informacja podsumowująca" oraz 

"mechanizm podzielonej płatności" mają znaczenie nadane im w ustawie z dnia 11 marca 

2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm.). 

§ 30d. Użyte w rozdziale 6 kodeksu określenia: "dokument handlowy zastępujący 

uproszczony dokument towarzyszący", "dokument zastępujący e-AD", "dostawa 

wewnątrzwspólnotowa", "e-AD", "eksport", "import", "legalizacyjne znaki akcyzy", 

"nabycie wewnątrzwspólnotowe", "numer referencyjny", "procedura zawieszenia poboru 

akcyzy", "przedpłata akcyzy", "skład podatkowy", "System", "terytorium kraju", 

"terytorium państwa członkowskiego", "uproszczony dokument towarzyszący", 

"uszkodzone znaki akcyzy", "wyroby akcyzowe", "znaki akcyzy", "zniszczone znaki 

akcyzy" mają znaczenie nadane im w ustawie z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku 

akcyzowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 864, z późn. zm.). 

§ 30e. Użyte w rozdziale 6 kodeksu określenia: "koncentrat", "urobek rudy miedzi" oraz 

"wydobycie miedzi oraz srebra" mają znaczenia nadane im w ustawie z dnia 2 marca 2012 

r. o podatku od wydobycia niektórych kopalin (Dz. U. z 2018 r. poz. 228 oraz z 2019 r. 

poz. 968 i 1978). 

§ 30f. Użyte w rozdziale 6 kodeksu określenia "sprawozdanie finansowe" i "sprawozdanie z 

badania" mają znaczenie nadane im w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o 

rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351, 1495, 1571, 1655 i 1680) oraz ustawie z dnia 

11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1421 i 1571). 

§ 31. Kontrola celno-skarbowa, audyt, czynności audytowe, urzędowe sprawdzenie są to 

czynności określone w ustawie z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji 

Skarbowej. 
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§ 31a. (uchylony). 

§ 32. Użyte w rozdziale 7 kodeksu określenia, a w szczególności: "dozór celny", "kontrola 

celna", "magazyn czasowego składowania", "odprawa czasowa", "organ celny", 

"pozwolenie", "przedstawienie towaru organowi celnemu", "skład celny", "stawka celna", 

"wolny obszar celny", "zamknięcie celne", "zgłoszenie celne", mają znaczenie nadane im 

w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 

października 2013 r. ustanawiającym unijny kodeks celny (Dz. Urz. UE L 269 z 

10.10.2013, str. 1, z późn. zm.), zwanym dalej "unijnym kodeksem celnym", w 

rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2015/2447 z dnia 24 listopada 2015 r. 

ustanawiającym szczegółowe zasady wykonania niektórych przepisów rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 ustanawiającego unijny kodeks celny 

(Dz. Urz. UE L 343 z 29.12.2015, str. 558, z późn. zm.) oraz w rozporządzeniu 

delegowanym Komisji (UE) 2015/2446 z dnia 28 lipca 2015 r. uzupełniającym 

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 w odniesieniu do 

szczegółowych zasad dotyczących niektórych przepisów unijnego kodeksu celnego (Dz. 

Urz. UE L 343 z 29.12.2015, str. 1, z późn. zm.). Określenie "należność celna" oznacza 

odpowiednio "należności celne przywozowe" i "należności celne wywozowe" w 

rozumieniu unijnego kodeksu celnego. 

§ 33. Użyte w rozdziale 7 kodeksu określenie "reglamentacja pozataryfowa" oznacza 

odpowiednio środki polityki handlowej ustanowione przez Wspólnotę Europejską w 

ramach wspólnej polityki handlowej postanowieniami wspólnotowymi stosowanymi w 

odniesieniu do ograniczenia świadczenia usług, wywozu lub przywozu towarów, takie jak 

środki nadzoru lub ochrony, ograniczenia ilościowe i zakazy przywozu oraz wywozu, a 

także środki administrowania obrotem towarami lub usługami z zagranicą, ustanowione 

przez właściwy organ administracji państwowej. 

§ 33a. Jeżeli przedmiotem czynu zabronionego określonego w rozdziale 7 kodeksu jest towar 

wprowadzany na obszar celny Wspólnoty, przez wartość przedmiotu czynu zabronionego 

rozumie się wartość celną towaru. 

§ 34. Użyte w rozdziale 8 kodeksu określenia, a w szczególności: "działalność kantorowa", 

"indywidualne zezwolenie dewizowe", "jednostki uczestnictwa w funduszu zbiorowego 

inwestowania", "kontrola", "kraj", "kraje trzecie", "krajowe środki płatnicze", 

"nierezydent", "nierezydent z kraju trzeciego", "obrót dewizowy", "obrót dewizowy z 

zagranicą", "papiery wartościowe", "rezydent", "uprawniony bank", "wartości dewizowe", 
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"waluta polska", "waluta wymienialna", "zagraniczne środki płatnicze", "zezwolenie 

dewizowe", mają znaczenie nadane im w ustawie z dnia 27 lipca 2002 r. - Prawo 

dewizowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 160). 

§ 35. Użyte w rozdziale 9 kodeksu określenia, a w szczególności: "gra bingo fantowe" "gra 

losowa", "gra na automacie", "loteria audioteksowa", "loteria fantowa", "loteria 

promocyjna", "zakłady wzajemne", "koncesja", "zezwolenie", mają znaczenie nadane im 

w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 847 i 

1495). 

§ 35a. Ilekroć w ustawie jest mowa o "automacie" lub "grze na automacie" rozumie się przez 

to także odpowiednio "automat o niskich wygranych" lub "grę na automacie o niskich 

wygranych" w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. 

§ 36. Żołnierz jest to osoba, która pełni czynną służbę wojskową, z wyjątkiem terytorialnej 

służby wojskowej pełnionej dyspozycyjnie; przepisy Kodeksu karnego skarbowego 

dotyczące żołnierzy stosuje się odpowiednio także do żołnierzy sił zbrojnych państw 

obcych przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz członków ich 

personelu cywilnego, jeżeli ich przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe 

pozostają w związku z pełnieniem obowiązków służbowych. 

§ 37. Finansowym organem postępowania przygotowawczego jest: 

1)   naczelnik urzędu skarbowego; 

2)   naczelnik urzędu celno-skarbowego; 

3)   Szef Krajowej Administracji Skarbowej. 

§ 38. Niefinansowy organ postępowania przygotowawczego jest to: 

1)   Straż Graniczna; 

2)   Policja; 

3)   Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego; 

4)   Żandarmeria Wojskowa; 

5)   Centralne Biuro Antykorupcyjne. 

§ 39. Organem nadrzędnym nad finansowym organem postępowania przygotowawczego jest: 

1)   miejscowo właściwy dyrektor izby administracji skarbowej - w sprawach należących 

do właściwości naczelnika urzędu skarbowego oraz naczelnika urzędu celno-

skarbowego; 
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2)   Szef Krajowej Administracji Skarbowej - jeżeli postanowienie lub zarządzenie wydał 

organ nadrzędny nad finansowym organem postępowania przygotowawczego 

określony w pkt 1; 

3)   minister właściwy do spraw finansów publicznych - w sprawach należących do 

właściwości Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. 

§ 39a. Organem nadrzędnym nad niefinansowymi organami postępowania przygotowawczego 

określonymi w § 38 pkt 1-3 jest prokurator, a nad niefinansowym organem postępowania 

przygotowawczego określonym w § 38 pkt 4 - prokurator do spraw wojskowych. 

§ 40. Podmiot pociągnięty do odpowiedzialności posiłkowej jest to osoba fizyczna, osoba 

prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, którą organ 

prowadzący postępowanie w sprawie o przestępstwo skarbowe wezwał do udziału w tym 

charakterze. 

[§ 41. Interwenient jest to podmiot, który, nie będąc podejrzanym lub oskarżonym w 

postępowaniu w sprawie o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe, zgłosił w 

tym postępowaniu roszczenie do przedmiotów podlegających przepadkowi.] 

<§ 41. Interwenientem jest podmiot, który nie będąc podejrzanym lub oskarżonym w 

postępowaniu w sprawie o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe, zgłosił 

w tym postępowaniu roszczenie do przedmiotów podlegających przepadkowi, a 

zgłoszenie to zostało przyjęte.> 

Art. 122. 

§ 1. W sprawach, w których finansowy organ postępowania przygotowawczego jest 

uprawniony do prowadzenia takiego postępowania, a następnie do wniesienia i popierania 

aktu oskarżenia przed sądem: 

[1)    przez wyrażenie "prokurator" w art. 18 § 2, art. 19 § 1 zdanie pierwsze, § 2 i 4, art. 

20 § 1 i 1b, art. 23, art. 71 § 2, art. 87 § 3, art. 93 § 3, art. 135, art. 156 § 5, art. 158, 

art. 160 § 4, art. 192 § 2, art. 198 § 1, art. 215, art. 218 § 1 zdanie pierwsze, art. 231 

§ 1, art. 232 § 1, art. 232a § 2, art. 236, art. 281, art. 282 § 1 pkt 1, art. 285 § 1a, art. 

288 § 1, art. 290 § 1 i 2, art. 293 § 1 i 4, art. 299 § 3, art. 308 § 1, art. 317 § 2, art. 

323 § 1 i 3, art. 324 § 1 i 2, art. 325e § 2 zdanie drugie, art. 327 § 1 i 3, art. 333 § 2, 

art. 336 § 1 i 3, art. 340 § 2, art. 341 § 1 i 2, art. 343a § 2 zdanie drugie, art. 387 § 2, 

art. 441 § 4, art. 446, art. 448, art. 505, art. 526 § 2, art. 527 § 1, art. 530 § 4 i 5, art. 

545 § 2, art. 550 § 2, art. 570, art. 571 § 2, art. 611fs, art. 618 § 1 pkt 2 oraz art. 626a 



- 38 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

Kodeksu postępowania karnego rozumie się także "finansowy organ postępowania 

przygotowawczego";] 

<1) przez wyrażenie „prokurator” w art. 18 § 2, art. 19 § 1 zdanie pierwsze, § 2 i 4, 

art. 20 § 1 i 1b, art. 23, art. 71 § 2, art. 87 § 3, art. 93 § 3, art. 135, art. 156 § 5, art. 

158, art. 160 § 4, art. 192 § 2, art. 198 § 1, art. 215, art. 218 § 1 zdanie pierwsze, 

art. 231 § 1, art. 232 § 1, art. 232a § 2, art. 232b § 2, art. 236, art. 281, art. 282 § 1 

pkt 1, art. 285 § 1a, art. 288 § 1, art. 290 § 1 i 2, art. 293 § 1 i 4, art. 299 § 3, art. 

308 § 1, art. 317 § 2, art. 323 § 1 i 3, art. 324 § 1 i 2, art. 325e § 2 zdanie drugie, 

art. 327 § 1 i 3, art. 333 § 2, art. 336 § 1 i 3, art. 340 § 2, art. 341 § 1 i 2, art. 343a § 

2 zdanie drugie, art. 387 § 2, art. 441 § 4, art. 446, art. 448, art. 505, art. 526 § 2, 

art. 527 § 1, art. 530 § 4 i 5, art. 545 § 2, art. 550 § 2, art. 570, art. 571 § 2, art. 

611fs, art. 618 § 1 pkt 2 oraz art. 626a Kodeksu postępowania karnego rozumie 

się także „finansowy organ postępowania przygotowawczego”> 

2)    przez wyrażenie "prokurator" w art. 15 § 1, art. 48 § 1, art. 179 § 3, art. 325, art. 325e 

§ 4 zdanie drugie, art. 326 § 1-3, art. 327 § 2 i 3 oraz art. 626a Kodeksu postępowania 

karnego rozumie się także "organ nadrzędny nad finansowym organem postępowania 

przygotowawczego", z tym że z tytułu sprawowanego nadzoru Szef Krajowej 

Administracji Skarbowej i minister właściwy do spraw finansów publicznych jako 

organy nadrzędne nie mogą przejąć sprawy do swego prowadzenia; 

3)   przez wyrażenie "Prokurator Generalny" w art. 328 Kodeksu postępowania karnego 

rozumie się także "ministra właściwego do spraw finansów publicznych", gdy 

potrzeba uchylenia prawomocnego postanowienia zachodzi w sprawie o wykroczenie 

skarbowe. 

§ 2. Finansowy organ postępowania przygotowawczego może wystąpić z wnioskiem do 

prokuratora o podjęcie czynności, o których mowa w art. 73 § 2 i 3, art. 180 § 1, art. 202 § 

1, art. 203 § 2, art. 214 § 1 i 8, art. 218 § 1 zdanie drugie, art. 220 § 1, art. 226 zdanie 

drugie, art. 237 § 1 i 2, art. 247 § 1 i 2, art. 250 § 2-4, art. 263 § 2, art. 270 § 1 oraz art. 

293 § 1 Kodeksu postępowania karnego. Jeżeli w wypadku, o którym mowa w art. 202 § 1 

Kodeksu postępowania karnego, prokurator powołuje biegłych lekarzy psychiatrów, a 

także gdy sąd zastosował tymczasowe aresztowanie podejrzanego, prokurator z mocy 

prawa obejmuje nadzorem postępowanie przygotowawcze. W sprawach o wykroczenia 

skarbowe w celu zbadania stanu zdrowia psychicznego oskarżonego powołuje się jednego 
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biegłego lekarza psychiatrę, a powołując go, prokurator może objąć dochodzenie 

nadzorem. 

§ 3. Przepisów § 1 i 2 nie stosuje się w razie przejęcia sprawy przez prokuratora do swego 

prowadzenia. 

Art. 127. 

[§ 1. Interwencję zgłasza się pisemnie albo ustnie do protokołu.] 

<§ 1. Interwencję zgłasza się na piśmie utrwalonym w postaci papierowej lub 

elektronicznej albo ustnie do protokołu. Pisma utrwalone w postaci elektronicznej 

opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo 

podpisem osobistym i wnosi za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez 

elektroniczną skrzynkę podawczą organu podatkowego, utworzoną na podstawie 

ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 

realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346, 568 i …) lub przez portal 

podatkowy, o którym mowa w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja 

podatkowa. Do zgłoszenia dołącza się dowody wskazujące na spełnienie warunków 

do wystąpienia z interwencją.> 

§ 2. Jeżeli na podstawie danych zebranych w toku postępowania zostanie ustalony podmiot 

spełniający warunki do zgłoszenia interwencji, należy go niezwłocznie zawiadomić o 

przysługującym uprawnieniu, chyba że nie można ustalić jego miejsca zamieszkania, 

pobytu lub siedziby. 

<§ 2a. W postępowaniu przygotowawczym, w razie zgłoszenia interwencji przez podmiot 

nieuprawniony lub przy braku podstaw do jej zgłoszenia, organ postępowania 

przygotowawczego lub prokurator wydaje postanowienie o odmowie jej przyjęcia. 

§ 2b. Na postanowienie o odmowie przyjęcia interwencji przysługuje zażalenie do 

organu nadrzędnego, a gdy postępowanie prowadzi prokurator – do prokuratura 

nadrzędnego.> 

§ 3. Jeżeli w toku postępowania zatrzymano przedmiot lub dokonano zajęcia albo 

zabezpieczenia, należy o tym niezwłocznie zawiadomić interwenienta. 

§ 4. Odpis wniosku, o którym mowa w art. 323 § 3 Kodeksu postępowania karnego, doręcza 

się niezwłocznie interwenientowi. 

Art. 142. 

§ 1. W postępowaniu prowadzonym przez finansowy organ postępowania 

przygotowawczego, zanim wniesiono akt oskarżenia, sprawca przestępstwa skarbowego 
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lub wykroczenia skarbowego może zgłosić wniosek o zezwolenie na dobrowolne 

poddanie się odpowiedzialności. 

§ 2. Przed pierwszym przesłuchaniem finansowy organ postępowania przygotowawczego jest 

obowiązany pouczyć sprawcę także o prawie złożenia takiego wniosku. 

§ 3. Jeżeli sprawcą jest osoba w wieku po ukończeniu lat 17, lecz przed ukończeniem lat 18, 

wniosek, o którym mowa w § 1, może w jego imieniu zgłosić przedstawiciel ustawowy. 

[§ 4. Wniosek sprawcy, o którym mowa w § 1, może być złożony na piśmie albo ustnie do 

protokołu. Do wniosku dołącza się dowody wykonania czynności wymienionych w art. 143 

§ 1-3.] 

<§ 4. Wniosek sprawcy, o którym mowa w § 1, może być złożony na piśmie utrwalonym 

w postaci papierowej lub elektronicznej albo ustnie do protokołu. Do wniosku 

dołącza się dowody wykonania czynności wymienionych w art. 143 § 1–3. Pisma 

utrwalone w postaci elektronicznej opatruje się kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym i wnosi za pomocą 

środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu 

podatkowego, utworzoną na podstawie ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o 

informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 

2020 r. poz. 346 i …) lub przez portal podatkowy, o którym mowa w ustawie z dnia 

29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa.> 

§ 5. Do sprawcy, o którym mowa w § 1, stosuje się odpowiednio przepisy o podejrzanym, 

jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej. 

 

 

 

USTAWA z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 

2019 r. poz. 1519 i 1901) 

Art. 9. 

Zwalnia się od podatku następujące czynności cywilnoprawne: 

1)   sprzedaż walut obcych; 

<1a) sprzedaż i zamianę walut wirtualnych w rozumieniu art. 2 ust. 2 pkt 26 ustawy z 

dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu 

terroryzmu (Dz. U. z 2019 r. poz. 1115 z późn. zm.)> 



- 41 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

2)  sprzedaż własności gruntów, stanowiących gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o 

podatku rolnym, wraz z będącymi ich częścią składową drzewami i innymi roślinami, pod 

warunkiem że w wyniku dokonania czynności zostanie utworzone lub powiększone 

gospodarstwo rolne, a powierzchnia gospodarstwa rolnego utworzonego lub powstałego w 

wyniku powiększenia będzie nie mniejsza niż 11 ha i nie większa niż 300 ha oraz 

gospodarstwo to będzie prowadzone przez nabywcę przez okres co najmniej 5 lat od dnia 

nabycia; zwolnienie to stanowi pomoc de minimis w rolnictwie, o której mowa w 

rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie 

stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de 

minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 9); 

3)   sprzedaż nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego, własnościowego 

spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego oraz wynikających z przepisów prawa 

spółdzielczego: prawa do domu jednorodzinnego lub prawa do lokalu w małym domu 

mieszkalnym, jeżeli nabywcą jest były właściciel (wieczysty użytkownik): 

a)  nieruchomości wywłaszczonej, któremu przyznano odszkodowanie, a nie przyznano 

nieruchomości zamiennej, 

b)  nieruchomości sprzedanej na cele publiczne określone w przepisach o gospodarce 

nieruchomościami, który w razie wywłaszczenia spełniałby warunki do przyznania 

nieruchomości zamiennej, 

c)  nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego, wykupionych na podstawie 

przepisów o ochronie i kształtowaniu środowiska 

- w wysokości kwoty otrzymanego odszkodowania (uzyskanej ceny), pod warunkiem że 

nabycie nastąpiło w ciągu 5 lat od daty otrzymania odszkodowania (zapłaty); 

4)   sprzedaż budynku mieszkalnego lub jego części, lokalu mieszkalnego stanowiącego 

odrębną nieruchomość, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego 

oraz wynikających z przepisów prawa spółdzielczego: prawa do domu jednorodzinnego 

lub prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym, jeżeli następuje ona: 

a)  w wykonaniu lub w związku z wielostronną umową o zamianie budynku lub praw do 

lokalu, 

b)  w celu uzyskania w zamian spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu albo 

budynku mieszkalnego lub jego części, zajmowanego przez nabywcę na podstawie 

umowy najmu, określonej w przepisach o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach 

mieszkaniowych
(2)

 ; 
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5)   zamianę budynku mieszkalnego lub jego części, lokali mieszkalnych stanowiących 

odrębną nieruchomość, spółdzielczych własnościowych praw do lokalu mieszkalnego 

oraz wynikających z przepisów prawa spółdzielczego: praw do domu jednorodzinnego lub 

praw do lokalu w małym domu mieszkalnym, jeżeli stronami umowy są osoby zaliczone 

do I grupy podatkowej zgodnie z przepisami o podatku od spadków i darowizn; 

6)   sprzedaż rzeczy ruchomych, jeżeli podstawa opodatkowania nie przekracza 1000 zł; 

7)   sprzedaż bonów i obligacji skarbowych; 

8)   sprzedaż bonów pieniężnych Narodowego Banku Polskiego; 

9)   sprzedaż praw majątkowych, będących instrumentami finansowymi: 

a)  firmom inwestycyjnym oraz zagranicznym firmom inwestycyjnym, 

b)  dokonywaną za pośrednictwem firm inwestycyjnych lub zagranicznych firm 

inwestycyjnych, 

c)  dokonywaną w ramach obrotu zorganizowanego, 

d)  dokonywaną poza obrotem zorganizowanym przez firmy inwestycyjne oraz 

zagraniczne firmy inwestycyjne, jeżeli prawa te zostały nabyte przez te firmy w 

ramach obrotu zorganizowanego 

- w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami 

finansowymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 2286, 2243 i 2244 oraz z 2019 r. poz. 730 i 875); 

9a)  sprzedaż towarów giełdowych na giełdach towarowych; 

9b)  
(3)

 (uchylony); 

10)  pożyczki udzielane: 

a)  przez przedsiębiorców niemających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedziby 

lub zarządu, prowadzących działalność w zakresie kredytowania oraz udzielania 

pożyczek, 

b)  w formie pieniężnej na podstawie umowy zawartej między osobami, o których mowa 

w art. 4a ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 

2018 r. poz. 644, 1629, 2073 i 2215), w wysokości przekraczającej kwotę, określoną 

w art. 9 ust. 1 pkt 1 tej ustawy, pod warunkiem: 

–  złożenia deklaracji w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych właściwemu 

organowi podatkowemu w terminie 14 dni od daty dokonania czynności, z 

wyłączeniem przypadku, gdy umowa została zawarta w formie aktu notarialnego, 
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–  udokumentowania otrzymania pieniędzy przez biorącego pożyczkę dowodem 

przekazania na jego rachunek płatniczy lub na jego inny rachunek w banku lub w 

spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, lub przekazem pocztowym, 

c)  na podstawie umowy zawartej między osobami zaliczonymi do I grupy podatkowej do 

wysokości kwoty niepodlegającej opodatkowaniu - na zasadach określonych w 

przepisach o podatku od spadków i darowizn, 

d)   na podstawie umowy zawartej między innymi podmiotami niż osoby, o których mowa 

w lit. b i c, jeżeli kwota lub wartość pożyczki nie przekracza 1000 zł, 

e)  z kas lub funduszów zakładowych, funduszów związków zawodowych, pracowniczych 

kas zapomogowo-pożyczkowych, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, 

koleżeńskich kas oszczędnościowo-pożyczkowych działających w wojsku oraz z 

zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, 

f)  z utworzonych w drodze ustawy innych funduszów celowych, 

g)  (uchylona), 

h)  (uchylona), 

i)  przez wspólnika (akcjonariusza) spółce kapitałowej; 

11)  umowy spółki i ich zmiany: 

a)  związane z przekształceniem lub łączeniem spółek w części wkładów do spółki albo 

kapitału zakładowego, których wartość była uprzednio opodatkowana podatkiem od 

czynności cywilnoprawnych lub podatkiem od wkładów kapitałowych do spółek 

kapitałowych na terytorium państwa członkowskiego innego niż Rzeczpospolita 

Polska albo od których zgodnie z prawem państwa członkowskiego podatek nie był 

naliczany, 

b)  związane z podwyższeniem kapitału zakładowego pokrytego z niezwróconych 

wspólnikom lub akcjonariuszom dopłat albo z niezwróconej pożyczki udzielonej 

spółce kapitałowej przez wspólnika lub akcjonariusza, które były uprzednio 

opodatkowane podatkiem od czynności cywilnoprawnych lub podatkiem od wkładów 

kapitałowych do spółek kapitałowych na terytorium państwa członkowskiego innego 

niż Rzeczpospolita Polska, 

c)  związane z podwyższeniem kapitału zakładowego w części dotyczącej wartości, o 

którą obniżono kapitał zakładowy w następstwie strat poniesionych przez spółkę 

kapitałową, pod warunkiem że podwyższenie kapitału zakładowego następuje w 

okresie 4 lat po jego obniżeniu, 
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d)  jeżeli przedmiotem działalności spółki kapitałowej jest świadczenie usług użyteczności 

publicznej w zakresie transportu publicznego, zarządzania portami i przystaniami 

morskimi, zaopatrzenia ludności w wodę, gaz, energię elektryczną, energię cieplną lub 

zbiorowego odprowadzania ścieków i w wyniku zawarcia umowy spółki Skarb 

Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego obejmuje co najmniej połowę 

udziałów lub akcji w tej spółce albo w chwili zmiany umowy spółki Skarb Państwa 

lub jednostka samorządu terytorialnego posiada już co najmniej połowę udziałów lub 

akcji w tej spółce; 

12)  (uchylony); 

13)  ustanowienie hipoteki: 

a)  na morskich statkach handlowych i rybackich, 

b)  na zabezpieczenie dotacji lub innych form pomocy finansowej, udzielanych 

organizacjom społecznym działającym w dziedzinie sportu i turystyki, 

c)  na zabezpieczenie wierzytelności banków z tytułu kredytów udzielanych rolnikom 

indywidualnym lub zespołom rolników indywidualnych na budownictwo inwentarskie 

lub składowe, wraz z urządzeniami towarzyszącymi, 

d)  przysługującej spółdzielniom mieszkaniowym i wierzycielom spółdzielni 

mieszkaniowych, 

e)  na zabezpieczenie pożyczek i kredytów udzielanych z funduszy celowych 

utworzonych w drodze ustawy; 

14)  (uchylony); 

15)  sprzedaż nieruchomości dokonaną w ramach realizacji prawa do rekompensaty w 

rozumieniu ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu 

pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 

z 2017 r. poz. 2097) - do wysokości kwoty odpowiadającej wartości zrealizowanego 

prawa do rekompensaty; 

16)  zbycia, o którym mowa w art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o 

funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1374 i 2341), na 

rzecz przedsiębiorstwa, o którym mowa w art. 8 ust. 1 tej ustawy. 
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USTAWA z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 

505, 1543, 1655, 1798 i 2217 oraz z 2020 r. poz. 288 i 568) 

 

Art. 222. 

§ 1. Rada nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej 

połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni. Umowa spółki może 

przewidywać surowsze wymagania dotyczące kworum rady nadzorczej. 

§ 1
1
. 

(12)
 W posiedzeniu rady nadzorczej można uczestniczyć przy wykorzystaniu środków 

bezpośredniego porozumiewania się na odległość, chyba że umowa spółki stanowi 

inaczej. 

§ 2. Z przebiegu posiedzenia rady nadzorczej sporządza się protokół. 

§ 3. 
(13)

 Członkowie rady nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał rady 

nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka rady 

nadzorczej, chyba że umowa spółki stanowi inaczej. Oddanie głosu na piśmie nie może 

dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu rady nadzorczej. 

§ 4. 
(14)

 Rada nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy 

wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, chyba że 

umowa spółki stanowi inaczej. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie rady zostali 

powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków rady wzięła 

udział w podejmowaniu uchwały. Umowa spółki może przewidywać surowsze 

wymagania dotyczące podejmowania uchwał w trybie określonym w zdaniu pierwszym. 

<§ 4
1
. Rada nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy 

wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość także w 

sprawach, dla których umowa spółki przewiduje głosowanie tajne, o ile żaden z 

członków rady nadzorczej nie zgłosi sprzeciwu.> 

§ 5. 
(15)

 (uchylony). 

§ 6. Zgromadzenie wspólników może uchwalać regulamin rady nadzorczej, określający jej 

organizację i sposób wykonywania czynności. Zgromadzenie wspólników może 

upoważnić radę nadzorczą do uchwalenia jej regulaminu. 

§ 7. Przepisy § 1-6 stosuje się odpowiednio do komisji rewizyjnej. 
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Art. 388. 

§ 1. Rada nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej 

połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni. Statut może 

przewidywać surowsze wymagania dotyczące kworum rady nadzorczej. 

§ 1
1
. 

(23)
 W posiedzeniu rady nadzorczej można uczestniczyć również przy wykorzystaniu 

środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, chyba że statut spółki stanowi 

inaczej; przepis art. 406
5
 § 3 stosuje się odpowiednio. 

§ 2. 
(24)

 Członkowie rady nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał rady 

nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka rady 

nadzorczej, chyba że statut spółki stanowi inaczej. Oddanie głosu na piśmie nie może 

dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu rady nadzorczej. 

§ 3. 
(25)

 Rada nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy 

wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość , chyba że 

statut spółki stanowi inaczej. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie rady zostali 

powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków rady wzięła 

udział w podejmowaniu uchwały. Statut spółki może przewidywać surowsze wymagania 

dotyczące podejmowania uchwał w trybie określonym w zdaniu pierwszym. 

<§ 3
1
. Rada nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy 

wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość także w 

sprawach, dla których statut spółki przewiduje głosowanie tajne, o ile żaden z 

członków rady nadzorczej nie zgłosi sprzeciwu.> 

§ 4. 
(26)

 (uchylony). 

Art. 437. 

[§ 1. Zapis na akcje sporządza się w formie pisemnej na formularzu przygotowanym przez 

spółkę co najmniej w dwóch egzemplarzach na każdego subskrybenta; jeden egzemplarz 

przeznaczony jest dla subskrybenta, drugi dla spółki. Zapis subskrypcji powinien być 

złożony spółce albo osobie przez nią upoważnionej w terminie podanym w ogłoszeniu, 

prospekcie albo w liście poleconym, o którym mowa w art. 434 § 3.] 

<§ 1. Zapis na akcje sporządza się w formie pisemnej na formularzu przygotowanym 

przez spółkę co najmniej w dwóch egzemplarzach na każdego subskrybenta; jeden 

egzemplarz przeznaczony jest dla subskrybenta, drugi dla spółki. Zapis na akcje w 

postaci elektronicznej wymaga wypełnienia formularza udostępnionego w systemie 

teleinformatycznym i opatrzenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 
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podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. Zapis subskrypcji powinien być 

złożony spółce albo osobie przez nią upoważnionej w terminie podanym w 

ogłoszeniu, prospekcie albo w liście poleconym, o którym mowa w art. 434 § 3.> 

§ 2. Zapisy powinny zawierać: 

1)   oznaczenie liczby i rodzajów subskrybowanych akcji; 

2)   wysokość wpłaty dokonanej na akcje; 

3)   zgodę subskrybenta na brzmienie statutu, jeżeli subskrybent nie jest akcjonariuszem 

spółki; 

4)   podpisy subskrybenta oraz spółki albo innego podmiotu upoważnionego do 

przyjmowania zapisów i wpłat na akcje; 

5)   adres podmiotu upoważnionego do przyjmowania zapisów i wpłat na akcje. 

<§ 2
1
. W przypadku złożenia zapisu na akcje w postaci elektronicznej przepisu § 2 pkt 4 

nie stosuje się.> 

§ 3. Przyjęcie zapisu może być poświadczone pieczęcią lub mechanicznie odtwarzanym 

podpisem. <Przyjęcie zapisu w postaci elektronicznej wymaga poświadczenia przez 

podmiot przyjmujący zapis.> 

§ 4. Zapis na akcje dokonany pod warunkiem lub z zastrzeżeniem terminu jest nieważny. 

[§ 5. Nieważne jest oświadczenie subskrybenta, które nie zawiera wszystkich danych, o 

których mowa w § 2. Dodatkowe postanowienia nieprzewidziane w formularzu nie 

wywołują skutków prawnych.] 

<§ 5. Nieważne jest oświadczenie subskrybenta, które nie zawiera wszystkich danych, o 

których mowa w § 2, a w przypadku złożenia zapisu na akcje w postaci 

elektronicznej nieważne jest oświadczenie subskrybenta, które nie zawiera 

wszystkich danych, o których mowa w § 2 pkt 1–3 i 5, oraz nieopatrzone podpisem, o 

którym mowa w § 1 zdaniu drugim. Dodatkowe postanowienia nieprzewidziane w 

formularzu nie wywołują skutków prawnych.> 

 

 

 

USTAWA z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu 

się i bankach zrzeszających (Dz. U. z 2020 r. poz. 449) 

 

 



- 48 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

<Art. 2b. 

1. W posiedzeniu zarządu oraz rady nadzorczej banku spółdzielczego oraz jednostki 

zarządzającej systemem ochrony można również uczestniczyć przy wykorzystaniu 

środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość; odmienne postanowienie 

statutu nie stosuje się. 

2. Zarząd oraz rada nadzorcza banku spółdzielczego i jednostki zarządzającej systemem 

ochrony mogą podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu 

środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość; odmienne postanowienie 

statutu nie stosuje się. 

3. Członek banku spółdzielczego i jednostki zarządzającej systemem ochrony może 

uczestniczyć w walnym zgromadzeniu, zebraniu przedstawicieli albo grup 

członkowskich również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego 

porozumiewania się na odległość; odmienne postanowienie statutu nie stosuje się. 

4. Posiedzenia walnego zgromadzenia, zebrania przedstawicieli albo grup członkowskich 

banków spółdzielczych i jednostek zarządzających systemami ochrony mogą być 

zwoływane przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na 

odległość; odmienne postanowienie statutu nie stosuje się. 

5. Uchwały walnego zgromadzenia, zarządu, rady nadzorczej, zebrań grup 

członkowskich banków spółdzielczych i jednostek zarządzających systemami 

ochrony mogą być podejmowane w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu 

środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość; odmienne postanowienie 

statutu lub regulaminów nie stosuje się. 

6. Przepisy ust. 1–5 stosuje się w okresie obowiązywania stanu zagrożenia 

epidemicznego, stanu epidemii, stanu wyjątkowego albo stanu klęski żywiołowej oraz 

w okresie do 90 dni następujących po ich odwołaniu. 

7. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii, stanu 

wyjątkowego albo stanu klęski żywiołowej oraz w okresie do 90 dni następujących po 

ich odwołaniu do formy i trybu zwoływania posiedzeń organów, o których mowa w 

ust. 5, przepisów art. 37 § 3 i art. 39 § 4 ustawy – Prawo spółdzielcze nie stosuje się.> 
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USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 1396, z późn. zm.) 

Art. 94. 

1. (uchylony). 

1a. Główny Inspektor Ochrony Środowiska na podstawie: 

1)   wyników klasyfikacji stref, o której mowa w art. 88 ust. 2, 

2)   wyników pomiarów, o których mowa w art. 90 ust. 1, 

3)   wyników oceny poziomów substancji w powietrzu i wyników klasyfikacji stref, o 

których mowa w art. 89, 

4)   informacji o stwierdzonych przekroczeniach alarmowych poziomów substancji w 

powietrzu, o których mowa w art. 93 

–   dokonuje zbiorczej oceny jakości powietrza w skali kraju. 

1b. W przypadku ryzyka wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego, informowania, 

dopuszczalnego lub docelowego substancji w powietrzu w danej strefie Główny Inspektor 

Ochrony Środowiska powiadamia o tym właściwy zarząd województwa. 

1c. Główny Inspektor Ochrony Środowiska powiadamia wojewódzkie centrum zarządzania 

kryzysowego o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego, informowania, 

dopuszczalnego lub docelowego substancji w powietrzu oraz o wystąpieniu przekroczenia 

poziomu alarmowego, informowania, dopuszczalnego lub docelowego substancji w 

powietrzu. 

1d. Główny Inspektor Ochrony Środowiska, w terminie do dnia 31 października każdego 

roku, udostępnia na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska 

roczne raporty z oceny jakości powietrza w kraju za rok poprzedni. 

1e. Główny Inspektor Ochrony Środowiska, w terminie do dnia 31 października każdego 

roku, udostępnia na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska 

informację o wartości wskaźnika średniego narażenia dla miasta o liczbie mieszkańców 

większej niż 100 tysięcy i aglomeracji oraz wartości krajowego wskaźnika średniego 

narażenia za rok poprzedni. 

1f. Główny Inspektor Ochrony Środowiska przekazuje Instytutowi Ochrony Środowiska 

wyniki pomiarów, o których mowa w art. 90 ust. 1, na potrzeby wykonywania przez 

Instytut Ochrony Środowiska modelowania matematycznego transportu i przemian 

substancji w powietrzu oraz analiz wyników tego modelowania. 
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1g. Instytut Ochrony Środowiska przekazuje Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska 

wyniki modelowania matematycznego transportu i przemian substancji w powietrzu oraz 

analizy wyników tego modelowania, na potrzeby realizacji zadań, o których mowa w art. 

88 ust. 6 pkt 1-5. 

1h. 
(34)

 Instytut Ochrony Środowiska przekazuje ministrowi właściwemu do spraw klimatu 

wyniki modelowania matematycznego transportu i przemian substancji w powietrzu oraz 

analizy wyników tego modelowania, na potrzeby realizacji zadania, o którym mowa w art. 

88 ust. 6 pkt 6. 

[2. 
(35)

 Zarząd województwa, w terminie 15 miesięcy od dnia otrzymania wyników oceny 

poziomów substancji w powietrzu i klasyfikacji stref, o których mowa w art. 89 ust. 1, 

przekazuje ministrowi właściwemu do spraw klimatu informację o uchwaleniu przez 

sejmik województwa programu ochrony powietrza, o którym mowa w art. 91. Zarząd 

województwa przekazuje niezwłocznie ministrowi właściwemu do spraw klimatu 

informację o uchwaleniu przez sejmik województwa planu działań krótkoterminowych, o 

którym mowa w art. 92.] 

<2. Zarząd województwa, w terminie nie później niż 14 dni, przekazuje ministrowi 

właściwemu do spraw klimatu informację o uchwaleniu przez sejmik województwa 

programu ochrony powietrza, o którym mowa w art. 91. Zarząd województwa 

przekazuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni, ministrowi 

właściwemu do spraw klimatu informację o uchwaleniu przez sejmik województwa 

planu działań krótkoterminowych, o którym mowa w art. 92.> 

2a. 
(36)

 Zarząd województwa przekazuje ministrowi właściwemu do spraw klimatu oraz 

właściwemu wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska: 

1)   co roku, w terminie do dnia 31 marca, za poprzedni rok kalendarzowy, sprawozdanie 

okresowe z realizacji działań naprawczych wynikających z programu ochrony 

powietrza, o którym mowa w art. 91, oraz planu działań krótkoterminowych, o którym 

mowa w art. 92; 

2)   w terminie 6 miesięcy po zakończeniu realizacji programu ochrony powietrza, o 

którym mowa w art. 91, lub planu działań krótkoterminowych, o którym mowa w art. 

92, sprawozdanie końcowe z realizacji tego programu lub planu obejmujące cały okres 

ich realizacji. 

2b. (uchylony). 
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3. 
(37)

 Minister właściwy do spraw klimatu określi, w drodze rozporządzenia, zakres i sposób 

przekazywania informacji, o których mowa w ust. 1f-2a. biorąc pod uwagę konieczność 

ich przekazywania i gromadzenia na potrzeby krajowe i zobowiązań międzynarodowych 

oraz powiadamiania o wystąpieniu przekroczenia poziomu alarmowego, informowania, 

dopuszczalnego lub docelowego substancji w powietrzu. 

4. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 3, ustalone zostaną: 

1)   terminy przekazywania informacji; 

2)   forma przekazywanych informacji; 

3)   układ przekazywanych informacji; 

4)   wymagane techniki przekazywania informacji. 

 

Art. 122a. 

1. Prowadzący instalację oraz użytkownik urządzenia emitującego pola elektromagnetyczne, 

które są stacjami elektroenergetycznymi lub napowietrznymi liniami 

elektroenergetycznymi o napięciu znamionowym nie niższym niż 110 kV, lub 

instalacjami radiokomunikacyjnymi, radionawigacyjnymi lub radiolokacyjnymi, 

emitującymi pola elektromagnetyczne, których równoważna moc promieniowana 

izotropowo wynosi nie mniej niż 15 W, emitującymi pola elektromagnetyczne o 

częstotliwościach od 30 kHz do 300 GHz, są obowiązani do wykonania pomiarów 

poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku: 

1)   
(72)

 bezpośrednio przed rozpoczęciem użytkowania instalacji lub urządzenia; 

2)   każdorazowo w przypadku zmiany warunków pracy instalacji lub urządzenia, w tym 

zmiany spowodowanej zmianami w wyposażeniu instalacji lub urządzenia, o ile 

zmiany te mogą mieć wpływ na zmianę poziomów pól elektromagnetycznych, których 

źródłem jest instalacja lub urządzenie; 

3)   
(73)

 każdorazowo w przypadku zmiany istniejącego stanu zagospodarowania i 

zabudowy nieruchomości skutkującej zmianami w występowaniu miejsc dostępnych 

dla ludności w otoczeniu instalacji lub urządzenia - na pisemny wniosek właściciela 

lub zarządcy nieruchomości, na której nastąpiła ta zmiana. 

1a. 
(74)

 Pomiarów, o których mowa w ust. 1 pkt 3, nie przeprowadza się, o ile ostatnie pomiary 

nie wykazały przekroczeń dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych na 

terenie objętym wnioskiem. O wynikach ostatnich pomiarów informuje się 

wnioskodawcę. 
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<1b. W przypadku wprowadzenia na części albo całym terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej stanu nadzwyczajnego, o którym mowa w art. 228 ust. 1 Konstytucji 

Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. poz. 483, z 2001 r. poz. 

319, z 2006 r. poz. 1471 oraz z 2009 r. poz. 946), lub stanu zagrożenia epidemicznego 

lub stanu epidemii, o których mowa w art. 46 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. 

o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 1239 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284, 322, 374 i 567), pomiarów, o których mowa 

w ust. 1, nie przeprowadza się w lokalach mieszkalnych oraz w lokalach użytkowych 

zlokalizowanych na terytorium objętym stanem nadzwyczajnym, stanem zagrożenia 

epidemicznego lub stanem epidemii.> 

2. 
(75)

 Wyniki pomiarów, o których mowa w ust. 1, przekazuje się w postaci elektronicznej 

wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska i państwowemu wojewódzkiemu 

inspektorowi sanitarnemu w terminie 30 dni od dnia wykonania pomiarów. 

3. 
(76)

 Minister właściwy do spraw klimatu może określić, w drodze rozporządzenia, 

wymagania dotyczące wyników pomiarów, o których mowa w ust. 1, kierując się potrzebą 

ujednolicenia wyników pomiarów oraz zapewnienia właściwego ich wykonywania. 

 

Art. 152. 

1. Instalacja, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogąca negatywnie oddziaływać na 

środowisko, podlega zgłoszeniu organowi ochrony środowiska, z zastrzeżeniem ust. 8. 

2. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1, powinno zawierać: 

1)   oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby; 

2)   adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji; 

3)   rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość 

świadczonych usług; 

4)   czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny); 

5)   wielkość i rodzaj emisji; 

6)   opis stosowanych metod ograniczania wielkości emisji; 

7)   informację, czy stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi 

przepisami. 

8)   (uchylony); 

9)   
(98)

 sprawozdanie z wykonanych pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych, o 

których mowa w art. 122a ust. 1 pkt 1 [lub 2.] 
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2a. (uchylony). 

2b. W przypadku źródła spalania paliw o nominalnej mocy cieplnej nie mniejszej niż 1 MW i 

mniejszej niż 50 MW, ustalonej z uwzględnieniem trzeciej zasady łączenia, dla którego 

standardy emisyjne są określone w przepisach wydanych na podstawie art. 146 ust. 3, 

będącego częścią instalacji wymagającej zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, zgłoszenie 

powinno zawierać także informacje o: 

1)   sektorze, w którym działa dane źródło spalania paliw lub zakład, w którym to źródło 

jest eksploatowane (kod Polskiej Klasyfikacji Działalności); 

2)   numerze REGON prowadzącego instalację; 

3)   nominalnej mocy cieplnej źródła spalania paliw wyrażonej w MW; 

4)   rodzaju źródła spalania paliw, z uwzględnieniem rodzajów źródeł spalania paliw, dla 

których w przepisach wydanych na podstawie art. 146 ust. 3 są zróżnicowane 

standardy emisyjne; 

5)   rodzaju i przewidywanym udziale procentowym wykorzystywanych paliw, z 

uwzględnieniem rodzajów paliw, dla których w przepisach wydanych na podstawie 

art. 146 ust. 3 są zróżnicowane standardy emisyjne; 

6)   obowiązujących dane źródło spalania paliw standardach emisyjnych; 

7)   dacie oddania źródła spalania paliw do użytkowania, a jeżeli ta data nie jest znana - 

dowód na to, że użytkowanie źródła spalania paliw rozpoczęto przed dniem 20 

grudnia 2018 r. albo po dniu 19 grudnia 2018 r.; 

8)   przewidywanym czasie użytkowania źródła spalania paliw w ciągu roku oraz 

przewidywanym średnim obciążeniu podczas użytkowania wyrażonym w procentach. 

2c. W przypadku źródła spalania paliw o nominalnej mocy cieplnej nie mniejszej niż 1 MW i 

mniejszej niż 50 MW, ustalonej z uwzględnieniem trzeciej zasady łączenia, dla którego 

standardy emisyjne są określone w przepisach wydanych na podstawie art. 146 ust. 3, 

będącego częścią instalacji wymagającej zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, którego 

czas użytkowania liczony jako średnia krocząca: 

1)   z pięciu lat - dla źródła spalania paliw oddanego do użytkowania przed dniem 20 

grudnia 2018 r., a w przypadku gdy pozwolenie na budowę źródła wydano przed 

dniem 19 grudnia 2017 r., oddanego do użytkowania nie później niż w dniu 20 

grudnia 2018 r. - wynosi nie więcej niż 500 godzin w ciągu roku, a jeżeli jest to źródło 

służące wyłącznie do wytwarzania ciepła w razie wystąpienia nadzwyczajnie niskich 

temperatur, nie więcej niż 1000 godzin w ciągu roku, 
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2)   z trzech lat - dla źródła spalania paliw oddanego do użytkowania po dniu 19 grudnia 

2018 r., a w przypadku gdy pozwolenie na budowę źródła wydano po dniu 18 grudnia 

2017 r., oddanego do użytkowania po dniu 20 grudnia 2018 r. - wynosi nie więcej niż 

500 godzin w ciągu roku 

- do zgłoszenia należy dołączyć także oświadczenie o nieprzekraczaniu tego czasu 

użytkowania. 

3. Prowadzący instalację, o której mowa w ust. 1, jest obowiązany do dokonania zgłoszenia 

przed rozpoczęciem jej eksploatacji, z zastrzeżeniem ust. 5. Przepis art. 64 ust. 2 Kodeksu 

postępowania administracyjnego stosuje się odpowiednio. 

4. Do rozpoczęcia eksploatacji instalacji nowo zbudowanej lub zmienionej w sposób istotny 

można przystąpić, jeżeli organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia w terminie 30 dni od 

dnia doręczenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji. 

4a. Sprzeciw, o którym mowa w ust. 4, jest wnoszony, jeżeli: 

1)   eksploatacja instalacji objętej zgłoszeniem powodowałaby przekroczenie standardów 

emisyjnych lub standardów jakości środowiska; 

2)   instalacja nie spełnia wymagań ochrony środowiska, o których mowa w art. 76 ust. 2 

pkt 1 i 2. 

4b. 
(99)

 Organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia może z urzędu, przed upływem terminu, o 

którym mowa w ust. 4, wydać zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu. 

Wydanie zaświadczenia wyłącza możliwość wniesienia sprzeciwu, o którym mowa w ust. 

4, oraz uprawnia zgłaszającego do rozpoczęcia eksploatacji instalacji. 

<4c. Do rozpoczęcia eksploatacji instalacji lub urządzenia, o którym mowa w art. 122a 

ust. 1, zmienionego w sposób istotny lub będącego przenośnym wolnostojącym 

masztem antenowym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo 

budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, z późn. zm.) można przystąpić bezpośrednio 

po doręczeniu zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1. W przypadku gdy organ 

właściwy do przyjęcia zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia 

wniesie sprzeciw w drodze decyzji w zakresie, o którym mowa w ust. 4a, prowadzący 

tę instalację lub użytkownik tego urządzenia wstrzymuje jego eksploatację.> 

5. Instalację, o której mowa w ust. 1, objętą obowiązkiem zgłoszenia w okresie, gdy jest już 

ona eksploatowana, prowadzący ją jest obowiązany zgłosić w terminie 6 miesięcy od 

dnia, w którym została ona objęta tym obowiązkiem. 

6. Prowadzący instalację, o której mowa w ust. 1, jest obowiązany: 
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1)   przedłożyć organowi właściwemu do przyjęcia zgłoszenia informacje o: 

a)  rezygnacji z rozpoczęcia eksploatacji instalacji, 

b)  zakończeniu eksploatacji instalacji, 

c)   zmianie w zakresie danych lub informacji, o których mowa w ust. 2 i 2b, albo 

objętych oświadczeniem, o którym mowa w ust. 2c; 

2)   
(100)

 dokonać ponownego zgłoszenia instalacji, jeżeli zmiana wprowadzona w 

instalacji ma charakter istotnej zmiany lub w przypadku nierozpoczęcia eksploatacji 

instalacji przed upływem 12 miesięcy od dnia upływu terminu do wniesienia 

sprzeciwu, o którym mowa w ust. 4, albo od dnia wydania zaświadczenia, o którym 

mowa w ust. 4b. 

6a. W przypadku źródła spalania paliw o nominalnej mocy cieplnej nie mniejszej niż 1 MW i 

mniejszej niż 50 MW, ustalonej z uwzględnieniem trzeciej zasady łączenia, dla którego 

standardy emisyjne są określone w przepisach wydanych na podstawie art. 146 ust. 3, 

będącego częścią instalacji wymagającej zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, 

prowadzący instalację jest obowiązany do przechowywania: 

1)   informacji, o których mowa w ust. 6 pkt 1 i art. 152a ust. 1 pkt 1, oraz decyzji, o 

której mowa w art. 154 ust. 1a - przez okres eksploatacji źródła spalania paliw; 

2)   informacji lub dokumentów dotyczących: 

a)  wyników pomiarów wielkości emisji, umożliwiających ocenę dotrzymywania 

standardów emisyjnych określonych dla tego źródła w przepisach wydanych na 

podstawie art. 146 ust. 3, 

b)  przypadków niedotrzymania standardów emisyjnych określonych dla tego źródła w 

przepisach wydanych na podstawie art. 146 ust. 3 oraz działań podjętych w celu 

przywrócenia zgodności z tymi standardami, 

c)  rodzaju i ilości paliw wykorzystywanych w tym źródle, 

d)  potwierdzenia utrzymywania w eksploatacji urządzeń ochronnych ograniczających 

emisję, zainstalowanych w celu dotrzymywania standardów emisyjnych 

określonych dla tego źródła w przepisach wydanych na podstawie art. 146 ust. 3, 

oraz przypadków każdej niesprawności i awarii urządzeń ochronnych, 

e)  czasu użytkowania źródła spalania paliw - w przypadku gdy jest to źródło, o 

którym mowa w ust. 2c 

- przez 6 lat po upływie roku, którego te informacje lub dokumenty dotyczą. 
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6b. Informacje, decyzje lub dokumenty, o których mowa w ust. 6a, prowadzący instalację 

udostępnia organowi właściwemu do przyjęcia zgłoszenia na każde żądanie. 

6c. Jeżeli wniosek o udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie dotyczy 

informacji, decyzji lub dokumentów, o których mowa w ust. 6a, nie stosuje się art. 19 ust. 

2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko. W takim przypadku organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia wzywa 

prowadzącego instalację do przekazania mu tych informacji, decyzji lub dokumentów. 

7. Informacje, o których mowa w ust. 6 pkt 1, należy przedłożyć w terminie 14 dni 

odpowiednio od dnia: 

1)   rezygnacji z rozpoczęcia eksploatacji instalacji; 

2)   zakończenia eksploatacji instalacji; 

3)    zmiany w zakresie danych lub informacji, o których mowa w ust. 2 i 2b, albo 

objętych oświadczeniem, o którym mowa w ust. 2c. 

7a. 
(101)

 Organ ochrony środowiska niezwłocznie przedkłada wojewódzkiemu inspektorowi 

ochrony środowiska oraz państwowemu wojewódzkiemu inspektorowi sanitarnemu 

informacje zawarte w zgłoszeniu, o którym mowa w ust. 1 i 6 pkt 2, oraz informacje, o 

których mowa w ust. 6 pkt 1, dla instalacji objętych obowiązkiem zgłoszenia z uwagi na 

wytwarzanie pól elektromagnetycznych, dla których nie wniesiono sprzeciwu lub dla 

których wydano zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu. 

8. Zasady zgłaszania instalacji mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko z uwagi na 

wytwarzanie odpadów określają przepisy ustawy o odpadach. 

8a. 
(102)

 Zgłoszenia oraz informacje, o których mowa w ust. 1, 6 i 7a, dokonuje się lub 

przekazuje w postaci papierowej lub elektronicznej. 

9. 
(103)

 Minister właściwy do spraw klimatu może określić, w drodze rozporządzenia, 

szczegółowe wymagania dotyczące zakresu danych ujętych w zgłoszeniu, o których 

mowa w ust. 2, oraz wzór formularza tego zgłoszenia, dla wybranych rodzajów instalacji, 

uwzględniając znaczenie tych danych dla określenia ewentualnego negatywnego 

oddziaływania instalacji na środowisko. 
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Art. 152b.  

1. Organ ochrony środowiska udostępnia na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ten 

organ następujące informacje o instalacjach wytwarzających pole elektromagnetyczne, 

objętych obowiązkiem zgłoszenia: 

1)   zgłoszenie, o którym mowa w art. 152 ust. 1 lub 6 pkt 2; 

2)   informacje, o których mowa w art. 152 ust. 6 pkt 1; 

[3)   sprzeciw, o którym mowa w art. 152 ust. 4, a w przypadku jego braku zaświadczenie, 

o którym mowa w art. 152 ust. 4b;] 

<3) sprzeciw, o którym mowa w art. 152 ust. 4 lub 4c, a w przypadku jego braku 

zaświadczenie, o którym mowa w art. 152 ust. 4b;> 

4)   uwagi, o których mowa w ust. 3, oraz odpowiedzi na wniesione uwagi, o których 

mowa w ust. 6. 

2. Informacje, o których mowa w ust. 1, udostępnia się nie później niż w terminie 3 dni 

roboczych od dnia dokonania zgłoszenia, przedłożenia informacji, wniesienia sprzeciwu, 

upływu terminu do wniesienia sprzeciwu, wydania zaświadczenia, wniesienia uwag oraz 

odpowiedzi na uwagi. 

3. Organizacja pozarządowa w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 i 1570) 

prowadząca działalność w zakresie, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 6 lub 18 tej ustawy, 

lub osoba zamieszkała w gminie, na terenie której ma być lub jest eksploatowana 

instalacja, o której mowa w ust. 1, może wnieść do organu ochrony środowiska 

właściwego do przyjęcia zgłoszenia uwagi dotyczące okoliczności, o których mowa w art. 

152 ust. 4a, wraz z ich szczegółowym uzasadnieniem uprawdopodabniającym zasadność 

ich wniesienia. 

4. Uwagi, o których mowa w ust. 3, wnosi się w terminie 14 dni od dnia udostępnienia 

zgłoszenia lub informacji, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2. 

5. Treść uwag wniesionych w terminie przekazywana jest niezwłocznie prowadzącemu 

instalację lub użytkownikowi urządzenia, którego uwagi dotyczą. 

6. Podmioty, o których mowa w ust. 5, mogą wnieść za pośrednictwem organu właściwego do 

przyjęcia uwag odpowiedź na wniesione uwagi w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania. 
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Art. 411. 

1. Finansowanie działalności, o której mowa w art. 400a ust. 1 oraz art. 410a ust. 4-6, ze 

środków Narodowego Funduszu i wojewódzkich funduszy odbywa się przez: 

[1)   udzielanie oprocentowanych pożyczek, w tym pożyczek przeznaczonych na 

zachowanie płynności finansowej przedsięwzięć współfinansowanych ze środków Unii 

Europejskiej;] 

<1) udzielanie oprocentowanych pożyczek, w tym pożyczek przeznaczonych na 

zachowanie płynności finansowej;> 

2)   udzielanie dotacji, w tym: 

a)  dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych, 

b)  dokonywanie częściowych spłat kapitału kredytów bankowych, 

c)  dopłaty do oprocentowania lub ceny wykupu obligacji, 

d)  (uchylona), 

e)  dopłaty do rat lub innych opłat ustalanych w umowach leasingu w rozumieniu 

przepisów art. 23a pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od 

osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1509, z późn. zm.) i art. 17a pkt 1 ustawy z 

dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 865, 1018 i 1309); 

3)   nagrody za działalność na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej, 

niezwiązaną z wykonywaniem obowiązków pracowników administracji rządowej i 

samorządowej. 

1a. (uchylony). 

1b. (uchylony). 

1c. (uchylony). 

1d. Finansowanie wydatków na prace, o których mowa w art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 14 lipca 

2000 r. o restrukturyzacji finansowej górnictwa siarki, odbywa się w formie dotacji. 

1e. Ogólną kwotę środków przeznaczanych na finansowanie, o którym mowa w ust. 1d, 

określa roczny plan finansowy Narodowego Funduszu. 

1f. Wysokość dotacji, o której mowa w ust. 1d, określa szczegółowy harmonogram prac 

likwidacyjnych i rekultywacyjnych obejmujący rodzaj i zakres zadań, wysokość 

niezbędnych nakładów i czas ich realizacji zatwierdzony przez Narodowy Fundusz. 
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1g. Dotacja, o której mowa w ust. 1d, wykorzystana niezgodnie ze szczegółowym 

harmonogramem prac likwidacyjnych i rekultywacyjnych podlega zwrotowi do 

Narodowego Funduszu. 

2. 
(248)

 Przeznaczenie środków na finasowanie potrzeb geologii wymaga zasięgnięcia opinii 

ministra właściwego do spraw środowiska, a na finansowanie potrzeb górnictwa - ministra 

właściwego do spraw gospodarki złożami kopalin oraz Prezesa Wyższego Urzędu 

Górniczego. 

[3. Pożyczki, o których mowa w ust. 1 pkt 1, z wyłączeniem pożyczek przeznaczonych na 

zachowanie płynności finansowej przedsięwzięć współfinansowanych ze środków Unii 

Europejskiej, mogą być częściowo umarzane, pod warunkiem terminowego wykonania 

zadań i osiągnięcia planowanych efektów.] 

<3. Pożyczki, o których mowa w ust. 1 pkt 1, z wyłączeniem pożyczek przeznaczonych 

na zachowanie płynności finansowej, mogą być częściowo umarzane, pod warunkiem 

terminowego wykonania zadań i osiągnięcia planowanych efektów.> 

3a. Dopłaty, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. c, stosuje się do obligacji emitowanych na cele 

związane z działalnością, o której mowa w art. 400a ust. 1 oraz art. 410a ust. 4-6, przez 

podmioty posiadające osobowość prawną wykonujące zadania z zakresu gospodarki 

komunalnej. 

3b. Dopłaty, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. e, stosuje się do rat lub innych opłat 

ponoszonych przez korzystających, ustalanych w umowach, których przedmiotem jest 

leasing środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych podlegających 

amortyzacji i służących realizacji celów z zakresu ochrony środowiska lub gospodarki 

wodnej. 

<3c. W przypadku gdy pożyczka na zachowanie płynności finansowej, o której mowa w 

ust. 1 pkt 1, stanowi pomoc publiczną, może być udzielana jako pomoc publiczna, 

mająca na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce, o której mowa w 

Sekcji 3.1 Komunikatu Komisji – Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w 

celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19 (2020/C 91 

I/01) (Dz. Urz. UE C 91 I z 20.03.2020, str.1). 

3d. Pomoc publiczna w formie zmiany warunków lub terminów spłaty pożyczki, o której 

mowa w ust. 1 pkt 1, lub w formie umorzenia pożyczki zgodnie z ust. 3 może być 

udzielana jako pomoc publiczna, mająca na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom 

w gospodarce, o której mowa w Sekcji 3.1 Komunikatu Komisji – Tymczasowe ramy 
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środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej 

epidemii COVID-19 (2020/C 91 I/01).> 

4. Narodowy Fundusz i wojewódzkie fundusze mogą dysponować rachunkami środków 

dewizowych. 

5. Narodowy Fundusz oraz wojewódzkie fundusze mogą udzielać poręczeń: 

1)   spłaty kredytów lub pożyczek, 

2)   spłaty odsetek od kredytów lub pożyczek, 

3)   zwrotu przyznanych środków 

-   pod warunkiem przeznaczenia tych kredytów, pożyczek lub środków na cele z zakresu 

ochrony środowiska lub gospodarki wodnej oraz ustanowienia zabezpieczeń 

odpowiednio na rzecz Narodowego Funduszu albo wojewódzkich funduszy na 

wypadek roszczeń wynikających z tytułu wykonania obowiązków poręczycieli. 

5a. Poręczenia są terminowe i udzielane do kwoty określonej w umowie. 

5b. Narodowy Fundusz oraz wojewódzkie fundusze pobierają opłatę prowizyjną od poręczeń, 

uwzględniając w szczególności kwotę zobowiązania. 

6. 
(249)

 Narodowy Fundusz może przejąć zobowiązania ministra właściwego do spraw klimatu, 

jeżeli przyznanie środków przez rządy państw obcych i organizacje międzynarodowe, 

zgodnie z ustaleniami umów międzynarodowych, jest uwarunkowane udzieleniem przez 

ministra właściwego do spraw klimatu gwarancji zwrotu wypłaconych kwot w całości lub 

w części, z przyczyn określonych w tych umowach. 

6a. 
(250)

 Narodowy Fundusz może obejmować lub nabywać udziały lub akcje w spółkach oraz 

nabywać obligacje emitowane przez inne podmioty niż Skarb Państwa lub jednostki 

samorządu terytorialnego, za zgodą ministra właściwego do spraw klimatu i ministra 

właściwego do spraw finansów publicznych, jeżeli jest to związane z rozwojem 

przemysłu i usług w zakresie ochrony środowiska. 

7. Wnioski o przyznanie pożyczek lub dotacji, których wartość jednostkowa przekracza 

10 000 000 euro, dotyczące środków technicznych służących jedynie ograniczeniu 

negatywnego oddziaływania na środowisko, w szczególności oczyszczalni ścieków, 

elektrofiltrów lub składowisk odpadów, powinny zawierać uzasadnienie obejmujące 

analizę ewentualnych alternatywnych rozwiązań organizacyjnych, technicznych lub 

technologicznych mających na celu wyeliminowanie lub ograniczenie powstawania 

zanieczyszczeń oraz wprowadzenie czystszej produkcji. 
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8. Narodowy Fundusz oraz wojewódzkie fundusze udzielają dotacji, pożyczek, poręczeń oraz 

przekazują środki finansowe na podstawie umów cywilnoprawnych. 

9. Formy umowy cywilnoprawnej nie stosuje się do przekazywania środków na nagrody za 

działalność na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej niezwiązaną z 

wykonywaniem obowiązków pracowników administracji rządowej i samorządowej, o 

których mowa w ust. 1 pkt 3, jeżeli ich fundatorem jest Narodowy Fundusz lub 

wojewódzkie fundusze. 

10. Narodowy Fundusz oraz wojewódzkie fundusze mogą udostępniać środki finansowe 

bankom z przeznaczeniem na udzielanie kredytów bankowych, pożyczek lub dotacji na 

wskazane przez siebie programy i przedsięwzięcia z zakresu zadań ochrony środowiska i 

gospodarki wodnej oraz potrzeb geologii, a także dopłaty do oprocentowania lub 

częściowe spłaty kapitału udzielanych na ten cel kredytów bankowych, lub dopłaty, o 

których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. e. 

10a. Narodowy Fundusz oraz wojewódzkie fundusze mogą zawierać umowy o udostępnienie 

środków finansowych, o których mowa w ust. 10, z bankami wybranymi na podstawie 

określonych przez te fundusze procedur, zapewniających poszanowanie zasady 

przejrzystości i równego traktowania banków oraz zawarcie umowy z każdym bankiem 

spełniającym obiektywne, proporcjonalne i niedyskryminacyjne warunki określone w tych 

procedurach. 

10b. (uchylony). 

10c. (uchylony). 

10d. Do wyboru banków, o których mowa w ust. 10a, nie mają zastosowania przepisy o 

zamówieniach publicznych. 

10e. Umowy, o których mowa w ust. 10a, określają w szczególności tryb i terminy 

przekazywania bankom przez Narodowy Fundusz oraz wojewódzkie fundusze środków 

finansowych, o których mowa w ust. 10. 

10f. Narodowy Fundusz może udostępniać środki finansowe wojewódzkim funduszom z 

przeznaczeniem na udzielanie pożyczek lub dotacji na wskazane przez siebie programy i 

przedsięwzięcia z zakresu zadań ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz potrzeb 

geologii. 

11. Środki powierzone Narodowemu Funduszowi i wojewódzkim funduszom, pochodzące z 

pomocy zagranicznej, są wykorzystywane na dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu 
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ochrony środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z umowami, na podstawie których 

środki te przekazano, oraz zgodnie z procedurami obowiązującymi w tych funduszach. 

 

 

 

USTAWA z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 1429) 

Art. 9a. 

1. Informacje publiczne o szczególnym znaczeniu dla rozwoju innowacyjności w państwie i 

rozwoju społeczeństwa informacyjnego, które ze względu na sposób przechowywania i 

udostępniania pozwalają na ich ponowne wykorzystywanie w rozumieniu przepisów 

ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora 

publicznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1243 i 1669 oraz z 2019 r. poz. 730), w sposób 

użyteczny i efektywny, stanowią zbiór, zwany dalej "zasobem informacyjnym", i są 

udostępniane w centralnym repozytorium. 

2. Do przekazania, w celu udostępnienia w centralnym repozytorium, posiadanych zasobów 

informacyjnych oraz metadanych opisujących ich strukturę są obowiązane: 

1)   organy administracji rządowej; 

2)   fundusze celowe; 

3)   Zakład Ubezpieczeń Społecznych; 

4)   Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego; 

5)   Narodowy Fundusz Zdrowia; 

6)   (uchylony); 

7)    państwowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu 

wykonywania zadań publicznych, z wyjątkiem podmiotów, o których mowa w art. 7 

ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 

poz. 1668, z późn. zm.), innych niż państwowe instytuty badawcze. 

2a. Obowiązek, o którym mowa w ust. 2, może zostać spełniony poprzez przekazanie: 

1)   zasobu informacyjnego oraz metadanych, o których mowa w ust. 2; 

[2)   metadanych, o których mowa w ust. 2, w przypadku gdy zasób informacyjny jest 

przez podmiot udostępniany w repozytorium powszechnie dostępnym w sieci 

teleinformatycznej innym niż centralne repozytorium.] 
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<2) metadanych, o których mowa w ust. 2, w przypadku gdy zasób informacyjny jest 

przez podmiot udostępniany w repozytorium powszechnie dostępnym w sieci 

teleinformatycznej innym niż centralne repozytorium i umożliwiającym 

zastosowanie automatyzacji procesów.> 

<2aa. Do przekazania, w celu udostępnienia w centralnym repozytorium, posiadanych 

zasobów informacyjnych oraz metadanych opisujących ich strukturę są obowiązane 

podmioty reprezentujące osoby prawne samorządu terytorialnego, jednostki 

organizacyjne samorządu terytorialnego, podmioty reprezentujące lub inne osoby 

prawne, w których jednostki samorządu terytorialnego mają pozycję dominującą 

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji 

i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369, 1571 i 1667). 

2ab. Udostępnieniu w centralnym repozytorium podlegają zasoby informacyjne będące 

w posiadaniu podmiotów, o których mowa w ust. 2aa, w szczególności w zakresie: 

1) ochrony zdrowia; 

2) transportu drogowego; 

3) pomocy społecznej; 

4) edukacji publicznej; 

5) kultury oraz ochrony zabytków; 

6) kultury fizycznej i turystyki; 

7) ochrony środowiska i przyrody; 

8) gospodarki komunalnej.> 

2b. Podmioty wskazane w przepisach wydanych na podstawie ust. 3 są obowiązane do 

dostosowania: 

1)   formatów danych oraz protokołów komunikacyjnych i szyfrujących, umożliwiających 

odczyt maszynowy do zasad określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 

ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących 

zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700, 730 i 848); 

2)   metadanych, o których mowa w ust. 2, do zestawu elementów metadanych, o których 

mowa w przepisach wydanych na podstawie ust. 3 i art. 9b ust. 6. 

2c. Podmioty wskazane w przepisach wydanych na podstawie ust. 3 są obowiązane do 

systematycznego weryfikowania i aktualizowania zasobów informacyjnych oraz 

metadanych udostępnionych w centralnym repozytorium. 
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3. Minister właściwy do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia, odrębnie dla 

poszczególnych podmiotów, o których mowa w ust. 2: 

1)   sposób przekazania, o którym mowa w ust. 2, mając na względzie posiadaną przez ten 

podmiot infrastrukturę teleinformatyczną umożliwiającą gromadzenie w niej 

informacji publicznych oraz ich udostępnianie, a także możliwości techniczne 

przechowywania tych informacji w centralnym repozytorium; 

2)   zakres zasobu informacyjnego, mając na względzie szczególne znaczenie określonych 

informacji publicznych dla rozwoju innowacyjności i społeczeństwa informacyjnego; 

3)   (uchylony); 

4)   harmonogram przekazania zasobu informacyjnego oraz metadanych, o których mowa 

w ust. 2, oraz ich aktualizowania mając na względzie konieczność zagwarantowania 

aktualności informacji. 

4. Minister właściwy do spraw informatyzacji w rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 3, 

może określić dodatkowe wymagania techniczne opracowania zasobu informacyjnego 

oraz dodatkowy zestaw elementów metadanych, innych niż określone w przepisach 

wydanych na podstawie art. 9b ust. 6, mając na względzie: 

1)   ułatwienie wyszukiwania zasobu informacyjnego w sposób określony w art. 9b ust. 2; 

2)   kontrolę zasobu informacyjnego oraz jego długotrwałe przechowywanie i zarządzanie 

nim; 

3)   możliwość jak najszerszego ponownego wykorzystywania informacji publicznych i 

ich maszynowego odczytu. 

Art. 9c. 

1. W centralnym repozytorium mogą być udostępniane zasoby informacyjne oraz metadane 

inne niż wskazane w przepisach wydanych na podstawie art. 9a ust. 3 lub 4, przez 

podmioty określone w art. 4. 

<1a. W centralnym repozytorium mogą być również udostępnione treści utrwalone 

w postaci elektronicznej oraz metadane będące w posiadaniu innych podmiotów niż 

podmioty zobowiązane określone w art. 4 ustawy.> 

2. Zasoby informacyjne oraz metadane <lub inne treści> udostępnione w centralnym 

repozytorium na podstawie ust. 1 są systematycznie weryfikowane i aktualizowane przez 

podmioty je udostępniające. 
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3. Do podmiotów oraz zasobów informacyjnych określonych w ust. 1 <lub treści 

określonych w ust. 1a> stosuje się odpowiednio przepisy wydane na podstawie art. 9b 

ust. 6. 

4. Minister właściwy do spraw informatyzacji może usunąć z centralnego repozytorium 

zasoby informacyjne <lub inne treści>, które nie mają szczególnego znaczenia dla 

rozwoju innowacyjności w państwie i rozwoju społeczeństwa informacyjnego. 

 

<Art. 9d. 

Podmioty, o których mowa w art. 9a ust. 2 oraz 2aa i art. 9c ust. 1a, które przekazują do 

centralnego repozytorium zasoby informacyjne lub inne treści oraz metadane opisujące 

ich strukturę, odpowiadają za zgodność z przepisami prawa udostępnionych zasobów 

informacyjnych lub treści oraz metadanych. 

 

Art. 9e. 

1. W celu zwiększenia ilości oraz poprawy jakości zasobów informacyjnych i treści oraz 

metadanych opisujących ich strukturę udostępnianych w centralnym repozytorium, 

minister właściwy do spraw informatyzacji opracowuje Program Otwierania 

Danych, zwany dalej „programem” uwzględniając w szczególności: 

1) aktualny stan udostępniania otwartych danych; 

2) obowiązujący stan prawny; 

3) kierunki rozwoju w zakresie otwartości danych; 

4) wyniki przeglądu prowadzonej polityki otwartych danych; 

5) możliwości finansowania projektowanych rozwiązań; 

6) potrzebę wsparcia nowoczesnych technologii wykorzystujących otwarte dane; 

7) potrzebę współpracy z interesariuszami otwartych danych. 

2. Program ustalany jest na okres siedmioletni, z możliwością wprowadzenia zmian w 

okresie jego obowiązywania. 

3. Rada Ministrów, na wniosek ministra właściwego do spraw informatyzacji, przyjmuje 

program w drodze uchwały. 

4. Minister właściwy do spraw informatyzacji przedstawia Radzie Ministrów końcowe 

sprawozdanie z realizacji programu w ciągu 6 miesięcy od jego zakończenia.> 
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USTAWA z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 710, z 

późn. zm.) 

<Art. 22h. 

1. Prezes UTK z urzędu, w przypadku pilnych, nieprzewidzianych okoliczności 

mających wpływ na funkcjonowanie transportu kolejowego, w drodze decyzji 

administracyjnej, może czasowo ustalić odstępstwa od wymagań określonych w 

przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 22a ust. 11 pkt 1, 4–7, 9–11 i 

pkt 12 lit. a oraz b oraz ust. 13, art. 22b ust. 21 pkt 1–4 i ust. 22 pkt 3 i art. 22d ust. 3 

oraz określić ich warunki. 

2. W sprawach, o których mowa w ust. 1, Prezes UTK zgodnie z art. 49 Kodeksu 

postępowania administracyjnego zawiadamia o decyzjach i innych czynnościach 

podjętych w toku postępowania wyłącznie w drodze obwieszczenia w Dzienniku 

Urzędowym Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego. 

3. Decyzja, o której mowa w ust. 1, podlega natychmiastowej wykonalności.> 

 

Art. 59. 

1. Zarządca lub kilku zarządców wspólnie w uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw 

transportu wydaną w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych 

tworzą straż ochrony kolei, działającą na zasadach określonych w niniejszym rozdziale, 

oraz powołują komendanta straży ochrony kolei. 

2. Zgodę, o której mowa w ust. 1, wydaje się w drodze decyzji. 

3. Koszty związane z funkcjonowaniem straży ochrony kolei pokrywane są przez zarządcę 

lub zarządców. 

4. Funkcjonariuszem straży ochrony kolei może być osoba, która: 

1)   posiada obywatelstwo polskie; 

2)   posiada pełną zdolność do czynności prawnych; 

3)    posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe; 

4)   ma uregulowany stosunek do służby wojskowej; 

5)   cieszy się nienaganną opinią; 

6)   posiada zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych; 

7)   nie była karana za przestępstwa umyślne. 
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5. Dopuszczenie funkcjonariusza straży ochrony kolei do wykonywania zadań z użyciem 

broni palnej następuje na wniosek komendanta straży ochrony kolei, w drodze decyzji, 

wydanej przez właściwy organ Policji. 

6. Minister właściwy do spraw transportu, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 

wewnętrznych, określi, w drodze rozporządzenia: 

1)   szczegółowy zakres działania oraz sposób organizacji straży ochrony kolei, 

2)   (uchylony), 

3)   szczegółowe warunki, jakim powinni odpowiadać funkcjonariusze straży ochrony 

kolei, zasady oceny zdolności fizycznej i psychicznej do służby oraz tryb i jednostki 

uprawnione do orzekania o tej zdolności 

- biorąc pod uwagę zadania oraz zasady działania straży ochrony kolei. 

7. (uchylony). 

[8. Minister właściwy do spraw transportu, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 

wewnętrznych, określi, w drodze rozporządzenia, przepisy porządkowe obowiązujące na 

obszarze kolejowym, w pociągach i innych pojazdach kolejowych, uwzględniając warunki 

i wymagania funkcjonowania transportu kolejowego.] 

<8. Minister właściwy do spraw transportu w porozumieniu z ministrem właściwym do 

spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, przepisy porządkowe 

obowiązujące na obszarze kolejowym, w pociągach i innych pojazdach kolejowych 

oraz w pomieszczeniach przeznaczonych do obsługi podróżnych korzystających z 

transportu kolejowego na dworcach kolejowych, uwzględniając warunki i 

wymagania funkcjonowania transportu kolejowego.> 

 

Art. 60. 

[1. Do zadań straży ochrony kolei należy: 

1)   kontrola przestrzegania przepisów porządkowych na obszarze kolejowym, w 

pociągach i innych pojazdach kolejowych; 

2)   ochrona życia i zdrowia ludzi oraz mienia na obszarze kolejowym, w pociągach i 

innych pojazdach kolejowych.] 

<1. Do zadań straży ochrony kolei należy: 

1) kontrola przestrzegania przepisów porządkowych na obszarze kolejowym, w 

pociągach i innych pojazdach kolejowych oraz w pomieszczeniach 
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przeznaczonych do obsługi podróżnych korzystających z transportu kolejowego 

na dworcach kolejowych; 

2) ochrona życia i zdrowia ludzi oraz mienia na obszarze kolejowym, w pociągach i 

innych pojazdach kolejowych oraz w pomieszczeniach przeznaczonych do obsługi 

podróżnych korzystających z transportu kolejowego na dworcach kolejowych.> 

<1a. Wykonywanie przez straż ochrony kolei zadań, o których mowa w ust. 1, w 

pomieszczeniach przeznaczonych do obsługi podróżnych korzystających z 

transportu kolejowego na dworcach kolejowych następuje na podstawie 

porozumienia zawartego pomiędzy strażą ochrony kolei a podmiotem 

zarządzającym dworcem kolejowym.> 

2. Wykonując swoje zadania, funkcjonariusz straży ochrony kolei ma prawo do: 

1)   legitymowania osób podejrzanych o popełnienie przestępstwa lub wykroczenia, jak 

również świadków przestępstwa lub wykroczenia, w celu ustalenia ich tożsamości; 

<1a) legitymowania i ujęcia osób, u których występują objawy chorób zakaźnych, 

oraz osób, które przebywały z osobami, u których wystąpiły takie objawy, w celu 

ustalenia ich tożsamości i zapobiegnięcia rozprzestrzenieniu chorób zakaźnych;> 

2)   ujęcia, w celu niezwłocznego doprowadzenia do najbliższej jednostki Policji, osób, w 

stosunku do których zachodzi uzasadniona potrzeba podjęcia czynności 

wykraczających poza uprawnienia straży ochrony kolei; 

3)   zatrzymywania i kontroli pojazdu drogowego poruszającego się na obszarze 

kolejowym i przyległym pasie gruntu w przypadku uzasadnionego podejrzenia 

popełnienia przestępstwa lub wykroczenia przy użyciu tego pojazdu; 

4)   nakładania grzywien, w drodze mandatu karnego, na zasadach określonych w 

Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia; 

5)   przeprowadzania czynności wyjaśniających, występowania do sądu z wnioskiem o 

ukaranie, oskarżania przed sądem i wnoszenia środków odwoławczych w trybie 

określonym w Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia. 

6)   (uchylony). 

3. W przypadkach, o których mowa w art. 11 pkt 1-6, 8-10 i 12-14 ustawy z dnia 24 maja 

2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1834 

oraz z 2019 r. poz. 15), funkcjonariusz straży ochrony kolei może użyć środków 

przymusu bezpośredniego, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1, pkt 2 lit. a, pkt 7, 9, pkt 

12 lit. a i pkt 13 tej ustawy, lub wykorzystać te środki. 
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4. W przypadkach, o których mowa w art. 45 pkt 1 lit. a-c i e, pkt 2 i pkt 3 lit. a oraz w art. 47 

pkt 3, 5 i 6 ustawy z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni 

palnej, funkcjonariusz straży ochrony kolei może użyć broni palnej lub ją wykorzystać. 

5. Użycie i wykorzystanie środków przymusu bezpośredniego i broni palnej oraz 

dokumentowanie tego użycia i wykorzystania odbywa się na zasadach określonych w 

ustawie z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej. 

5a. 
(45)

 Broń palną, amunicję oraz wyroby o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym straż 

ochrony kolei nabywa na podstawie dokumentu uprawniającego do nabycia, wydanego 

przez komendanta wojewódzkiego Policji na wniosek właściwego komendanta straży 

ochrony kolei. 

5b. 
(46)

 Komendant straży ochrony kolei może przydzielić funkcjonariuszowi straży ochrony 

kolei broń palną wraz z amunicją. 

6. Na sposób przeprowadzenia czynności, o których mowa w ust. 2 pkt 1-3 i ust. 3, 

przysługuje zażalenie do miejscowo właściwego prokuratora w trybie przepisów Kodeksu 

postępowania karnego. 

7. Do wykonywania przez funkcjonariusza straży ochrony kolei czynności, o których mowa w 

ust. 2 pkt 1 i 2, stosuje się odpowiednio przepisy o Policji. 

8. Do wykonywania przez funkcjonariusza straży ochrony kolei czynności, o których mowa w 

ust. 2 pkt 1, 2 i 6 oraz w ust. 4-7, stosuje się odpowiednio przepisy o Policji. 

 

Art. 65. 

1. Kto prowadzi pojazd kolejowy lub wykonuje pracę na stanowisku bezpośrednio 

związanym z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego, nie posiadając 

wymaganych do tego kwalifikacji, lub dopuszcza do wykonywania czynności związanych 

z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego osobę, która takich kwalifikacji nie 

posiada, podlega karze grzywny. 

1a. Kto uchyla się od złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 22ca ust. 1, albo zawiera 

w nim informacje niezgodne ze stanem faktycznym, podlega karze grzywny. 

2. Kto eksploatuje pojazd kolejowy bez ważnego świadectwa sprawności technicznej, o 

którym mowa w art. 24, podlega karze grzywny. 

[3. Kto wykracza przeciwko nakazom lub zakazom zawartym w przepisach porządkowych 

obowiązujących na obszarze kolejowym oraz w pociągach i innych pojazdach kolejowych 

wydanych na podstawie art. 59 ust. 8, podlega karze grzywny.] 
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<3. Kto wykracza przeciwko nakazom lub zakazom zawartym w przepisach 

porządkowych obowiązujących na obszarze kolejowym, w pociągach i innych 

pojazdach kolejowych oraz w pomieszczeniach przeznaczonych do obsługi 

podróżnych korzystających z transportu kolejowego na dworcach kolejowych, 

wydanych na podstawie art. 59 ust. 8, podlega karze grzywny.> 

4. Orzekanie w sprawach o czyny określone w ust. 1-3 następuje w trybie Kodeksu 

postępowania w sprawach o wykroczenia. 

 

 

 

USTAWA z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi 

funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2020 r. poz. 95) 

 

Art. 87a. 

1. W funduszu inwestycyjnym otwartym zwołuje się zgromadzenie uczestników w celu 

wyrażenia zgody na: 

1)   rozpoczęcie prowadzenia przez fundusz działalności jako fundusz powiązany lub 

rozpoczęcie prowadzenia przez subfundusz w funduszu z wydzielonymi 

subfunduszami działalności jako subfundusz powiązany; 

2)   zmianę funduszu podstawowego; 

3)   zaprzestanie prowadzenia działalności jako fundusz powiązany; 

4)   połączenie krajowe i transgraniczne funduszy; 

5)   przejęcie zarządzania funduszem inwestycyjnym otwartym przez inne towarzystwo; 

6)   przejęcie zarządzania funduszem inwestycyjnym otwartym i prowadzenia jego spraw 

przez spółkę zarządzającą. 

2. Tryb działania zgromadzenia uczestników oraz podejmowania uchwał określa statut 

funduszu inwestycyjnego otwartego oraz regulamin przyjęty przez to zgromadzenie. 

3. Zgromadzenie uczestników odbywa się w miejscu siedziby funduszu albo w innym miejscu 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej określonym w statucie. 

<3a. Udział w zgromadzeniu uczestników może odbywać się przy wykorzystaniu 

środków komunikacji elektronicznej, chyba że statut funduszu stanowi inaczej. O 

udziale w zgromadzeniu uczestników w sposób, o którym mowa w zdaniu 

pierwszym, postanawia zwołujący to zgromadzenie. 
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3b. Udział w zgromadzeniu uczestników przy wykorzystaniu środków komunikacji 

elektronicznej obejmuje w szczególności: 

1) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym wszystkich osób uczestniczących 

w zgromadzeniu uczestników, w ramach której mogą one wypowiadać się w toku 

obrad zgromadzenia uczestników, przebywając w miejscu innym niż miejsce 

obrad zgromadzenia uczestników; 

2) wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku 

zgromadzenia uczestników. 

3c. Udział w zgromadzeniu uczestników przy wykorzystaniu środków komunikacji 

elektronicznej może podlegać jedynie wymogom i ograniczeniom, które są niezbędne 

do identyfikacji uczestników i zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji 

elektronicznej. 

3d. Protokół z przebiegu zgromadzenia uczestników podpisują przewodniczący 

zgromadzenia uczestników i osoba sporządzająca protokół. Do protokołu dołącza się 

listę obecności z podpisami uczestników zgromadzenia uczestników oraz listę 

uczestników głosujących przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.> 

4. Koszty odbycia zgromadzenia uczestników ponosi zwołujący zgromadzenie. 

 

Art. 87c. 

1. Zwołujący zgromadzenie uczestników przed przekazaniem uczestnikom zawiadomienia, o 

którym mowa w ust. 2, ogłasza o zwołaniu zgromadzenia uczestników, w sposób 

określony w statucie funduszu inwestycyjnego dla ogłaszania zmian statutu tego 

funduszu. 

2. Zgromadzenie uczestników zwołuje towarzystwo zarządzające funduszem inwestycyjnym 

otwartym, a jeżeli spółka zarządzająca zarządza funduszem inwestycyjnym otwartym i 

prowadzi jego sprawy - spółka zarządzająca, zawiadamiając o tym każdego uczestnika 

indywidualnie przesyłką poleconą lub na trwałym nośniku informacji, co najmniej na 21 

dni przed planowanym terminem zgromadzenia uczestników, z zastrzeżeniem art. 222 ust. 

4. 

3. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 2, zawiera: 

1)   informację o miejscu i terminie zgromadzenia uczestników; 

2)   wskazanie zdarzenia, o którym mowa w art. 87a ust. 1, co do którego zgromadzenie 

ma wyrazić zgodę; 
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3)   informację o zawieszeniu zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa funduszu 

lub subfunduszu, o którym mowa w art. 87b ust. 3; 

4)   informację o dniu, na jaki jest ustalona lista uczestników uprawnionych do udziału w 

zgromadzeniu uczestników [.] <;> 

<5) informację o sposobie uczestniczenia w zgromadzeniu uczestników i 

wykonywania głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.> 

4. Zawiadomienie dokonywane w imieniu funduszu inwestycyjnego, który posiada 

uprawnienie do zbywania jednostek uczestnictwa na terytorium państwa członkowskiego, 

kierowane do uczestników funduszu w tym państwie członkowskim, powinno zostać 

dokonane w języku urzędowym tego państwa członkowskiego. 

 

Art. 113a. 

1. W specjalistycznym funduszu inwestycyjnym otwartym zwołuje się zgromadzenie 

uczestników w celu wyrażenia zgody na: 

1)   przejęcie zarządzania specjalistycznym funduszem inwestycyjnym otwartym przez 

inne towarzystwo; 

2)   przejęcie zarządzania specjalistycznym funduszem inwestycyjnym otwartym i 

prowadzenia jego spraw przez zarządzającego z UE. 

2. Zgromadzenie uczestników zwołuje towarzystwo zarządzające specjalistycznym 

funduszem inwestycyjnym otwartym, a w przypadku zawarcia umowy, o której mowa w 

art. 4 ust. 1b, jeżeli umowa ta tak stanowi - zarządzający z UE. 

<3. Udział w zgromadzeniu uczestników może odbywać się przy wykorzystaniu środków 

komunikacji elektronicznej, na zasadach, o których mowa w art. 87a ust. 3b–3d, 

chyba że statut funduszu stanowi inaczej. O udziale w zgromadzeniu uczestników w 

sposób, o którym mowa w zdaniu pierwszym, postanawia zwołujący to 

zgromadzenie.> 

Art. 114. 

1. Statut specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego może przewidywać 

utworzenie rady inwestorów jako organu kontrolnego. 

2. Tryb działania rady inwestorów określa statut funduszu oraz regulamin przyjęty przez radę. 

<2a. Udział w posiedzeniu rady inwestorów może odbywać się przy wykorzystaniu 

środków komunikacji elektronicznej, chyba że statut funduszu stanowi inaczej. O 
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udziale w posiedzeniu rady inwestorów w sposób, o którym mowa w zdaniu 

pierwszym, postanawia zwołujący posiedzenie. 

2b. Udział w posiedzeniu rady inwestorów przy wykorzystaniu środków komunikacji 

elektronicznej obejmuje w szczególności: 

1) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym wszystkich osób uczestniczących 

w posiedzeniu rady inwestorów, w ramach której mogą one wypowiadać się w 

toku posiedzenia rady inwestorów, przebywając w miejscu innym niż miejsce 

posiedzenia rady inwestorów; 

2) wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku 

posiedzenia. 

2c. Udział w posiedzeniu rady inwestorów przy wykorzystaniu środków komunikacji 

elektronicznej może podlegać jedynie wymogom i ograniczeniom, które są niezbędne 

do identyfikacji członków rady inwestorów i zapewnienia bezpieczeństwa 

komunikacji elektronicznej.> 

3. Rada inwestorów kontroluje realizację celu inwestycyjnego funduszu i polityki 

inwestycyjnej oraz stosowanie ograniczeń inwestycyjnych. W tym celu rada inwestorów 

może przeglądać księgi i dokumenty funduszu oraz żądać wyjaśnień od towarzystwa, a w 

przypadku zawarcia umowy, o której mowa w art. 4 ust. 1b - również od zarządzającego z 

UE. 

4. Księgi i dokumenty specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego powinny być 

udostępniane członkom rady inwestorów w sposób uniemożliwiający identyfikację innych 

uczestników funduszu przez tych członków, z tym że obowiązek udostępnienia nie 

obejmuje rejestru uczestników funduszu. 

5. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w realizowaniu celu inwestycyjnego, polityki 

inwestycyjnej lub stosowaniu ograniczeń inwestycyjnych, rada inwestorów wzywa 

towarzystwo, a w przypadku zawarcia umowy, o której mowa w art. 4 ust. 1b - również 

zarządzającego z UE, do niezwłocznego usunięcia nieprawidłowości oraz zawiadamia o 

nich Komisję. 

6. Rada inwestorów może postanowić o rozwiązaniu specjalistycznego funduszu 

inwestycyjnego otwartego. Uchwała o rozwiązaniu funduszu jest podjęta, jeżeli głosy za 

rozwiązaniem funduszu oddali uczestnicy reprezentujący łącznie co najmniej 2/3 ogólnej 

liczby jednostek uczestnictwa danego funduszu. 
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Art. 140. 

1. W funduszu inwestycyjnym zamkniętym działa rada inwestorów, jako organ kontrolny, lub 

zgromadzenie inwestorów. 

2. Tryb działania rady inwestorów określa statut funduszu inwestycyjnego zamkniętego oraz 

regulamin przyjęty przez radę. 

<2a. Udział w posiedzeniu rady inwestorów może odbywać się przy wykorzystaniu 

środków komunikacji elektronicznej na zasadach, o których mowa w art. 114 ust. 

2b–2c, chyba że statut funduszu stanowi inaczej. O udziale w posiedzeniu rady 

inwestorów w sposób, o którym mowa w zdaniu pierwszym, postanawia zwołujący 

posiedzenie.> 

3. Rada inwestorów kontroluje realizację celu inwestycyjnego funduszu inwestycyjnego 

zamkniętego i polityki inwestycyjnej oraz przestrzeganie ograniczeń inwestycyjnych. W 

tym celu członkowie rady inwestorów mogą przeglądać księgi i dokumenty funduszu oraz 

żądać wyjaśnień od towarzystwa, a w przypadku zawarcia umowy, o której mowa w art. 4 

ust. 1b - również od zarządzającego z UE. 

4. Statut funduszu inwestycyjnego zamkniętego może rozszerzyć uprawnienia rady 

inwestorów, przy czym statut może przyznawać radzie inwestorów wpływ na politykę 

inwestycyjną funduszu, w tym w szczególności przyznawać prawo wiążącego dla 

zarządzającego funduszem towarzystwa albo zarządzającego z UE sprzeciwu wobec 

przedstawianych projektów inwestycyjnych, jeżeli w skład rady inwestorów wchodzą 

uczestnicy posiadający łącznie co najmniej 50% ogólnej liczby certyfikatów 

inwestycyjnych funduszu. 

4a. Statut funduszu inwestycyjnego zamkniętego, który nie jest publicznym funduszem 

inwestycyjnym zamkniętym, może rozszerzyć uprawnienia rady inwestorów o 

uprawnienia przysługujące zgromadzeniu inwestorów, jeżeli w skład rady inwestorów 

wchodzą uczestnicy posiadający łącznie co najmniej 50% ogólnej liczby certyfikatów 

inwestycyjnych funduszu. W takim przypadku uczestnicy reprezentujący łącznie ponad 

5% ogólnej liczby certyfikatów inwestycyjnych tego funduszu mają prawo wyboru 

wspólnego przedstawiciela do rady inwestorów. 

4b. W przypadku określonym w ust. 4a do podejmowania uchwał przez radę inwestorów 

stosuje się warunki określone w ustawie lub statucie funduszu inwestycyjnego dotyczące 

podejmowania uchwał zgromadzenia inwestorów przez uczestników reprezentujących 

wymaganą minimalną liczbę certyfikatów inwestycyjnych. 
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5. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w realizowaniu celu inwestycyjnego, polityki 

inwestycyjnej lub przestrzeganiu ograniczeń inwestycyjnych, rada inwestorów wzywa 

towarzystwo, a w przypadku zawarcia umowy, o której mowa w art. 4 ust. 1b - również 

zarządzającego z UE, do niezwłocznego usunięcia nieprawidłowości oraz zawiadamia o 

nich Komisję. 

6. Rada inwestorów może postanowić o rozwiązaniu funduszu inwestycyjnego zamkniętego. 

Uchwała o rozwiązaniu funduszu jest podjęta, jeżeli głosy za rozwiązaniem funduszu 

oddali uczestnicy reprezentujący łącznie co najmniej 2/3 ogólnej liczby certyfikatów 

inwestycyjnych danego funduszu. 

7. Statut funduszu, o którym mowa w art. 196: 

1)   niebędącego publicznym funduszem inwestycyjnym zamkniętym albo 

2)   będącego publicznym funduszem inwestycyjnym zamkniętym emitującym certyfikaty 

inwestycyjne o cenie emisyjnej jednego certyfikatu nie mniejszej niż równowartość w 

złotych kwoty 40 000 euro 

- może przewidywać, że w przypadku, o którym mowa w ust. 6, towarzystwo 

zarządzające tym funduszem, a w przypadku zawarcia umowy, o której mowa w art. 4 

ust. 1b - również zarządzający z UE, będą uprawnieni do pobrania opłaty dodatkowej 

celem pokrycia kosztów organizacji funduszu i utraconych zysków, z tym że w 

przypadku uprawnienia obu tych podmiotów - proporcjonalnie do poniesionych 

kosztów organizacji funduszu i utraconych zysków przez każdy z tych podmiotów. 

8. Jeżeli do dokonania czynności prawnej ustawa wymaga zgody rady inwestorów lub 

zgromadzenia inwestorów, czynność prawna dokonana bez wymaganej zgody jest 

nieważna. Zgoda może być wyrażona przed dokonaniem czynności prawnej albo po jej 

dokonaniu, nie później jednak niż w terminie 2 miesięcy od dnia dokonania czynności 

prawnej. Potwierdzenie wyrażone po dokonaniu czynności prawnej ma moc wsteczną od 

chwili dokonania czynności prawnej. 

9. Czynność prawna dokonana bez zgody rady inwestorów lub zgromadzenia inwestorów, 

wymaganej wyłącznie przez statut funduszu inwestycyjnego zamkniętego, jest ważna, 

jednakże nie wyklucza to odpowiedzialności towarzystwa lub zarządzającego z UE z 

tytułu naruszenia statutu funduszu. 

Art. 142. 

1. Zgromadzenie inwestorów odbywa się w miejscu siedziby funduszu albo w innym miejscu 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej określonym w statucie. 
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<1a. Udział w zgromadzeniu inwestorów może odbywać się również przy wykorzystaniu 

środków komunikacji elektronicznej, chyba że statut funduszu stanowi inaczej. O 

udziale w zgromadzeniu inwestorów w sposób, o którym mowa w zdaniu pierwszym, 

postanawia zwołujący to zgromadzenie. 

1b. Udział w zgromadzeniu inwestorów przy wykorzystaniu środków komunikacji 

elektronicznej obejmuje w szczególności: 

1) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym wszystkich osób uczestniczących 

w zgromadzeniu inwestorów, w ramach której mogą one wypowiadać się w toku 

obrad zgromadzenia inwestorów, przebywając w miejscu innym niż miejsce 

obrad zgromadzenia inwestorów; 

2) wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku 

zgromadzenia. 

1c. Udział w zgromadzeniu inwestorów przy wykorzystaniu środków komunikacji 

elektronicznej może podlegać jedynie wymogom i ograniczeniom, które są niezbędne 

do identyfikacji uczestników i zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji 

elektronicznej. 

1d. Protokół z przebiegu zgromadzenia inwestorów podpisują przewodniczący 

zgromadzenia inwestorów i osoba sporządzająca protokół. Do protokołu dołącza się 

listę obecności z podpisami uczestników zgromadzenia inwestorów oraz listę 

uczestników głosujących przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.> 

2. Zgromadzenie inwestorów zwołuje towarzystwo zarządzające funduszem, a w przypadku 

zawarcia umowy, o której mowa w art. 4 ust. 1b, jeżeli umowa ta tak stanowi - 

zarządzający z UE, ogłaszając o tym co najmniej na 21 dni przed terminem zgromadzenia. 

2a. Jeżeli statut funduszu zamkniętego, który nie jest publicznym funduszem inwestycyjnym 

zamkniętym, tak stanowi, zgromadzenie inwestorów może powziąć uchwały mimo braku 

formalnego zwołania, jeżeli na zgromadzeniu reprezentowane są wszystkie certyfikaty 

inwestycyjne danego funduszu i nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu co do odbycia 

zgromadzenia inwestorów lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad. 

3. Uczestnicy funduszu posiadający co najmniej 10% wyemitowanych przez fundusz 

certyfikatów inwestycyjnych mogą domagać się zwołania zgromadzenia inwestorów, 

składając takie żądanie na piśmie zarządowi towarzystwa, a w przypadku zawarcia 

umowy, o której mowa w art. 4 ust. 1b, jeżeli umowa ta tak stanowi - zarządzającemu z 

UE. 
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4. Jeżeli towarzystwo albo zarządzający z UE nie zwoła zgromadzenia w terminie 14 dni od 

dnia zgłoszenia żądania, o którym mowa w ust. 3, sąd rejestrowy może upoważnić do 

zwołania zgromadzenia, na koszt odpowiednio towarzystwa albo zarządzającego z UE, 

uczestników występujących z tym żądaniem. 

 

 

 

USTAWA z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2019 r. poz. 2460 

oraz z 2020 r. poz. 374) 

Art. 63a. 

<1.> Dostawca publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych świadczący usługę dostępu 

do sieci Internet w ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej jest obowiązany do 

oferowania pakietów transmisji danych oraz do natychmiastowego nieodpłatnego 

informowania abonenta o przekroczeniu przez abonenta limitu transmisji danych w 

ramach wybranego przez abonenta pakietu. 

<2. Korzystanie przez abonenta ze stron internetowych jednostek sektora finansów 

publicznych lub innych stron internetowych, określonych w wykazie prowadzonym 

przez ministra właściwego do spraw informatyzacji, nie wpływa na wykorzystanie 

przez abonenta limitu transmisji danych w ramach wybranego przez abonenta 

pakietu.> 

Art. 78. 

1. Operator publicznej sieci telekomunikacyjnej jest obowiązany nieodpłatnie udostępniać 

Prezesowi UKE informacje dotyczące lokalizacji zakończenia sieci, z którego zostało 

wykonane połączenie do numeru alarmowego: 

1)   w czasie rzeczywistym - w przypadku operatora ruchomej publicznej sieci 

telekomunikacyjnej, 

2)   w trybie wsadowym - w przypadku operatora stacjonarnej publicznej sieci 

telekomunikacyjnej 

- w celu udostępnienia tych danych, za pośrednictwem systemu, o którym mowa w ust. 4, 

odpowiednio do właściwego terytorialnie centrum powiadamiania ratunkowego albo 

właściwym terytorialnie jednostkom służb ustawowo powołanych do niesienia 

pomocy. 
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2. Dostawca publicznie dostępnych usług telefonicznych jest obowiązany, dla zapewnienia 

funkcjonalności systemu, o którym mowa w ust. 4, nieodpłatnie przekazywać Prezesowi 

UKE: 

1)    w przypadku abonenta będącego konsumentem: 

a)  dane, o których mowa w art. 169 ust. 1, 

b)  adres miejsca zamieszkania i adres korespondencyjny - jeżeli jest on inny niż adres 

miejsca zamieszkania, 

c)  numer PESEL - w przypadku obywatela Rzeczypospolitej Polskiej, 

d)  nazwę, serię i numeru dokumentu potwierdzającego tożsamość, a w przypadku 

cudzoziemca, który nie jest obywatelem państwa członkowskiego albo 

Konfederacji Szwajcarskiej - numer paszportu lub karty pobytu, 

2)   w przypadku abonenta niebędącego konsumentem - numer abonenta oraz siedzibę lub 

miejsce wykonywania działalności gospodarczej, firmę lub nazwę i formę 

organizacyjną tego abonenta, a w przypadku stacjonarnej publicznej sieci 

telekomunikacyjnej - także nazwę miejscowości oraz ulicy, przy której znajduje się 

zakończenie sieci, udostępnione abonentowi 

- o ile abonent udostępnił te dane. 

[3. Informacją dotyczącą lokalizacji zakończenia sieci jest w przypadku: 

1)   stacjonarnej publicznej sieci telekomunikacyjnej - dokładny adres zainstalowania 

zakończenia sieci; 

2)   ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej - geograficzne położenie urządzenia 

końcowego użytkownika publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych.] 

<3. Korzystanie przez abonenta ze stron internetowych określonych w wykazie, o 

którym mowa w ust. 1, oraz wykonanie przez dostawcę publicznie dostępnych usług 

telekomunikacyjnych obowiązku, o którym mowa w ust. 2, nie stanowią zmiany 

warunków umowy o świadczenie publicznie dostępnych usług 

telekomunikacyjnych.> 

4. Informacje i dane, o których mowa w ust. 1 i 2, powinny być przekazywane do systemu, w 

którym są gromadzone i nieodpłatnie udostępniane: 

1)   centralnemu punktowi systemu powiadamiania ratunkowego - w przypadku połączeń 

do numeru alarmowego "112" oraz do numerów alarmowych ustalonych dla Policji, 

Państwowej Straży Pożarnej i dysponenta zespołów ratownictwa medycznego, chyba 
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że służba ustawowo powołana do niesienia pomocy, wykorzystująca dany numer 

alarmowy, posiada własny punkt centralny mogący współpracować z systemem albo 

2)   innym niż wymienione w pkt 1 służbom ustawowo powołanym do niesienia pomocy - 

w przypadku połączeń do innych numerów alarmowych. 

5. Dostawca publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych przekazuje, dla zapewnienia 

funkcjonalności systemu, o którym mowa w ust. 4, aktualne dane, o których mowa w ust. 

2, niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 24 godzin od dnia zaistnienia ich zmiany, 

a jeżeli zmiany takie nie nastąpiły nie rzadziej niż raz w miesiącu. 

6. Prezes UKE zarządza systemem, o którym mowa w ust. 4, oraz jest uprawniony do 

przetwarzania zgromadzonych w nim informacji i danych w celach związanych z 

zapewnieniem funkcjonalności systemu. 

6a. Prezes UKE może określić, w drodze decyzji, dla danego operatora, szczegółowe 

wymagania dotyczące dokładności i niezawodności lokalizacji zakończenia sieci dla 

ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej, biorąc pod uwagę możliwości techniczne i 

perspektywy rozwoju sieci danego operatora oraz potrzebę dokładnego lokalizowania 

zakończenia sieci w celu efektywnego niesienia pomocy przez służby ustawowo do tego 

powołane. W decyzji określa się także harmonogram dostosowania sieci do określonych 

w decyzji wymagań w zakresie dokładności i niezawodności lokalizacji zakończenia sieci. 

7. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, organizację i funkcjonowanie systemu, 

o którym mowa w ust. 4, warunki gromadzenia i przekazywania do tego systemu 

informacji i danych od przedsiębiorcy telekomunikacyjnego i ich udostępniania 

odpowiednio centrom powiadamiania ratunkowego oraz jednostkom terytorialnym służb 

ustawowo powołanych do niesienia pomocy oraz sposób wymiany informacji pomiędzy 

dostawcami usług w zakresie obsługi wniosków o przeniesienie numeru, biorąc pod 

uwagę sprawność działania systemu, a także potrzebę wspierania obsługi przenoszenia 

numerów oraz efektywność niesienia pomocy przez te służby i zapewnienie ciągłości 

świadczenia przez przedsiębiorcę telekomunikacyjnego usług telekomunikacyjnych, 

dostarczania sieci telekomunikacyjnych lub świadczenia usług towarzyszących. 

7a. Minister właściwy do spraw administracji publicznej określi, w drodze rozporządzenia, 

organizację i funkcjonowanie centralnego punktu systemu powiadamiania ratunkowego 

oraz punktów centralnych służb, o których mowa w ust. 4 pkt 1, mając na uwadze 

zapewnienie sprawnej dystrybucji udostępnianych przez system, o którym mowa w ust. 4, 
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informacji i danych właściwym terytorialnie centrom powiadamiania ratunkowego oraz 

jednostkom służb ustawowo powołanych do niesienia pomocy. 

8. Przekazywanie danych, o którym mowa w ust. 2, nie wymaga zgody abonenta. 

 

 

 

USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 

środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373, z późn. zm.) 

 

Art. 67. 

1. Obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego uważa się za spełniony po zgłoszeniu do 

ubezpieczenia zdrowotnego osoby podlegającej temu obowiązkowi zgodnie z przepisami 

art. 74-76 oraz opłaceniu składki w terminie i na zasadach określonych w ustawie. 

1a. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 8a, oraz 

członków ich rodzin. 

2. Osoba podlegająca obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego po zgłoszeniu do 

ubezpieczenia zdrowotnego uzyskuje prawo do świadczeń opieki zdrowotnej. 

3. Osoba podlegająca obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego, z wyłączeniem osoby 

wskazanej w art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. ba, ma obowiązek zgłosić do ubezpieczenia 

zdrowotnego członków rodziny, o których mowa w art. 3 ust. 2 pkt 5 i 6. Osoby, które nie 

zgłaszają się do ubezpieczenia zdrowotnego same, informują podmiot właściwy do 

dokonania zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego o członkach rodziny podlegających 

zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego, w terminie 7 dni od dnia zaistnienia 

okoliczności powodujących konieczność dokonania zgłoszenia. Członkowie rodziny 

uzyskują prawo do świadczeń opieki zdrowotnej od dnia zgłoszenia do ubezpieczenia 

zdrowotnego. 

3a. W przypadku członków rodziny do objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym wystarczy 

zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego przez jedną osobę podlegającą obowiązkowi 

ubezpieczenia zdrowotnego, z tym że wnuki mogą zostać zgłoszone tylko w przypadku, 

gdy żaden z rodziców nie podlega obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego na podstawie 

art. 66 ust. 1 lub nie jest osobą uprawnioną do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie 

przepisów o koordynacji z tytułu wykonywania pracy lub pracy na własny rachunek albo 

ubezpieczeniu dobrowolnemu. 
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4. Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej osób, o których mowa w ust. 2 i 3, ustaje po 

upływie 30 dni od dnia wygaśnięcia obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego. 

5. Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej dla osób, które ukończyły: 

1)   szkołę ponadpodstawową - wygasa po upływie 6 miesięcy od dnia zakończenia nauki 

albo skreślenia z listy uczniów; 

2)   studia lub szkołę doktorską - wygasa po upływie 4 miesięcy od ich ukończenia albo 

skreślenia z listy studentów lub listy doktorantów. 

6. Osoba, o której mowa w ust. 2, pomimo wygaśnięcia obowiązku ubezpieczenia ma wraz z 

członkami rodziny, o których mowa w art. 3 ust. 2 pkt 5 i 6, prawo do świadczeń opieki 

zdrowotnej w okresie pobierania przez tę osobę zasiłku przyznanego na podstawie 

przepisów o ubezpieczeniu chorobowym lub wypadkowym, którego nie zalicza się do 

podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne. 

7. Osoba ubiegająca się o przyznanie emerytury lub renty pomimo wygaśnięcia obowiązku 

ubezpieczenia ma wraz z członkami rodziny, o których mowa w art. 3 ust. 2 pkt 5 i 6, 

prawo do świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego w okresie trwania postępowania o 

przyznanie tych świadczeń. 

<8. Minister właściwy do spraw zdrowia może, w drodze rozporządzenia, przedłużyć 

okres prawa do świadczeń opieki zdrowotnej osób, o których mowa w ust. 2 i 3, w 

przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jeżeli jest 

to niezbędne do zapewnienia dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej i zapewnienia 

bezpieczeństwa zdrowotnego.> 

Art. 142. 

1. Konkurs ofert składa się z części jawnej i niejawnej. 

2. W części jawnej konkursu ofert komisja w obecności oferentów: 

1)   stwierdza prawidłowość ogłoszenia konkursu ofert oraz liczbę złożonych ofert; 

2)   otwiera koperty lub paczki z ofertami i ustala, które z ofert spełniają warunki 

określone w przepisach wydanych na podstawie art. 31d oraz warunki, o których 

mowa w art. 146 ust. 1 pkt 2; 

3)   przyjmuje do protokołu zgłoszone przez oferentów wyjaśnienia lub oświadczenia. 

3. Oświadczenia lub wyjaśnienia przekazane za pomocą teleksu, poczty elektronicznej lub 

telefaksu uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed 

upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona na piśmie przez przekazującego. 
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[4. Ofertę sporządza się w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem 

nieważności.] 

<4. Ofertę sporządza się w języku polskim oraz podpisuje w przypadku postaci: 

1) papierowej – podpisem własnoręcznym; 

2) elektronicznej – kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym 

albo podpisem osobistym.> 

5. W części niejawnej konkursu ofert komisja może: 

1)   wybrać ofertę lub większą liczbę ofert, najkorzystniejszych pod względem kryteriów 

wyboru ofert określonych w art. 148 ust. 1; 

2)   nie dokonać wyboru żadnej oferty, jeżeli nie wynika z nich możliwość właściwego 

udzielania świadczeń opieki zdrowotnej. 

6. Komisja w części niejawnej konkursu ofert może przeprowadzić negocjacje z oferentami w 

celu ustalenia: 

1)   liczby planowanych do udzielenia świadczeń opieki zdrowotnej; 

2)   ceny za udzielane świadczenia opieki zdrowotnej. 

7. Komisja ma obowiązek przeprowadzić negocjacje co najmniej z dwoma oferentami, o ile w 

konkursie bierze udział więcej niż jeden oferent. 

 

Art. 155. 

1. Do umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej stosuje się przepisy Kodeksu 

cywilnego, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej. 

2. Umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej jest nieważna, jeżeli zawarto ją z 

oferentem, którego oferta podlegała odrzuceniu z przyczyn wskazanych w art. 149 ust. 1 

pkt 1 i 3-8, lub zawarto ją w wyniku postępowania, które zostało unieważnione. 

3. Umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej jest nieważna w części wykraczającej 

poza przedmiot postępowania w sprawie zawarcia tej umowy. 

[4. Umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej wymaga formy pisemnej pod rygorem 

nieważności.] 

<4. Umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej podpisuje się w przypadku 

postaci: 

1) papierowej – podpisem własnoręcznym; 

2) elektronicznej – kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym 

albo podpisem osobistym.> 
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5. Jeżeli umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej nie stanowi inaczej, przeniesienie 

na osobę trzecią praw i obowiązków wynikających z umowy wymaga pisemnej zgody 

dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu. 

 

 

 

USTAWA z dnia 28 listopada 2004 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 463) 

Art. 144. 

1. Do dnia 1 stycznia 2023 r. karta urodzenia, o której mowa w art. 54 ust. 1, zawiera oprócz 

danych, o których mowa w art. 54 ust. 2: 

1)   informacje o stanie zdrowia dziecka: długość, ciężar ciała, punkty w skali Apgar; 

2)   informacje o ciąży i porodzie: okres trwania ciąży, wielorakość i miejsce porodu; 

3)   dane o poprzednich ciążach i porodach matki dziecka: 

a)  liczbę dzieci urodzonych przez matkę, w tym żywo urodzonych lub martwo 

urodzonych, 

b)  datę poprzedniego porodu, 

c)  żywotność poprzedniego dziecka; 

4)   miejsce zamieszkania rodziców dziecka, w tym okres ich przebywania na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej na obszarze danej gminy, o ile są znane, oraz wykształcenie 

rodziców dziecka, pozyskiwane przez podmiot wykonujący działalność leczniczą. 

2. Do dnia 1 stycznia 2023 r. karta martwego urodzenia, o której mowa w art. 54 ust. 3, 

zawiera: 

1)   dane, o których mowa w art. 54 ust. 2 i 3; 

2)   dane, o których mowa w ust. 1; 

3)   czas zgonu płodu i przyczynę zgonu, jeżeli została stwierdzona. 

3. Do dnia 1 stycznia 2023 r. karta zgonu zawiera oprócz danych, o których mowa w art. 11 

ust. 3b i 3c ustawy zmienianej w art. 114, jeżeli są znane: 

1)   informacje o miejscu zgonu, jego przyczynach, osobie stwierdzającej przyczyny 

zgonu oraz sposobie stwierdzenia przyczyn zgonu; 

2)   w przypadku dziecka do roku życia: 

a)  godzinę urodzenia, informacje o stanie jego zdrowia w chwili urodzenia: długość, 

ciężar ciała, punkty w skali Apgar, 
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b)  informacje o przebiegu ciąży i porodzie: okres trwania ciąży, wielorakość porodu 

oraz liczbę dzieci urodzonych przez matkę; 

3)   nazwę podmiotu wykonującego działalność leczniczą oraz nazwisko i imię (imiona) 

sporządzającego kartę zgonu; 

4)   wykształcenie zmarłego; 

5)   miejsce zamieszkania zmarłego, w tym okres przebywania na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej na obszarze danej gminy. 

4. Dane, o których mowa w ust. 1-3, są przetwarzane, dla potrzeb statystyki publicznej, przez 

kierownika urzędu stanu cywilnego i przesyłane służbom statystyki publicznej. 

[5. Do dnia 1 stycznia 2023 r. karta urodzenia i karta martwego urodzenia mogą zostać 

przekazane kierownikowi urzędu stanu cywilnego w formie dokumentu elektronicznego 

opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym.] 

<5. Do dnia 1 stycznia 2023 r. karta urodzenia i karta martwego urodzenia oraz karta 

zgonu mogą zostać przekazane kierownikowi urzędu stanu cywilnego w formie 

dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 

podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.> 

6. Minister właściwy do spraw zdrowia, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 

informatyzacji, określi, w drodze rozporządzenia, wzór karty urodzenia, o której mowa w 

ust. 1, oraz wzór karty martwego urodzenia, o której mowa w ust. 2, w tym sporządzanych 

w formie dokumentów elektronicznych, uwzględniając przejrzystość i kompletność 

wymaganych danych. 

7. Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 

wewnętrznych i ministrem właściwym do spraw informatyzacji, określi, w drodze 

rozporządzenia, wzór karty zgonu, o której mowa w ust. 3, w tym sporządzanej w formie 

dokumentu elektronicznego, uwzględniając zakres danych konieczny do sporządzenia 

aktu zgonu oraz umożliwienia pochówku osoby zmarłej. 

 

 

 

USTAWA z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących 

zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346 i 568) 
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Art. 15a. 

[1. Podmiot publiczny może udostępnić dane gromadzone w prowadzonym rejestrze 

publicznym lub w systemie teleinformatycznym innemu podmiotowi publicznemu lub 

podmiotowi, o którym mowa w art. 19c ust. 1, z uwzględnieniem zasad przewidzianych w 

przepisach szczególnych dotyczących odpowiednio tego rejestru lub danych 

gromadzonych w tym systemie teleinformatycznym, wyłącznie na potrzeby usługi online, 

która jest świadczona na rzecz osoby albo podmiotu przy użyciu systemu 

teleinformatycznego.] 

<1. Podmiot publiczny udostępnia dane gromadzone w prowadzonym rejestrze 

publicznym lub w systemie teleinformatycznym innemu podmiotowi publicznemu 

lub podmiotowi, o którym mowa w art. 19c ust. 1, z uwzględnieniem zasad 

przewidzianych w przepisach szczególnych dotyczących odpowiednio tego rejestru 

lub danych gromadzonych w tym systemie teleinformatycznym, wyłącznie na 

potrzeby usługi online, która jest świadczona na rzecz osoby albo podmiotu przy 

użyciu systemu teleinformatycznego.> 

2. Udostępnienie danych, o których mowa w ust. 1, następuje na każdorazowy wniosek osoby 

albo podmiotu, na rzecz których świadczona jest usługa online i których te dane dotyczą, 

po ich uwierzytelnieniu w sposób, o którym mowa w art. 20a ust. 1. Osobie lub 

podmiotowi, których dane są udostępniane, zapewnia się wgląd do udostępnionych 

danych. 

<2a. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, kieruje się do podmiotu, o którym mowa w ust. 

1, za pośrednictwem podmiotu udostępniającego usługę online.> 

3. Jeżeli podmiot świadczący usługę online, o której mowa w ust. 1, posiada dostęp do danych 

osoby albo podmiotu, na rzecz których świadczona jest usługa online, zgromadzonych w 

rejestrze publicznym lub systemie teleinformatycznym wynikający: 

1)   z jawności tych danych lub 

2)   z przepisów szczególnych uprawniających ten podmiot do dostępu do tych danych 

–   a dostęp ten może być realizowany w sposób, o którym mowa w ust. 4, udostępnienie 

tych danych jest realizowane bez konieczności składania wniosku. 

4. Udostępnienie danych, o których mowa w ust. 1, następuje za pośrednictwem usług 

sieciowych między systemem teleinformatycznym, z którego udostępniane są dane, a 

systemem teleinformatycznym, przy użyciu którego świadczona jest usługa online. 
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5. Warunki udostępniania danych, o których mowa w ust. 1, określa się w porozumieniu, z 

uwzględnieniem przepisów szczególnych regulujących funkcjonowanie rejestrów lub 

systemów teleinformatycznych, z których wnioskowane dane pochodzą. 

6. Udostępnienie usług sieciowych, o których mowa w ust. 4, następuje w terminie 

określonym w porozumieniu, nie dłuższym jednak niż 12 miesięcy od zawarcia tego 

porozumienia. 

7. Udostępniane dane, o których mowa w ust. 1, są wykorzystywane wyłącznie do realizacji 

usługi online świadczonej na rzecz osoby albo podmiotu, o których mowa w ust. 2, w 

celu: 

1)   uzupełnienia zakresu użytkowego dokumentu elektronicznego wymaganego w 

związku ze świadczoną usługą online; 

2)   potwierdzenia faktów lub stanu prawnego wymaganego w związku ze świadczoną 

usługą online. 

Art. 20ca. 

1. Minister właściwy do spraw informatyzacji może udostępnić usługę online służącą do 

potwierdzania profilu zaufanego o krótszym okresie ważności, zwanego dalej 

"tymczasowym profilem zaufanym". 

2. Okres ważności tymczasowego profilu zaufanego wynosi 3 miesiące. 

3. Minister właściwy do spraw informatyzacji może wydłużyć okres ważności tymczasowych 

profili zaufanych, uwzględniając szczególne okoliczności. 

4. Minister właściwy do spraw informatyzacji udostępnia informację o przedłużeniu ważności 

tymczasowych profili zaufanych na swojej stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji 

Publicznej. 

5. Minister właściwy do spraw informatyzacji w celu potwierdzenia tożsamości osoby 

wnioskującej o potwierdzenie tymczasowego profilu zaufanego: 

1)   przeprowadza wideoidentyfikację wnioskodawcy polegającą na: 

a)  porównaniu wizerunku wnioskodawcy udostępnianego przez niego w czasie 

rzeczywistym za pośrednictwem transmisji audiowizualnej z wizerunkiem tego 

wnioskodawcy pobranym z Rejestru Dowodów Osobistych, o którym mowa w 

ustawie z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych, oraz 

[b)  weryfikacji cech świadczących o prawdziwości dowodu osobistego albo paszportu 

wnioskodawcy okazanego przez niego w czasie rzeczywistym za pośrednictwem 

transmisji audiowizualnej, oraz] 
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<b) weryfikacji danych zawartych w warstwie graficznej dowodu osobistego albo 

paszportu wnioskodawcy okazanego przez niego w czasie rzeczywistym za 

pośrednictwem transmisji audiowizualnej, oraz> 

c)  w uzasadnionych przypadkach - weryfikacji wiedzy wnioskodawcy przy 

wykorzystaniu danych dotyczących wnioskodawcy zgromadzonych w rejestrach 

publicznych lub w systemach teleinformatycznych, albo 

2)   umożliwia wnioskodawcy wykorzystanie środka identyfikacji elektronicznej, 

wydanego przez podmiot publiczny. 

6. Warunki organizacyjno-techniczne wymiany danych pomiędzy systemem 

teleinformatycznym, o którym mowa w art. 20aa pkt 1, a systemem teleinformatycznym, 

w którym wydawany jest środek identyfikacji elektronicznej, o którym mowa w ust. 5 pkt 

2, ustalane są między ministrem właściwym do spraw informatyzacji a podmiotem 

publicznym odpowiedzialnym za ten system. 

[7. Minister właściwy do spraw informatyzacji sporządza nagranie audiowizualne z 

transmisji, o której mowa w ust. 5 pkt 1, i przechowuje je przez okres 20 lat.] 

<7. Minister właściwy do spraw informatyzacji sporządza nagranie audiowizualne z 

transmisji, o której mowa w ust. 5 pkt 1, i przechowuje je przez okres 6 lat.> 

8. Minister właściwy do spraw informatyzacji zapisuje w systemie, o którym mowa w art. 

20aa pkt 1, informacje dotyczące środka identyfikacji elektronicznej, o którym mowa w 

ust. 5 pkt 2. 

 

 

 

USTAWA z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 

180, 284 i 568) 

Art. 11. 

1. Komisja w zakresie swojej właściwości podejmuje uchwały, w tym wydaje decyzje 

administracyjne i postanowienia, określone w przepisach odrębnych. 

<1a. Decyzje administracyjne i postanowienia Komisji Nadzoru Finansowego, 

wydawane w drodze uchwał, mogą być wydawane w formie dokumentu 

elektronicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o 

informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 

2020 r. poz. 346, 568 i …) i opatrywane przez Przewodniczącego Komisji Nadzoru 
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Finansowego lub Zastępcę Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem 

osobistym także w przypadkach innych niż przewidziane w przepisach ustawy z dnia 

14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego. 

1b. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio także do decyzji administracyjnej i 

postanowień wydawanych na podstawie upoważnień, o których mowa w art. 12 ust. 1 

i 3. 

1c. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 1b, stronie lub stronom doręcza się, w 

sposób określony dla dokumentów w formie pisemnej, odpis decyzji lub 

postanowienia, bez podpisu i z adnotacją o opatrzeniu decyzji lub postanowienia 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem 

osobistym wraz z danymi osoby podpisującej, w aktach postępowania zamieszczając 

odpowiednią adnotację.> 

2. Komisja podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym, w 

obecności co najmniej pięciu osób wchodzących w jej skład, w tym Przewodniczącego 

Komisji lub jego Zastępcy. Członkowie Komisji, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt 6-8, 

nie biorą udziału w głosowaniu ani nie są uwzględniani przy liczeniu kworum. W razie 

równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Komisji, a w razie jego 

nieobecności - głos Zastępcy Przewodniczącego Komisji upoważnionego do kierowania 

pracami Komisji. 

2a. 
(1)

 Udział w posiedzeniu Komisji może odbywać się zdalnie przy wykorzystaniu środków 

komunikacji elektronicznej zapewniających komunikację w czasie rzeczywistym (zdalny 

udział w posiedzeniu). 

2b. 
(2)

 Środki o których mowa w ust. 2a, powinny umożliwiać osobom wchodzącym w skład 

Komisji, przebywającym w miejscu innym niż miejsce posiedzenia, wypowiadanie się w 

toku obrad, a osobom wchodzącym w skład Komisji z prawem głosu, także głosowanie. 

2c. 
(3)

 Zdalny udział w posiedzeniu może obejmować także Przewodniczącego Komisji lub 

Zastępcę upoważnionego do kierowania pracami Komisji, a wyjątkowych przypadkach 

wszystkie osoby wchodzące w skład Komisji. 

2d. 
(4)

 Przepisy ust. 2a-2c stosuje się także do osób, o których mowa w art. 5 ust. 3. 

2e. 
(5)

 Jeżeli przewiduje to regulamin, o którym mowa w ust. 4, Komisja może podejmować 

uchwały także w trybie obiegowym. 
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3. Uchwały w imieniu Komisji podpisuje Przewodniczący Komisji lub Zastępca 

Przewodniczącego. 

4. Szczegółową organizację i tryb pracy Komisji określa regulamin Komisji uchwalony przez 

Komisję. 

5. Do postępowania Komisji i przed Komisją stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 

1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 oraz z 2019 

r. poz. 60, 730 i 1133), chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej. 

5a. Do spraw z zakresu właściwości Komisji nie stosuje się przepisów art. 29 i art. 32 ustawy 

z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców oraz działu III ustawy z dnia 6 marca 

2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie 

Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1291, 1495 i 1649). 

6. Do decyzji Komisji stosuje się odpowiednio przepis art. 127 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 

1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, chyba że przepisy szczególne stanowią 

inaczej. 

6a. W postępowaniach z wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy oraz w postępowaniach w 

sprawie wznowienia postępowania administracyjnego, stwierdzenia nieważności decyzji, 

a także zmiany lub uchylenia decyzji ostatecznej do Przewodniczącego Komisji, 

Zastępców Przewodniczącego oraz członków Komisji nie stosuje się przepisu art. 24 § 1 

pkt 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego. 

7. O wyłączeniu Zastępcy Przewodniczącego lub członków Komisji od udziału w 

postępowaniu w sprawie w przypadkach określonych w art. 24 § 3 ustawy z dnia 14 

czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego postanawia Przewodniczący 

Komisji na wniosek strony, Zastępcy Przewodniczącego, członka Komisji albo z urzędu. 

8. O wyłączeniu Przewodniczącego Komisji od udziału w postępowaniu w sprawie w 

przypadkach określonych w art. 24 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks 

postępowania administracyjnego postanawia Komisja podejmując uchwałę bez udziału 

Przewodniczącego Komisji na wniosek strony, Przewodniczącego Komisji, Zastępcy 

Przewodniczącego lub członka Komisji. 

9. Jeżeli Komisja wskutek wyłączenia osób wchodzących w jej skład nie może załatwić 

sprawy, Prezes Rady Ministrów wyznacza do załatwienia sprawy inny organ administracji 

publicznej. 
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USTAWA z dnia 8 grudnia 2006 r. o Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1967) 

Art. 7. 

1. Skarb Państwa nie odpowiada za zobowiązania Agencji, Agencja nie odpowiada za 

zobowiązania Skarbu Państwa. 

2. Zbycie środków trwałych wchodzących w skład systemu zabezpieczenia ruchu lotniczego 

wymaga zgody ministra właściwego do spraw transportu. 

3. (uchylony). 

4. Agencja może zaciągać kredyty i pożyczki, z zastrzeżeniem ust. 5. 

5. Kredyty i pożyczki w wysokości przekraczającej równowartość w walucie polskiej 

[50 000] <500 000>  euro Agencja może zaciągać za zgodą ministra właściwego do spraw 

transportu. 

6. Agencja nie może udzielać poręczeń i gwarancji. 

7. Wielkości wyrażone w euro przelicza się na walutę polską po średnim kursie ustalonym 

przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy roku obrotowego w Tabeli 1 

kursów średnich. 

 

 

 

USTAWA z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1398 

oraz z 2020 r. 148, 284 i 374) 

Art. 21b. 

1. Na potrzeby zapewnienia ochrony lokalnej społeczności w sytuacji kryzysowej lub 

możliwości wystąpienia sytuacji kryzysowej wójt, burmistrz, prezydent miasta określa 

szczególne formy udzielania pomocy dla lokalnej społeczności. 

[2. Wójt, burmistrz, prezydent miasta sporządza wykaz szczególnych form udzielania pomocy 

dla lokalnej społeczności oraz informuje, w sposób zwyczajowo przyjęty, mieszkańców o 

możliwości ich uwzględnienia w tym wykazie.] 

<2. Wójt, burmistrz, prezydent miasta sporządza wykaz szczególnych form udzielania 

pomocy dla lokalnej społeczności oraz informuje, w sposób zwyczajowo przyjęty 

oraz w tłumaczeniu na język migowy, mieszkańców o warunkach korzystania z 

pomocy.> 
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3. Uwzględnienie w wykazie, o którym mowa w ust. 2, następuje na wniosek osoby 

wymagającej wsparcia lub jej opiekuna prawnego. 

 

 

 

USTAWA z dnia 22 maja 2009 r. o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych (Dz. 

U. z 2017 r. poz. 2160 oraz z 2019 r. poz. 1318 i 1824) 

 

Art. 2. 

1. W celu wspierania marketingu rolnego, wzrostu spożycia i promocji produktów rolno-

spożywczych tworzy się następujące fundusze promocji: 

1)   Fundusz Promocji Mleka; 

2)   Fundusz Promocji Mięsa Wieprzowego; 

3)   Fundusz Promocji Mięsa Wołowego; 

4)   Fundusz Promocji Mięsa Końskiego; 

5)   Fundusz Promocji Mięsa Owczego; 

6)   Fundusz Promocji Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych; 

7)   Fundusz Promocji Owoców i Warzyw; 

8)   Fundusz Promocji Mięsa Drobiowego; 

9)   Fundusz Promocji Ryb; 

10)  
(1)

 Fundusz Promocji Roślin Oleistych. 

2. Realizując cele, o których mowa w ust. 1: 

1)   Fundusz Promocji Mleka wspiera: 

a)  działania mające na celu informowanie o jakości i cechach, w tym zaletach, mleka 

krowiego, zwanego dalej "mlekiem", i przetworów mlecznych, 

b)  działania mające na celu promocję spożycia mleka lub przetworów mlecznych, w 

szczególności przez dzieci i młodzież, 

c)  udział w wystawach i targach związanych z chowem lub hodowlą bydła 

mlecznego, produkcją lub przetwórstwem mleka, 

d)  badania rynkowe dotyczące spożycia mleka i przetworów mlecznych, 

e)  badania naukowe i prace rozwojowe mające na celu poprawę jakości mleka i 

przetworów mlecznych oraz prowadzące do wzrostu ich spożycia, 



- 92 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

f)  działania mające na celu informowanie o korzyściach płynących z przeprowadzania 

oceny wartości użytkowej bydła typu użytkowego mlecznego i mięsno-mlecznego, 

g)  szkolenia producentów mleka i pierwszych podmiotów skupujących w rozumieniu 

art. 151 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z 

dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólną organizację rynków produktów 

rolnych oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 

234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (Dz. Urz. UE L 347 z 

20.12.2013, str. 671, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 

1308/2013", 

h)  działalność krajowych organizacji branżowych, w tym ich przedstawicieli, 

biorących udział w pracach specjalistycznych stałych i roboczych komitetów 

organizacji międzynarodowych lub będących członkami statutowych organów tych 

organizacji, zajmujących się problemami rynku mleka i przetworów mlecznych; 

2)   Fundusz Promocji Mięsa Wieprzowego wspiera: 

a)  działania mające na celu informowanie o jakości i cechach, w tym zaletach, mięsa 

wieprzowego, 

b)  działania mające na celu promocję spożycia mięsa wieprzowego oraz jego 

przetworów, 

c)  udział w wystawach i targach związanych z chowem lub hodowlą świń oraz 

produkcją lub przetwórstwem mięsa wieprzowego, 

d)  badania rynkowe dotyczące spożycia mięsa wieprzowego oraz jego przetworów, 

e)  badania naukowe i prace rozwojowe mające na celu poprawę jakości mięsa 

wieprzowego oraz jego przetworów, a także prowadzące do wzrostu ich spożycia, 

f)  szkolenia producentów i przetwórców mięsa wieprzowego, 

g)  działalność krajowych organizacji branżowych, w tym ich przedstawicieli, 

biorących udział w pracach specjalistycznych stałych i roboczych komitetów 

organizacji międzynarodowych lub będących członkami statutowych organów tych 

organizacji, zajmujących się problemami rynku mięsa wieprzowego; 

3)   Fundusz Promocji Mięsa Wołowego wspiera: 

a)  działania mające na celu informowanie o jakości i cechach, w tym zaletach, mięsa 

wołowego, 

b)  działania mające na celu promocję spożycia mięsa wołowego oraz jego 

przetworów, 
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c)  udział w wystawach i targach związanych z chowem lub hodowlą bydła mięsnego 

oraz produkcją lub przetwórstwem mięsa wołowego, 

d)  badania rynkowe dotyczące spożycia mięsa wołowego oraz jego przetworów, 

e)  badania naukowe i prace rozwojowe mające na celu poprawę jakości mięsa 

wołowego oraz jego przetworów, a także prowadzące do wzrostu jego spożycia, 

f)  szkolenia producentów i przetwórców mięsa wołowego, 

g)  działalność krajowych organizacji branżowych, w tym ich przedstawicieli, 

biorących udział w pracach specjalistycznych stałych i roboczych komitetów 

organizacji międzynarodowych lub będących członkami statutowych organów tych 

organizacji, zajmujących się problemami rynku mięsa wołowego; 

4)   Fundusz Promocji Mięsa Końskiego wspiera: 

a)  działania mające na celu informowanie o jakości i cechach, w tym zaletach, mięsa 

końskiego, 

b)  działania mające na celu promocję spożycia mięsa końskiego oraz jego 

przetworów, 

c)  udział w wystawach i targach związanych z chowem lub hodowlą koni oraz 

produkcją lub przetwórstwem mięsa końskiego, 

d)  badania rynkowe dotyczące spożycia mięsa końskiego oraz jego przetworów, 

e)  badania naukowe i prace rozwojowe mające na celu poprawę jakości mięsa 

końskiego oraz jego przetworów, a także prowadzące do wzrostu ich spożycia, 

f)  szkolenia producentów i przetwórców mięsa końskiego, 

g)  działalność krajowych organizacji branżowych, w tym ich przedstawicieli, 

biorących udział w pracach specjalistycznych stałych i roboczych komitetów 

organizacji międzynarodowych lub będących członkami statutowych organów tych 

organizacji, zajmujących się problemami rynku mięsa końskiego; 

5)   Fundusz Promocji Mięsa Owczego wspiera: 

a)  działania mające na celu informowanie o jakości i cechach, w tym zaletach, mięsa 

owczego, 

b)  działania mające na celu promocję spożycia mięsa owczego oraz jego przetworów, 

c)  udział w wystawach i targach związanych z chowem lub hodowlą owiec oraz 

produkcją lub przetwórstwem mięsa owczego, 

d)  badania rynkowe dotyczące spożycia mięsa owczego oraz jego przetworów, 
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e)  badania naukowe i prace rozwojowe mające na celu poprawę jakości mięsa 

owczego oraz jego przetworów, a także prowadzące do wzrostu ich spożycia, 

f)  szkolenia producentów i przetwórców mięsa owczego, 

g)  działalność krajowych organizacji branżowych, w tym ich przedstawicieli, 

biorących udział w pracach specjalistycznych stałych i roboczych komitetów 

organizacji międzynarodowych lub będących członkami statutowych organów tych 

organizacji, zajmujących się problemami rynku mięsa owczego; 

6)   Fundusz Promocji Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych wspiera: 

a)  działania mające na celu informowanie o jakości i cechach, w tym zaletach, zbóż 

oraz przetworów zbożowych pochodzących z przetworzenia pszenicy, żyta, 

jęczmienia, kukurydzy, owsa oraz gryki, zwanych dalej "przetworami 

zbożowymi", 

b)  działania mające na celu promocję spożycia przetworów zbożowych, 

c)  udział w wystawach i targach związanych z produkcją lub przetwórstwem zbóż, o 

których mowa w lit. a, lub przetworów zbożowych, 

d)  badania rynkowe dotyczące spożycia przetworów zbożowych, 

e)  badania naukowe i prace rozwojowe mające na celu poprawę jakości zbóż, o 

których mowa w lit. a, oraz przetworów zbożowych, a także prowadzące do 

wzrostu ich spożycia, 

f)  szkolenia producentów i przetwórców zbóż, 

g)  działalność krajowych organizacji branżowych, w tym ich przedstawicieli, 

biorących udział w pracach specjalistycznych stałych i roboczych komitetów 

organizacji międzynarodowych lub będących członkami statutowych organów tych 

organizacji, zajmujących się problemami rynku zbóż i przetworów zbożowych; 

7)   Fundusz Promocji Owoców i Warzyw wspiera: 

a)  działania mające na celu informowanie o jakości i cechach, w tym zaletach, 

owoców lub warzyw oraz ich przetworów, 

b)  działania mające na celu promocję spożycia owoców lub warzyw oraz ich 

przetworów, w szczególności przez dzieci i młodzież, 

c)  udział w wystawach i targach związanych z produkcją owoców lub warzyw oraz 

ich przetworów lub przetwórstwem owoców lub warzyw, 

d)  badania rynkowe dotyczące spożycia owoców lub warzyw oraz ich przetworów, 
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e)  badania naukowe i prace rozwojowe mające na celu poprawę jakości owoców lub 

warzyw oraz ich przetworów, a także prowadzące do wzrostu ich spożycia, 

f)  szkolenia producentów i przetwórców owoców lub warzyw, 

g)  działalność krajowych organizacji branżowych, w tym ich przedstawicieli, 

biorących udział w pracach specjalistycznych stałych i roboczych komitetów 

organizacji międzynarodowych lub będących członkami statutowych organów tych 

organizacji, zajmujących się problemami rynku owoców lub warzyw; 

8)   Fundusz Promocji Mięsa Drobiowego wspiera: 

a)  działania mające na celu informowanie o jakości i cechach, w tym zaletach, mięsa 

drobiowego oraz jego przetworów, 

b)  działania mające na celu promocję spożycia mięsa drobiowego i jego przetworów, 

c)  udział w wystawach i targach związanych z chowem lub hodowlą drobiu, 

produkcją lub przetwórstwem mięsa drobiowego, 

d)  badania rynkowe dotyczące spożycia mięsa drobiowego oraz jego przetworów, 

e)  badania naukowe i prace rozwojowe mające na celu poprawę jakości mięsa 

drobiowego oraz jego przetworów, a także prowadzące do wzrostu ich spożycia, 

f)  szkolenia producentów i przetwórców mięsa drobiowego, 

g)  działalność krajowych organizacji branżowych, w tym ich przedstawicieli, 

biorących udział w pracach specjalistycznych stałych i roboczych komitetów 

organizacji międzynarodowych lub będących członkami statutowych organów tych 

organizacji, zajmujących się problemami rynku mięsa drobiowego; 

9)   Fundusz Promocji Ryb wspiera: 

a)  działania mające na celu informowanie o jakości i cechach, w tym zaletach, ryb 

oraz ich przetworów, 

b)  działania mające na celu promocję spożycia ryb i ich przetworów, 

c)  udział w wystawach i targach związanych z połowem, chowem, hodowlą lub 

przetwórstwem ryb, 

d)  badania rynkowe dotyczące spożycia ryb i ich przetworów, 

e)  badania naukowe i prace rozwojowe mające na celu poprawę jakości ryb oraz ich 

przetworów, a także prowadzące do wzrostu ich spożycia, 

f)  szkolenia producentów i przetwórców ryb, 

g)  działalność krajowych organizacji branżowych, w tym ich przedstawicieli, 

biorących udział w pracach specjalistycznych stałych i roboczych komitetów 
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organizacji międzynarodowych lub będących członkami statutowych organów tych 

organizacji, zajmujących się problemami rynku ryb; 

10)  
(2)

 Fundusz Promocji Roślin Oleistych wspiera: 

a)  działania mające na celu informowanie o jakości i cechach, w tym zaletach, 

rzepaku, rzepiku, soi, lnu oraz konopi, zwanych dalej "roślinami oleistymi", 

przetworów pochodzących z przetworzenia roślin oleistych, zwanych dalej 

"przetworami nasion oleistych", a także miodu, pyłku kwiatowego, propolisu oraz 

mleczka pszczelego, zwanych dalej "produktami pszczelimi", 

b)  działania mające na celu promocję spożycia przetworów nasion oleistych lub 

produktów pszczelich, 

c)  udział w wystawach i targach związanych z produkcją lub przetwórstwem roślin 

oleistych, przetworów nasion oleistych lub produktów pszczelich, 

d)  badania rynkowe dotyczące spożycia przetworów nasion oleistych lub produktów 

pszczelich, 

e)  badania naukowe i prace rozwojowe mające na celu poprawę jakości roślin 

oleistych, przetworów nasion oleistych lub produktów pszczelich, a także 

prowadzące do wzrostu ich spożycia, 

f)  szkolenia producentów i przetwórców nasion oleistych lub produktów pszczelich, 

g)  działalność krajowych organizacji branżowych, w tym ich przedstawicieli, 

biorących udział w pracach specjalistycznych stałych i roboczych komitetów 

organizacji międzynarodowych lub będących członkami statutowych organów tych 

organizacji, zajmujących się problemami rynku roślin oleistych, przetworów 

nasion oleistych lub produktów pszczelich. 

<2a. Fundusze promocji, o których mowa w ust. 2 pkt 1–10, realizując cele, o których 

mowa w ust. 1, wspierają działania mające na celu przywrócenie normalnych 

warunków rynkowych w przypadku poważnych zakłóceń na rynku, utraty zaufania 

konsumentów lub innych szczególnych problemów.> 

3. 
(3)

 Fundusz promocji, o którym mowa w ust. 2 pkt 6, w celu wspierania marketingu rolnego 

realizuje również działania mające na celu informowanie o jakości i cechach, w tym 

zaletach, pasz w rozumieniu przepisów o paszach pochodzących z przetworzenia zbóż, o 

których mowa w ust. 2 pkt 6 lit. a. 

4. 
(4)

 Fundusz promocji, o którym mowa w ust. 2 pkt 10, w celu wspierania marketingu 

rolnego realizuje również działania mające na celu informowanie o jakości i cechach, w 
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tym zaletach, pasz w rozumieniu przepisów o paszach pochodzących z przetworzenia 

roślin oleistych. 

Art. 9. 

1. Środki finansowe funduszy promocji służące realizacji celów, o których mowa w art. 2 ust. 

1, mogą zostać przeznaczone na: 

1)   finansowanie lub współfinansowanie programów promocyjnych i informacyjnych; 

2)    współfinansowanie działań promocyjnych i informacyjnych kwalifikujących się do 

uzyskania na ich realizację wsparcia ze środków Unii Europejskiej; 

3)   
(13)

 udzielanie wsparcia finansowego na realizację zadań określonych w art. 2 ust. 2 

pkt 1 lit. e, g i h, pkt 2 lit. e-g, pkt 3 lit. e-g, pkt 4 lit. e-g, pkt 5 lit. e-g, pkt 6 lit. e-g, 

pkt 7 lit. e-g, pkt 8 lit. e-g, pkt 9 lit. e-g oraz pkt 10 lit. e-g. 

1a. Programy oraz działania, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, finansowane lub 

współfinansowane ze środków finansowych funduszy promocji dotyczą produktu rolno-

spożywczego: 

1)   którego produkcja podstawowa w rozumieniu art. 3 pkt 17 rozporządzenia (WE) nr 

178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. 

ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego 

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w 

zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. Urz. WE L 31 z 01.02.2002, str. 1, z późn. 

zm.) - Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 6, str. 463), odbyła się na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w przypadku: 

a)  mięsa - jeżeli zostało pozyskane ze zwierząt urodzonych na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej oraz których chów i ubój odbyły się na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, 

b)  ryb - jeżeli ich chów lub hodowla odbyły się na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej lub ich połowy odbyły się w wodach śródlądowych Rzeczypospolitej 

Polskiej, lub ich połowy odbyły się na obszarach morskich przy użyciu statków 

wpisanych do rejestru statków rybackich prowadzonego przez ministra 

właściwego do spraw rybołówstwa na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 19 

grudnia 2014 r. o rybołówstwie morskim (Dz. U. z 2015 r. poz. 222, z 2016 r. poz. 

1948 oraz z 2017 r. poz. 60 i 1273), 
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c)  produktów pochodzenia zwierzęcego innych niż mięso i ryby - jeżeli zostały 

pozyskane od zwierząt, których chów odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej lub 

2)   będącego produktem przetworzonym w rozumieniu art. 2 ust. 1 lit. o rozporządzenia 

(WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w 

sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004, str. 1, z 

późn. zm. - Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 34, str. 319), jeżeli 

został wyprodukowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i wszystkie jego 

składniki spełniają warunki określone w pkt 1 lub zostały wyprodukowane na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wyłącznie ze składników spełniających warunki 

określone w pkt 1, a jeżeli do jego produkcji użyto innych składników: 

a)  łączna masa tych składników wynosi nie więcej niż 25% łącznej masy wszystkich 

składników w chwili ich użycia do wyprodukowania tego produktu, nie licząc 

masy wody użytej do jego produkcji, oraz 

b)  w produkcji tego produktu nie można zastąpić tych składników takimi samymi 

składnikami, które: 

-  spełniają warunki określone w pkt 1 lub 

-  zostały wyprodukowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wyłącznie ze 

składników spełniających warunki określone w pkt 1. 

2. O środki funduszy promocji mogą się ubiegać: 

1)   ogólnokrajowe organizacje zrzeszające producentów rolnych lub przetwórców 

produktów rolno-spożywczych mających miejsce zamieszkania albo siedzibę na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy produkują lub dokonują obrotu: 

a)  mlekiem lub przetworami mlecznymi - w przypadku Funduszu Promocji Mleka, 

b)  świniami, mięsem wieprzowym lub jego przetworami - w przypadku Funduszu 

Promocji Mięsa Wieprzowego, 

c)  bydłem, mięsem wołowym lub przetworami z tego mięsa - w przypadku Funduszu 

Promocji Mięsa Wołowego, 

d)  końmi, mięsem końskim lub przetworami z tego mięsa - w przypadku Funduszu 

Promocji Mięsa Końskiego, 

e)  owcami, mięsem owczym lub przetworami z tego mięsa - w przypadku Funduszu 

Promocji Mięsa Owczego, 
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f)  zbożem lub przetworami zbożowymi - w przypadku Funduszu Promocji Ziarna 

Zbóż i Przetworów Zbożowych, 

g)  owocami lub warzywami lub ich przetworami - w przypadku Funduszu Promocji 

Owoców i Warzyw, 

h)  drobiem, mięsem drobiowym lub jego przetworami - w przypadku Funduszu 

Promocji Mięsa Drobiowego, 

i)  rybami lub ich przetworami - w przypadku Funduszu Promocji Ryb, 

j)  
(14)

 roślinami oleistymi, przetworami nasion oleistych lub produktami pszczelimi - 

w przypadku Funduszu Promocji Roślin Oleistych; 

2)   ogólnokrajowe organizacje branżowe lub międzybranżowe zrzeszające producentów 

lub przetwórców produktów rolno-spożywczych, inne niż organizacje określone w pkt 

1, jeżeli ich cele statutowe są zgodne z celami funduszy promocji, o których mowa w 

art. 2. 

3. Podmioty wykorzystujące środki funduszy promocji są obowiązane stosować 

konkurencyjne procedury wyboru wykonawców realizowanych działań. 

4. Wysokość wsparcia finansowego na realizację zadań określonych w art. 2 ust. 2 pkt 1 lit. f-

h, pkt 2 lit. f i g, pkt 3 lit. f i g, pkt 4 lit. f i g, pkt 5 lit. f i g, pkt 6 lit. f i g, pkt 7 lit. f i g, 

pkt 8 lit. f i g oraz pkt 9 lit. f i g, nie może przekroczyć 15% maksymalnej kwoty środków 

finansowych przeznaczonych na realizację wszystkich zadań funduszu promocji w danym 

roku finansowym. 

4a. 
(15)

 Wysokość wsparcia finansowego na realizację zadań, o których mowa: 

1)   w art. 2 ust. 2 pkt 10 oraz ust. 4, dotyczących roślin oleistych, przetworów nasion 

oleistych oraz pasz w rozumieniu przepisów o paszach pochodzących z przetworzenia 

roślin oleistych nie może przekroczyć 85% maksymalnej kwoty środków finansowych 

przeznaczonych na realizację wszystkich zadań Funduszu Promocji Roślin Oleistych 

w danym roku finansowym; 

2)   w art. 2 ust. 2 pkt 10, dotyczących produktów pszczelich nie może przekroczyć 15% 

maksymalnej kwoty środków finansowych przeznaczonych na realizację wszystkich 

zadań Funduszu Promocji Roślin Oleistych w danym roku finansowym. 

4b. 
(16)

 Wysokość wsparcia finansowego na realizację zadań, o których mowa w art. 2 ust. 2 

pkt 10 lit. f i g, dotyczących: 

1)   roślin oleistych i przetworów nasion oleistych - nie może przekroczyć 15% kwoty 

określonej w ust. 4a pkt 1; 
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2)   produktów pszczelich - nie może przekroczyć 15% kwoty określonej w ust. 4a pkt 2. 

5. Minister właściwy do spraw rynków rolnych określi, w drodze rozporządzenia, 

szczegółowe warunki i tryb udzielania wsparcia finansowego, o którym mowa w ust. 1, 

mając na względzie zapewnienie efektywnej realizacji celów funduszy promocji 

określonych w art. 2. 

<6. W przypadku niezrealizowania przez podmiot wykorzystujący środki funduszy 

promocji zadania, o którym mowa w art. 2 ust. 2–4, lub jego etapu w związku z 

wystąpieniem siły wyższej rozumianej jako zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe do 

przewidzenia oraz którego skutkom nie można było zapobiec, środki finansowe z 

tytułu udzielonego wsparcia finansowego wypłaca się do wysokości faktycznie 

poniesionych kosztów kwalifikowalnych pod warunkiem: 

1) wykazania, że do niezrealizowania zadania lub jego etapu doszło w wyniku wyżej 

wskazanego zdarzenia, a poniesione koszty kwalifikowalne miały bezpośredni 

związek z planowanym do zrealizowania zadaniem lub jego etapem, oraz 

2)  braku możliwości odzyskania zwrotu poniesionych kosztów 

kwalifikowalnych.> 

<Art. 16a. 

W okresie obowiązywania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia 

epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonych na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 

2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 

2019 r. poz. 1239 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284, 322, 374 i 567) w związku z 

zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 oraz w okresie obowiązywania stanu 

nadzwyczajnego w przypadku jego wprowadzenia w związku z zakażeniami tym 

wirusem, a także w okresie 30 dni od dnia odwołania tych stanów: 

1)  nie nalicza się odsetek z tytułu nieterminowego regulowania należności 

przypadających na rzecz danego funduszu promocji; 

2)  bieg terminów wykonania określonych czynności przez podmioty 

ubiegające się o wsparcie finansowe ze środków funduszy promocji oraz przez 

podmioty, którym to wsparcie zostało udzielone, związanych z udzieleniem tego 

wsparcia, albo z wypłatą środków finansowych z tytułu tego wsparcia ulega 

zawieszeniu; terminy te nie mogą upłynąć wcześniej niż po upływie 60 dni od 

dnia odwołania tych stanów; 
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3)  dokumenty składane do Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka w 

związku z funkcjonowaniem funduszy promocji, w szczególności dotyczące 

wsparcia finansowego udzielanego ze środków funduszy promocji, mogą być 

składane w formie dokumentu elektronicznego za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej.”. 

 

 

 

USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z 

późn. zm.) 

Art. 209. 

1. Należności i wierzytelności przypadające agencjom płatniczym w ramach Wspólnej 

Polityki Rolnej mogą być, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, umarzane w 

całości lub w części, a ich spłata odraczana lub rozkładana na raty. 

1a. (uchylony). 

<1b. W okresie trwania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, od 

należności, o których mowa w ust. 1, których spłata została odroczona lub rozłożona 

na raty, odsetki za zwłokę są naliczane do dnia wniesienia podania o odroczenie lub 

rozłożenie na raty spłaty należności, włącznie z tym dniem.> 

2. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady i tryb umarzania w 

całości lub w części, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności, o których 

mowa w ust. 1, a także wskaże organy do tego uprawnione, z uwzględnieniem: 

1)   przesłanek uzasadniających umorzenie w całości lub w części, odroczenie lub 

rozłożenie na raty spłaty tych należności; 

2)   rodzaju i zakresu udzielonych ulg w spłaceniu należności; 

3)   właściwości organów uprawnionych do umarzania należności w całości lub w części, 

odraczania lub rozkładania ich spłaty na raty w zależności od wysokości kwoty 

udzielonej ulgi. 

 

 

 

USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2019 r. poz. 1183, 

1655 i 2227) 
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Art. 5. 

1. Prezes Rady Ministrów sprawuje nadzór nad Akademią, w tym nad jednostkami 

naukowymi oraz innymi jednostkami organizacyjnymi Akademii w zakresie zgodności 

działania ich organów z przepisami ustawy, statutem Akademii lub statutami jednostek 

naukowych, z wyłączeniem gospodarki finansowej. Prezes Akademii przedstawia 

Prezesowi Rady Ministrów roczne sprawozdanie z działalności Akademii oraz ministrowi 

właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego i nauki roczne sprawozdanie finansowe 

wraz ze sprawozdaniem z badania. 

2. Prezes Rady Ministrów może uchylić uchwałę organów Akademii, niedotyczącą 

prowadzenia badań naukowych i prac rozwojowych, w przypadku stwierdzenia jej 

niezgodności z przepisami ustawy lub statutem Akademii. Wniosek w sprawie uchylenia 

uchwały organów Akademii, dotyczącej gospodarki finansowej, składa do Prezesa Rady 

Ministrów minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki. Uchylenie uchwały 

następuje w drodze decyzji administracyjnej, w terminie 3 miesięcy od dnia powzięcia 

wiadomości o podjęciu uchwały. 

<3. W przypadkach uzasadnionych nadzwyczajnymi okolicznościami zagrażającymi 

życiu lub zdrowiu członków Akademii, osób działających lub uczestniczących w 

pracach organów lub korporacji uczonych Akademii lub pracowników jednostek 

naukowych Akademii, minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, w 

drodze rozporządzenia, może czasowo ograniczyć lub czasowo zawiesić 

funkcjonowanie korporacji uczonych lub jednostek naukowych Akademii na 

obszarze kraju lub jego części, uwzględniając stopień zagrożenia na danym 

obszarze.> 

<Art. 20a. 

Posiedzenia organów Akademii, o których mowa w art. 13 pkt 1 i 2, oraz komisji i 

zespołów doradczych, o których mowa w art. 20, mogą być przeprowadzane z 

wykorzystaniem technologii informatycznych zapewniających kontrolę ich przebiegu i 

rejestrację oraz umożliwiających zapewnienie tajności głosowań.> 

 

<Art. 41a. 

Posiedzenia gremiów kolegialnych podmiotów, o których mowa w art. 27 pkt 1 i 2, oraz 

posiedzenia podmiotów, o których mowa w art. 27 pkt 3–7, mogą być przeprowadzane z 
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wykorzystaniem technologii informatycznych zapewniających kontrolę ich przebiegu i 

rejestrację oraz umożliwiających zapewnienie tajności głosowań.> 

 

Art. 56. 

1. W skład rady naukowej instytutu wchodzą, z głosem stanowiącym: 

1)    osoby z tytułem profesora lub stopniem doktora habilitowanego zatrudnione w 

instytucie w pełnym wymiarze czasu pracy lub wybierani przez nie przedstawiciele; 

2)   członkowie Akademii wskazani do udziału w pracach rady naukowej instytutu przez 

wydział właściwy ze względu na specjalność naukową instytutu; 

3)    osoby z tytułem profesora, stopniem doktora habilitowanego lub doktora, specjaliści 

z różnych dziedzin życia gospodarczego i społecznego oraz praktycznego 

zastosowania nauki, niezatrudnione w instytucie albo zatrudnione w nim w niepełnym 

wymiarze czasu pracy, wybrane przez osoby wymienione w pkt 1 i 2; 

4)   wybrani przedstawiciele innych pracowników naukowych zatrudnionych w instytucie 

w pełnym wymiarze czasu pracy; 

5)    wybrany przedstawiciel doktorantów, jeżeli instytut prowadzi kształcenie 

doktorantów; 

6)   dyrektor instytutu i jego zastępcy do spraw naukowych; 

7)    wskazane przez przewodniczącego centrum, odpowiedniego ze względu na 

specjalność naukową, nie więcej niż cztery osoby spoza instytutu wyróżniające się 

wiedzą i znaczącym dorobkiem w dyscyplinie objętej zakresem działania instytutu, 

posiadające co najmniej stopień doktora. 

2. Statut instytutu określa liczbę członków rady naukowej, jednak nie większą niż pięćdziesiąt 

osób, w tym nie mniej niż 30% osób spoza instytutu, udział w niej osób, o których mowa 

w ust. 1 pkt 1, 3 i 4, oraz tryb ich wyboru. 

3. Rada naukowa wybiera przewodniczącego i jego zastępców oraz sekretarza. Funkcji tych 

nie może pełnić dyrektor instytutu ani jego zastępcy. 

4. Kadencja rady naukowej trwa 4 lata i rozpoczyna się z początkiem roku kalendarzowego. 

<5. Posiedzenia rad naukowych mogą być przeprowadzane z wykorzystaniem 

technologii informatycznych zapewniających kontrolę ich przebiegu i rejestrację 

oraz umożliwiających zapewnienie tajności głosowań.> 
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USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. z 

2019 r. poz. 1770 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284) 

 

<Art. 44b. 

1. Dyrektor, za zgodą Ministra, może zarządzić realizację zadań Centrum, z 

wyłączeniem zadań realizowanych w ramach strategicznych programów badań 

naukowych i prac rozwojowych, w trybie uproszczonym, jeżeli jest to uzasadnione 

potrzebą weryfikacji nowego modelu realizacji przyszłych programów lub ochroną 

porządku publicznego, bezpieczeństwa publicznego, zdrowia publicznego lub 

szczególnym interesem gospodarczym. 

2. W konkursie na wykonanie projektów w programie realizowanym w trybie 

uproszczonym mogą brać udział podmioty, o których mowa w art. 37 ust. 1, oraz 

nieposiadające osobowości prawnej jednostki sektora finansów publicznych i 

podmioty lecznicze. 

3. Wybór wykonawców projektów w programie realizowanym w trybie uproszczonym 

następuje w sposób przejrzysty i obiektywny. 

4. Do realizacji zadań Centrum w trybie uproszczonym nie stosuje się przepisów art. 35 

ust. 2, art. 36 ust. 2 i 3 oraz art. 39 ust. 2 pkt 5 i 7. 

 

Art. 44c. 

1. Jeżeli badania naukowe lub prace rozwojowe dotyczą metod prewencji 

rozprzestrzeniania się zakażenia lub zwalczania zakażenia lub choroby zakaźnej 

będącej przyczyną ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, 

Dyrektor może, w drodze decyzji, za zgodą Ministra, przyznać środki finansowe na 

wykonanie projektów obejmujących te badania naukowe lub prace rozwojowe poza 

realizowanymi przez Centrum programami, z pominięciem procedury konkursowej. 

2. Przyznanie środków finansowych w trybie, o którym mowa w ust. 1, może nastąpić na 

rzecz podmiotów, o których mowa w art. 37 ust. 1, oraz nieposiadających osobowości 

prawnej jednostek sektora finansów publicznych i podmiotów leczniczych. 

3. Do przyznawania środków finansowych w trybie, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje 

się przepisów art. 35 ust. 2, art. 38 i art. 39 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 pkt 1–3, 5 i 7. 

4. Dyrektor zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej 

Centrum informację o zawarciu umowy z podmiotem wybranym w trybie, o którym 
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mowa w ust. 1, wraz ze wskazaniem danych wykonawcy projektu, ogólnym opisem 

projektu i uzasadnieniem wyboru tego projektu.> 

 

 

 

USTAWA z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2020 r. poz. 332) 

 

Art. 68. 

1. Udostępniając dane w trybie ograniczonej teletransmisji danych, porównuje się 

przekazywane przez uprawniony podmiot dane z danymi zawartymi w Rejestrze 

Dowodów Osobistych. Udostępnienie danych w tym trybie potwierdza istnienie albo 

nieistnienie ważnego dowodu osobistego zawierającego określony zakres danych. 

2. W trybie ograniczonej teletransmisji danych porównaniu podlegają: 

1)   imię (imiona); 

2)   nazwisko; 

3)   numer PESEL; 

4)   seria i numer dowodu osobistego; 

5)   data wydania dowodu osobistego; 

6)   termin ważności dowodu osobistego. 

3. Udostępnianie danych w trybie ograniczonej teletransmisji danych odbywa się na 

podstawie decyzji ministra właściwego do spraw informatyzacji wydanej na jednorazowy 

wniosek złożony przez uprawniony podmiot, jeżeli uzyskanie danych jest uzasadnione 

specyfiką lub zakresem wykonywanych zadań albo prowadzonej działalności, po 

spełnieniu następujących wymogów: 

1)   posiadania i stosowania mechanizmów umożliwiających identyfikację i rejestrację 

osób uzyskujących dostęp do danych oraz rejestrujących zakres udostępnionych 

danych i datę udostępnienia danych; 

2)   posiadania i stosowania zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych chroniących 

przed uzyskaniem dostępu do danych przez inne osoby i podmioty. 

4. Do korzystania z danych udostępnianych w trybie ograniczonej teletransmisji danych są 

uprawnione: 

1)   podmioty, o których mowa w art. 66 ust. 3, w zakresie niezbędnym do realizacji zadań 

określonych w ustawach szczególnych; 
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[2)   inne podmioty - jeżeli wykażą w tym interes prawny.] 

<2) inne podmioty – jeżeli wykażą w tym interes faktyczny.> 

5. Podmiotom wymienionym w ust. 4, realizującym na podstawie ustaw szczególnych zadania 

publiczne, dane w trybie ograniczonej teletransmisji danych udostępnia się nieodpłatnie. 

6. Podmiotom wymienionym w ust. 4 pkt 2, nierealizującym zadań publicznych na podstawie 

ustaw szczególnych, dane w trybie ograniczonej teletransmisji danych udostępnia się 

odpłatnie. 

[Art. 71. 

Minister właściwy do spraw informatyzacji, w drodze decyzji administracyjnej, odmawia 

udostępniania danych w trybie ograniczonej teletransmisji danych lub cofa zgodę na 

udostępnianie danych w tym trybie, jeżeli podmioty nie spełniają wymogów określonych w 

art. 68 ust. 3.] 

<Art. 71. 

Minister właściwy do spraw informatyzacji, w drodze decyzji administracyjnej, 

odmawia udostępniania danych w trybie ograniczonej teletransmisji danych lub cofa 

zgodę na udostępnianie danych w tym trybie, jeżeli podmioty nie spełniają wymogów 

określonych w art. 68 ust. 3 i ust. 4 pkt 2.> 

 

 

 

USTAWA z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2019 r. poz. 1397 i 

2294) 

Art. 49. 

1. Podmiotom, o których mowa w art. 46 ust. 1, udostępnia się za pomocą urządzeń 

teletransmisji danych, w drodze weryfikacji, dane zawarte w rejestrze PESEL. Warunkiem 

udostępniania danych w tym trybie jest złożenie jednorazowego wniosku, spełnienie 

łącznie warunków określonych w art. 48 ust. 1 oraz uzyskanie zgody wydanej na 

podstawie art. 51 ust. 2 pkt 1. 

[2. Podmiotom, o których mowa w art. 46 ust. 2 pkt 1, udostępnia się, w sposób i na 

warunkach określonych w ust. 1, dane dotyczące adresu. 

2a. Podmiotom, o których mowa w art. 46 ust. 2 pkt 1, udostępnia się dane potwierdzające 

zgon, w sposób i na warunkach określonych w ust. 1.] 
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<2. Podmiotom, o których mowa w art. 46 ust. 2 pkt 1, po wykazaniu interesu 

faktycznego, udostępnia się, w sposób i na warunkach określonych w ust. 1, dane 

dotyczące adresu. 

2a. Podmiotom, o których mowa w art. 46 ust. 2 pkt 1, po wykazaniu interesu 

faktycznego, udostępnia się, w sposób i na warunkach określonych w ust. 1, dane 

potwierdzające zgon.> 

2b. 
( )

 Podmiotom, o których mowa w art. 46 ust. 2 pkt 4, udostępnia się, w sposób i na 

warunkach określonych w ust. 1, dane obejmujące numer PESEL, datę urodzenia, miejsce 

urodzenia, płeć, imię (imiona), nazwisko, nazwisko rodowe. 

3. Udostępnianie danych w drodze weryfikacji, o której mowa w ust. 1, polega na porównaniu 

przekazanych danych z danymi zawartymi w rejestrze PESEL. Wynikiem udostępniania 

danych w tym trybie jest potwierdzenie zgodności przekazanych danych albo raport 

niezgodności danych. 

Art. 51. 

1. W sprawach o udostępnianie danych za pomocą urządzeń teletransmisji danych, o których 

mowa w art. 48 ust. 1, właściwy organ w drodze decyzji administracyjnej: 

1)   wyraża zgodę na udostępnianie danych za pomocą urządzeń teletransmisji danych, po 

spełnieniu warunków określonych w art. 48 ust. 1; 

2)   odmawia wyrażenia zgody na udostępnianie danych za pomocą urządzeń 

teletransmisji danych albo cofa zgodę na ich udostępnianie za pomocą urządzeń 

teletransmisji danych, jeżeli nie zostały spełnione warunki określone w art. 48 ust. 1. 

2. W sprawach o udostępnianie danych za pomocą teletransmisji danych w drodze 

weryfikacji, o których mowa w art. 49, minister właściwy do spraw informatyzacji w 

drodze decyzji administracyjnej: 

1)    wyraża zgodę na udostępnianie danych w drodze weryfikacji, po spełnieniu 

warunków określonych w art. 46 ust. 2 pkt 1 oraz art. 48 ust. 1; 

[2)    odmawia wyrażenia zgody na udostępnianie danych w drodze weryfikacji danych 

albo cofa zgodę na ich udostępnianie w drodze weryfikacji, jeżeli nie zostały spełnione 

warunki określone w art. 46 ust. 2 pkt 1 lub art. 48 ust. 1.] 

<2) odmawia wyrażenia zgody na udostępnianie danych w drodze weryfikacji danych 

albo cofa zgodę na ich udostępnianie w drodze weryfikacji, jeżeli nie zostały 

spełnione warunki określone w art. 48 ust. 1 lub art. 49 ust. 2 i 2a.> 
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3. Decyzja o cofnięciu zgody na udostępnianie danych za pomocą urządzeń teletransmisji 

danych w drodze weryfikacji podlega natychmiastowemu wykonaniu. 

 

 

 

USTAWA z dnia 29 października 2010 r. o rezerwach strategicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 

1843 oraz z 2020 r. poz. 374) 

Art. 13. 

1. Minister właściwy do spraw energii, w drodze decyzji, tworzy rezerwy strategiczne, 

zgodnie z ustaleniami Programu, z zastrzeżeniem art. 14. 

2. Decyzja o utworzeniu rezerw strategicznych zawiera co najmniej określenie asortymentu i 

jego ilości oraz przeznaczenia tworzonych rezerw strategicznych. 

3. Decyzję o utworzeniu rezerw strategicznych wykonuje Agencja. 

4. Wykonując decyzję o utworzeniu rezerw strategicznych, Agencja dokonuje zakupu 

określonej ilości asortymentu rezerw strategicznych i przechowuje zakupiony asortyment 

lub zawiera umowy, o których mowa w art. 17. 

5. W przypadkach, w których nie mają zastosowania przepisy o zamówieniach publicznych, 

Agencja, dokonując zakupu asortymentu rezerw strategicznych lub zawierając umowy, o 

których mowa w art. 17, stosuje przejrzyste, niedyskryminacyjne i konkurencyjne warunki 

wyłaniania sprzedawcy tego asortymentu lub podmiotu, z którym zostanie zawarta 

umowa, o której mowa w art. 17, w szczególności: 

1)   rozsyła zapytania ofertowe do podmiotów wykonujących działalność gospodarczą w 

zakresie produkcji, handlu lub magazynowania oraz dysponujących odpowiednią bazą 

magazynową i gwarantujących odpowiednią jakość poszukiwanego asortymentu 

rezerw strategicznych, a także zapewniających bezpieczeństwo danych osobowych i 

ochronę informacji niejawnych, zgodnie z odrębnymi przepisami; 

2)   zaprasza do negocjacji podmioty oferujące najkorzystniejsze ekonomicznie warunki 

sprzedaży i przechowywania asortymentu rezerw strategicznych, biorąc pod uwagę 

relację ceny do jakości; 

3)   przeprowadza negocjacje cenowe dla zakupu określonej ilości asortymentu rezerw 

strategicznych, a także kalkuluje według cen rynkowych i uzgadnia wynagrodzenie za 

jego przechowywanie; 

4)   przedstawia projekt umowy oraz ją zawiera. 
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6. 
(1)

 W przypadku zagrożenia epidemicznego, wykonanie decyzji o utworzeniu rezerw 

strategicznych, na wniosek ministra właściwego do spraw zdrowia, odbywa się z 

wyłączeniem ust. 5 oraz przepisów o zamówieniach publicznych. 

7. 
(2)

 W przypadkach, o których mowa w ust. 6, Agencja Rezerw Materiałowych dokonuje 

zakupu określonej ilości asortymentów do rezerw z zachowaniem pierwszeństwa w 

odniesieniu do innych podmiotów. 

<8. Zmiany planu finansowego Agencji dokonywane zgodnie z art. 21 ust. 5 ustawy o 

finansach publicznych, dotyczące realizacji zadań związanych z utworzeniem, 

udostępnieniem i odtwarzaniem rezerw strategicznych, nie wymagają uzyskania 

opinii sejmowej komisji właściwej do spraw budżetu.> 

 

 

 

USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 

1942) 

<Art. 6a. 

W przypadku czasowego ograniczenia lub czasowego zawieszenia funkcjonowania 

jednostek systemu oświaty na obszarze kraju lub jego części na podstawie art. 30b 

ustawy – Prawo oświatowe minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, w drodze 

rozporządzenia, może wyłączyć stosowanie niektórych przepisów niniejszej ustawy w 

odniesieniu do wszystkich lub niektórych jednostek systemu oświaty, o których mowa w 

przepisach wydanych na podstawie art. 30b ustawy – Prawo oświatowe, w szczególności 

w zakresie terminów i sposobu przekazywania danych do bazy danych SIO, a także 

wprowadzić w tym zakresie odrębne unormowania, tak aby zapewnić prawidłowość i 

kompletność danych systemu informacji oświatowej.> 

 

 

USTAWA z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2188 oraz z 

2019 r. poz. 1051, 1495 i 2005) 

Art. 37. 

1. Przesyłkę pocztową lub kwotę pieniężną określoną w przekazie pocztowym doręcza się 

adresatowi pod adresem wskazanym na przesyłce, przekazie lub w umowie o świadczenie 

usługi pocztowej. 
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2. Przesyłka pocztowa, jeżeli nie jest nadana na poste restante, może być także wydana ze 

skutkiem doręczenia: 

1)   adresatowi: 

a)  do jego oddawczej skrzynki pocztowej, z wyłączeniem przesyłek rejestrowanych, 

b)  w placówce pocztowej, jeżeli podczas próby doręczenia przesyłki pocztowej 

adresat był nieobecny pod adresem wskazanym na przesyłce, przekazie 

pocztowym lub w umowie o świadczenie usługi pocztowej albo doręczenie za 

pomocą oddawczej skrzynki pocztowej nie jest możliwe, 

c)  w miejscu uzgodnionym przez adresata z operatorem pocztowym; 

2)   przedstawicielowi ustawowemu adresata lub pełnomocnikowi adresata 

upoważnionemu na podstawie pełnomocnictwa udzielonego na zasadach ogólnych lub 

na podstawie pełnomocnictwa pocztowego: 

a)  pod adresem wskazanym na przesyłce pocztowej, przekazie pocztowym lub w 

umowie o świadczenie usługi pocztowej, 

b)  w placówce pocztowej; 

3)   osobie pełnoletniej zamieszkałej razem z adresatem, jeżeli adresat nie złożył w 

placówce pocztowej zastrzeżenia w zakresie doręczenia przesyłki rejestrowanej lub 

przekazu pocztowego: 

a)  pod adresem wskazanym na przesyłce pocztowej, przekazie pocztowym lub w 

umowie o świadczenie usługi pocztowej, 

b)  w placówce pocztowej, po złożeniu na piśmie oświadczenia o zamieszkiwaniu 

razem z adresatem; 

4)   osobie uprawnionej do odbioru przesyłek pocztowych w urzędzie organu władzy 

publicznej, o którym mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o 

ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 412, 650, 1000, 1083 i 1669), 

jeżeli adresatem przesyłki jest dany organ władzy publicznej; 

5)   osobie uprawnionej do odbioru przesyłek pocztowych w podmiotach będących 

osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości 

prawnej, jeżeli adresatem przesyłki jest: 

a)  dana osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości 

prawnej, 
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b)  niebędąca członkiem organu zarządzającego albo pracownikiem danej osoby 

prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej osoba 

fizyczna w niej przebywająca; 

6)   kierownikowi jednostki organizacyjnej lub osobie fizycznej przez niego 

upoważnionej, jeżeli adresatem przesyłki pocztowej jest osoba fizyczna przebywająca 

w jednostce, w której ze względu na charakter tej jednostki lub powszechnie 

uznawany zwyczaj doręczenie przesyłki adresatowi jest znacznie utrudnione lub 

niemożliwe. 

[3. Przepisy ust. 2 nie naruszają przepisów innych ustaw dotyczących sposobu, zasad i trybu 

doręczeń.] 

<3. Przepisy ust. 2, 4a i 4b nie naruszają przepisów innych ustaw dotyczących sposobu, 

zasad i trybu doręczeń.> 

4. Na pisemny wniosek adresata, złożony w odpowiedniej placówce pocztowej, przesyłka 

listowa będąca przesyłką rejestrowaną, z wyłączeniem przesyłek kurierskich, może być 

doręczona w sposób, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 lit. a [.] <,> <z zastrzeżeniem ust. 

4a.> Wniosek może być złożony w postaci elektronicznej, jeżeli taką postać dopuszcza 

regulamin świadczenia usług pocztowych lub regulamin świadczenia usług 

powszechnych. 

<4a. W stanach nadzwyczajnych lub w przypadku wystąpienia stanu epidemii lub stanu 

zagrożenia epidemicznego, przesyłka listowa będąca przesyłką rejestrowaną może 

być doręczona w sposób, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 lit. a, bez konieczności 

składania wniosku, o którym mowa w ust. 4. Nie dotyczy to przesyłek wysyłanych do 

ani wysyłanych przez: 

1) Sądy i Trybunały; 

2) prokuraturę i inne organy ścigania; 

3) komornika sądowego. 

4b. W stanach nadzwyczajnych lub w przypadku wystąpienia stanu epidemii lub stanu 

zagrożenia epidemicznego, zawiesza się wykonywanie przez operatora pocztowego 

obowiązku uzyskania pokwitowania odbioru przesyłki kurierskiej wynikającego z 

art. 3 pkt 19 lit. e.> 

5. Do doręczenia kwoty pieniężnej określonej w przekazie pocztowym, z wyłączeniem 

przekazów nadanych na poste restante, stosuje się odpowiednio przepisy ust. 2 pkt 1 lit. b 

oraz pkt 2-6. 
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6. Do doręczenia przesyłki rejestrowanej lub kwoty pieniężnej określonej w przekazie 

pocztowym w przypadku śmierci adresata stosuje się odpowiednio przepisy art. 32-34. 

 

<Art. 51a. 

1. Prezes UKE na wniosek operatora wyznaczonego, w drodze decyzji, ustanawia dla 

operatora wyznaczonego odstępstwo od obowiązku świadczenia usług powszechnych, 

w razie szerzenia się zakażenia lub choroby zakaźnej, które może stanowić 

zagrożenie dla zdrowia publicznego. 

2. Decyzję, o której mowa w ust. 1, Prezes UKE wydaje niezwłocznie, jednak nie później 

niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania wniosku w postaci elektronicznej od 

operatora wyznaczonego. Decyzja może być wydana także ustnie, 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. 

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw łączności 

zapewnia operatorowi wyznaczonemu środki finansowe z budżetu państwa w 

związku z poniesioną przez tego operatora stratą.> 

 

 

 

USTAWA z dnia 22 listopada 2013 r. o systemie powiadamiania ratunkowego (Dz. U. z 2019 

r. poz. 1077) 

Art. 28a. 

W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii, albo w razie 

niebezpieczeństwa szerzenia się zakażenia lub choroby zakaźnej, który może stanowić 

zagrożenie dla zdrowia publicznego, w szczególności wystąpienia choroby szczególnie 

niebezpiecznej lub wysoce zakaźnej, o których mowa w przepisach o zapobieganiu oraz 

zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi certyfikat operatora numerów alarmowych nie 

traci ważności po [wpływie] <upływie> terminu wskazanego w art. 16 ust. 4 i ulega 

przedłużeniu do 90 dni następującego po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego albo 

stanu epidemii. 
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Art. 28b. 

<1. W okresie stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo w razie 

niebezpieczeństwa szerzenia się zakażenia lub choroby zakaźnej, które może 

stanowić zagrożenie dla zdrowia publicznego, w szczególności wystąpienia choroby 

szczególnie niebezpiecznej lub wysoce zakaźnej, o których mowa w przepisach o 

zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, zadanie szkolenia 

i egzaminowania operatorów numerów alarmowych, o którym mowa w art. 18, jest 

realizowane przez organ prowadzący centrum powiadamiania ratunkowego, w 

którym są oni zatrudnieni, z wykorzystaniem zasobów kadrowych i sprzętowych tego 

centrum. Przepisy dotyczące programu szkolenia operatorów numerów alarmowych 

i rozporządzenia wydanego na podstawie art. 18 ust. 3 ustawy stosuje się 

odpowiednio. Certyfikat uzyskany na podstawie niniejszego przepisu traci ważność 

po upływie 90 dni po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu 

epidemii.> 

<2.> Podmiot szkolący, któremu minister właściwy do spraw administracji publicznej 

powierzył przeprowadzenie szkolenia i egzaminowania operatorów numerów 

alarmowych, udostępni centrom powiadamiania ratunkowego szczegółowy program 

szkolenia operatorów numerów alarmowych opracowany i zatwierdzony na podstawie art. 

18 ust. 2 oraz materiały szkoleniowe. 

 

 

 

USTAWA z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 483 i 2243, z 2019 

r. poz. 1572, 1655, 1798 i 2217 oraz z 2020 r. poz. 288) 

 

Art. 6. 

1. Warunki emisji zawierają w szczególności: 

1)   rodzaj obligacji; 

2)   oznaczenie emitenta, w tym jego nazwę (firmę) i siedzibę, a w przypadku emitenta 

podlegającego obowiązkowi wpisu do rejestru dodatkowo numer wpisu do rejestru; 

3)   wskazanie adresu strony internetowej emitenta; 
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4)   wskazanie decyzji emitenta o emisji, a w przypadku emitenta mającego siedzibę poza 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dodatkowo oświadczenie o posiadaniu 

uprawnień do emitowania obligacji zgodnie z właściwym dla niego prawem; 

5)   wartość nominalną i maksymalną liczbę obligacji proponowanych do nabycia; 

6)   
(1)

 opis świadczeń emitenta wynikających z obligacji, wysokość tych świadczeń lub 

sposób, w jaki będzie ona ustalana, oraz termin, miejsce i sposób ich spełniania, a 

także określenie dni, według których ustala się uprawnionych do świadczeń; 

7)   informację o ustanowionych lub planowanych do ustanowienia zabezpieczeniach 

wierzytelności wynikających z obligacji albo braku zabezpieczenia; 

8)   miejsce i datę sporządzenia warunków emisji; 

9)   podpisy osób upoważnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu emitenta. 

2. Warunki emisji zawierają dodatkowo, w przypadku gdy: 

1)   przewidywane jest oprocentowanie - wysokość tego oprocentowania lub sposób, w 

jaki będzie ustalana, datę, od której będzie naliczane, oraz termin, miejsce i sposób 

jego wypłaty, zwane dalej "warunkami wypłaty oprocentowania"; 

2)   przewidywane jest świadczenie niepieniężne - zasady przeliczania wartości 

świadczenia niepieniężnego na świadczenie pieniężne; 

3)   przewidywana jest możliwość zaliczenia wierzytelności z tytułu wykupu na poczet 

ceny nabycia obligacji nowej emisji - wskazanie tej możliwości; 

4)   określony został cel emisji - wskazanie tego celu; 

5)   ustanowione zostało zabezpieczenie wierzytelności wynikających z obligacji lub 

emitent zobowiązał się do ustanowienia takiego zabezpieczenia lub dodatkowego 

zabezpieczenia w przyszłości - wysokość, formę i warunki tego zabezpieczenia, w tym 

informację o sposobie zaspokojenia z przedmiotu zabezpieczenia, datę ustanowienia 

zabezpieczenia lub planowany termin jego ustanowienia oraz wycenę, o której mowa 

w art. 30, lub skrót tej wyceny i uzasadnienie wyboru podmiotu dokonującego 

wyceny; 

6)   zawarta została umowa z administratorem zastawu lub administratorem hipoteki - 

wskazanie podmiotu pełniącego te obowiązki; 

7)   
(2)

 (uchylony). 

3. W warunkach emisji emitent może zdecydować o ustanowieniu zgromadzenia 

obligatariuszy. W takim przypadku warunki emisji określają również zasady zwoływania i 

organizacji zgromadzenia obligatariuszy, w tym miejsce odbycia, oraz zasady 
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podejmowania uchwał przez zgromadzenie. <W przypadku gdy udział w zgromadzeniu 

obligatariuszy przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej nie jest 

dopuszczony, warunki emisji wskazują takie ograniczenie.> 

 

Art. 51. 

1. Zgromadzenie obligatariuszy zwołuje się przez ogłoszenie dokonane co najmniej na 21 dni 

przed terminem zgromadzenia. 

[2. 
(24)

 W ogłoszeniu zamieszcza się informacje o dacie, godzinie, miejscu oraz porządku 

obrad zgromadzenia obligatariuszy, a także informację o miejscu złożenia świadectwa 

depozytowego, albo zaświadczenia, o którym mowa w art. 55 ust. 1a. Ogłoszenie może 

zawierać także inne informacje niezbędne do podjęcia przez obligatariusza decyzji o 

uczestniczeniu w zgromadzeniu obligatariuszy. W przypadku, o którym mowa w art. 50 

ust. 4, w ogłoszeniu należy wskazać postanowienie sądu upoważniające do zwołania 

zgromadzenia obligatariuszy.] 

<2. W ogłoszeniu zamieszcza się informacje o dacie, godzinie, miejscu oraz porządku 

obrad zgromadzenia obligatariuszy, a także informację o miejscu złożenia 

świadectwa depozytowego, albo zaświadczenia, o którym mowa w art. 55 ust. 1a. 

Ogłoszenie zawiera również informacje o sposobie uczestniczenia w zgromadzeniu 

obligatariuszy i wykonywania głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji 

elektronicznej, chyba że warunki emisji nie dopuszczają takiej możliwość. 

Ogłoszenie może zawierać także inne informacje niezbędne do podjęcia przez 

obligatariusza decyzji o uczestniczeniu w zgromadzeniu obligatariuszy. W 

przypadku, o którym mowa w art. 50 ust. 4, w ogłoszeniu należy wskazać 

postanowienie sądu upoważniające do zwołania zgromadzenia obligatariuszy.> 

3. Ogłoszenie emitent publikuje na swojej stronie internetowej. W przypadku zwołania 

zgromadzenia obligatariuszy na podstawie upoważnienia sądu ogłoszenie może zostać 

opublikowane w dzienniku ogólnopolskim. 

 

Art. 53. 

1. Zgromadzenie obligatariuszy odbywa się w siedzibie emitenta. Zgromadzenie 

obligatariuszy uprawnionych z obligacji dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym 

lub wprowadzonych do alternatywnego systemu obrotu może odbyć się także w 

miejscowości będącej siedzibą podmiotu prowadzącego rynek regulowany lub 
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organizującego alternatywny system obrotu. Warunki emisji mogą zawierać odmienne 

postanowienia dotyczące miejsca odbycia zgromadzenia obligatariuszy, jednakże 

zgromadzenie może odbywać się wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

2. W przypadku obligacji o wartości nominalnej stanowiącej równowartość co najmniej 

100 000 euro, wyrażoną w walucie polskiej lub innej, ustaloną przy zastosowaniu 

średniego kursu euro lub średniego kursu tej waluty ogłaszanego przez Narodowy Bank 

Polski w dniu podjęcia decyzji emitenta o emisji, dopuszczonych do obrotu na rynku 

regulowanym zgromadzenie obligatariuszy może odbyć się na terytorium państwa 

członkowskiego Unii Europejskiej, pod warunkiem że środki techniczne dostępne w tym 

państwie członkowskim umożliwiają obligatariuszom wykonywanie ich praw. 

<3. Udział w zgromadzeniu obligatariuszy może odbywać się przy wykorzystaniu 

środków komunikacji elektronicznej, chyba że warunki emisji stanowią inaczej. O 

udziale w zgromadzeniu obligatariuszy w sposób, o którym mowa w zdaniu 

pierwszym, postanawia zwołujący zgromadzenie. 

4. Udział w zgromadzeniu obligatariuszy przy wykorzystaniu środków komunikacji 

elektronicznej obejmuje w szczególności: 

1) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym wszystkich osób uczestniczących w 

zgromadzeniu obligatariuszy, w ramach której mogą one wypowiadać się w toku 

obrad zgromadzenia obligatariuszy, przebywając w innym miejscu niż miejsce obrad 

zgromadzenia obligatariuszy; 

2) wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku 

zgromadzenia obligatariuszy. 

5. Udział obligatariuszy w zgromadzeniu obligatariuszy przy wykorzystaniu środków 

komunikacji elektronicznej może podlegać jedynie wymogom i ograniczeniom, które 

są niezbędne do identyfikacji obligatariuszy i zapewnienia bezpieczeństwa 

komunikacji elektronicznej.> 

Art. 68. 

1. Z przebiegu obrad zgromadzenia obligatariuszy sporządza się protokół, który zawiera w 

szczególności: 

1)   stwierdzenie prawidłowości zwołania zgromadzenia obligatariuszy; 

2)   stwierdzenie zdolności zgromadzenia obligatariuszy do podejmowania uchwał; 

3)   wskazanie rozpatrywanych przez zgromadzenie obligatariuszy uchwał wraz z 

przytoczeniem ich treści, przy czym przy każdej z uchwał należy podać: 
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a)  łączną liczbę głosów ważnych, 

b)  procentowy udział wartości obligacji, z których oddano ważne głosy, w 

skorygowanej łącznej wartości nominalnej obligacji, 

c)  liczbę głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się" oraz sformułowanie decyzji 

zgromadzenia; 

4)   zgłoszone sprzeciwy. 

[2. Protokół podpisują przewodniczący zgromadzenia obligatariuszy i osoba sporządzająca 

protokół. Do protokołu dołącza się listę obecności z podpisami uczestników 

zgromadzenia.] 

<2. Protokół podpisują przewodniczący zgromadzenia obligatariuszy i osoba 

sporządzająca protokół. Do protokołu dołącza się listę obecności z podpisami 

uczestników zgromadzenia oraz listę obligatariuszy głosujących przy wykorzystaniu 

środków komunikacji elektronicznej.> 

3. Protokół, w którym będą zamieszczone uchwały zgromadzenia obligatariuszy w sprawie 

zmiany postanowień kwalifikowanych warunków emisji, sporządza notariusz. 

4. W terminie, o którym mowa w art. 67 ust. 2, emitent publikuje na swojej stronie 

internetowej protokół z przebiegu obrad zgromadzenia obligatariuszy i udostępnia go co 

najmniej do dnia upływu terminu na zaskarżenie uchwał. 

 

 

 

USTAWA z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem 

środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 217 i 300) 

 

Art. 36. 

1. Umowa o przyznaniu pomocy zawiera co najmniej: 

1)   oznaczenie jej przedmiotu i stron; 

2)   określenie warunków, terminu i miejsca realizacji operacji; 

3)   określenie celu operacji oraz wskaźników jego osiągnięcia; 

4)   określenie wysokości pomocy; 

5)   określenie warunków i terminów wypłaty środków finansowych z tytułu pomocy; 
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6)   zobowiązanie do poddania się kontroli prowadzonej przez instytucję zarządzającą, 

agencję płatniczą, właściwy podmiot wdrażający, właściwą instytucję pośredniczącą, 

jednostkę certyfikującą, przedstawicieli Komisji Europejskiej oraz innych instytucji 

uprawnionych do przeprowadzenia kontroli; 

7)   określenie warunków rozwiązania umowy; 

8)   określenie warunków, wysokości i form stosowanych kar administracyjnych, o 

których mowa w art. 63 ust. 2 rozporządzenia nr 1306/2013; 

9)   określenie warunków i sposobu zwrotu środków finansowych z tytułu pomocy, w 

przypadku gdy pomoc jest nienależna. 

2. Umowa jest nieważna w przypadkach określonych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. - 

Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 i 1495) lub w przypadku, gdy sprzeciwia się 

przepisom, o których mowa w art. 1 pkt 1, oraz przepisom wydanym na podstawie art. 45 

ust. 1 pkt 1. 

[3. Zmiana umowy powodująca zwiększenie wysokości pomocy lub zmianę celu operacji 

określonych w tej umowie jest nieważna, z wyłączeniem przypadku, gdy zmiana taka 

dotyczy wysokości pomocy przyznanej w ramach poddziałania, o którym mowa w art. 3 

ust. 1 pkt 14 lit. c albo d, i zmiana ta nie powoduje przekroczenia kwoty, do wysokości 

której w ramach tego poddziałania danej LGD może być przyznana pomoc.] 

 

<Art. 37a. 

W okresie trwania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, w przypadku 

gdy pomoc jest przyznawana podmiotowi innemu niż jednostka sektora finansów 

publicznych, zabezpieczeniem należytego wykonania zobowiązań określonych w umowie 

o przyznaniu tej pomocy jest weksel niezupełny (in blanco) składany wraz z deklaracją 

wekslową do podmiotu przyznającego tę pomoc nie później niż przed wypłatą tej 

pomocy. 

Art. 37b. 

Umowa o przyznaniu pomocy może być zawarta poza siedzibą podmiotu przyznającego 

pomoc, jeżeli w terminie wyznaczonym przez ten podmiot umowa ta została 

podpisana przez podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy i: 

1) wysłana w formie dokumentu elektronicznego do podmiotu przyznającego pomoc 

na elektroniczną skrzynkę podawczą w rozumieniu art. 3 pkt 17 ustawy z dnia 17 

lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 
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publiczne, a podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy otrzymał urzędowe 

poświadczenie odbioru lub 

2)  nadana przesyłką rejestrowaną w placówce pocztowej operatora wyznaczonego 

w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 

r. poz. 2188, z 2019 r. poz. 1051, 1495 i 2005 oraz z 2020 r. poz. ...).> 

 

Art. 38. 

1. Pomoc, po jej przyznaniu, jest wypłacana na wniosek o płatność, chyba że przepisy, o 

których mowa w art. 1 pkt 1, lub ustawa stanowią inaczej. 

2. 
(14)

 W przypadku działań, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 8 i 10-12a, wniosek o 

przyznanie pomocy jest jednocześnie wnioskiem o płatność, a pomoc jest wypłacana w 

wysokości ustalonej w decyzji administracyjnej o przyznaniu pomocy. 

3. W przypadku poddziałania, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3 lit. a, oraz działania, o 

którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 9, pomoc, po jej przyznaniu, jest wypłacana na wniosek o 

płatność w wysokości ustalonej w decyzji administracyjnej o wypłacie tej pomocy. 

4. Organem właściwym w sprawach o wypłatę pomocy w ramach poddziałania, o którym 

mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3 lit. a, oraz działania, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 9, jest 

organ, który przyznał pomoc. Do postępowania w tych sprawach stosuje się odpowiednio 

przepisy art. 27 oraz art. 29 ust. 1 pkt 1. 

<5. W przypadku niezłożenia do podmiotu przyznającego pomoc zabezpieczenia, o 

którym mowa w art. 37a, pomocy nie wypłaca się.> 

 

<Art. 42b. 

1. W przypadku działań i poddziałań, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–7, pkt 8 lit. a 

– w zakresie kosztów założenia, o których mowa w art. 22 ust. 1 rozporządzenia nr 

1305/2013 – oraz pkt 8 lit. b, pkt 9, 13 i 14, oraz w przypadku pomocy technicznej, 

wnioski o przyznanie pomocy oraz pomocy technicznej, wnioski o płatność oraz inne 

dokumenty składane do Agencji lub podmiotu wdrażającego mogą być składane w 

formie dokumentu elektronicznego na elektroniczną skrzynkę podawczą w 

rozumieniu art. 3 pkt 17 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności 

podmiotów realizujących zadania publiczne, jeżeli w ogłoszeniu o naborze wniosków 

o przyznanie pomocy albo w ogłoszeniu o zamówieniu publicznym, albo w 
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komunikacie zamieszczonym na stronie internetowej agencji płatniczej lub podmiotu 

wdrażającego została przewidziana taka możliwość. 

2. Wnioski o przyznanie pomocy oraz pomocy technicznej, wnioski o płatność oraz inne 

dokumenty składane do Agencji lub podmiotu wdrażającego, składane w formie 

dokumentu elektronicznego na elektroniczną skrzynkę podawczą w rozumieniu art. 

3 pkt 17 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 

realizujących zadania publiczne, są sporządzone na formularzach i w formacie 

danych udostępnionych na stronie internetowej administrowanej przez Agencję lub 

w formatach danych określonych w ogłoszeniu o naborze wniosków o przyznanie 

pomocy albo w ogłoszeniu o zamówieniu publicznym, albo w komunikacie 

zamieszczonym na stronie internetowej agencji płatniczej lub podmiotu 

wdrażającego. 

3. Dokument złożony w formie dokumentu elektronicznego na elektroniczną skrzynkę 

podawczą w rozumieniu art. 3 pkt 17 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o 

informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne powinien: 

1) być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym 

albo podpisem osobistym lub uwierzytelniony w sposób zapewniający możliwość 

potwierdzenia pochodzenia i integralności weryfikowanych danych w postaci 

elektronicznej; 

2)  zawierać adres elektroniczny wnoszącego dokument. 

4. Przepisy ust. 1–3 stosuje się również do wniosków o przyznanie pomocy oraz innych 

dokumentów składanych do LGD, z tym że te wnioski i dokumenty są składane za 

pośrednictwem podmiotu wdrażającego. 

5. Przepisy art. 63 § 3b–5 Kodeksu postępowania administracyjnego stosuje się 

odpowiednio.> 

Art. 43a. 

[1. W przypadku pomocy oraz pomocy technicznej, które są przyznawane w formie refundacji 

kosztów kwalifikowalnych, podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy lub pomocy 

technicznej oraz beneficjent są obowiązani do ponoszenia tych kosztów w wyniku wyboru 

wykonawców poszczególnych zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji 

z zachowaniem konkurencyjnego trybu ich wyboru, na podstawie umowy zawartej z 

wybranym wykonawcą, zgodnej z ofertą złożoną przez tego wykonawcę. 
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2. Uznaje się, że koszty kwalifikowalne zostały poniesione w wyniku wyboru wykonawcy 

danego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji z zachowaniem 

konkurencyjnego trybu jego wyboru, jeżeli wybór tego wykonawcy nastąpił na podstawie 

najkorzystniejszej oferty spośród ofert otrzymanych od podmiotów niepowiązanych 

osobowo lub kapitałowo z podmiotem ubiegającym się o przyznanie pomocy lub pomocy 

technicznej albo beneficjentem. 

3. Przez najkorzystniejszą ofertę w zakresie danego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-

finansowym operacji należy rozumieć ofertę złożoną w odpowiedzi na zapytanie ofertowe 

udostępnione przez podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy lub pomocy technicznej 

albo beneficjenta różnym podmiotom przez zamieszczenie na stronie internetowej 

prowadzonej przez Agencję: 

1)   która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów 

określonych w zapytaniu ofertowym, albo 

2)   z najniższą ceną lub kosztem, gdy cena lub koszt stanowi jedyne kryterium określone w 

zapytaniu ofertowym. 

4. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między 

podmiotem ubiegającym się o przyznanie pomocy lub pomocy technicznej lub 

beneficjentem, lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w ich imieniu, lub 

osobami wykonującymi w ich imieniu czynności związane z przygotowaniem i 

przeprowadzeniem postępowania w sprawie wyboru wykonawcy a wykonawcą, 

polegające na: 

1)   uczestniczeniu jako wspólnik w spółce cywilnej lub osobowej; 

2)   posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji spółki kapitałowej; 

3)   pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta lub 

pełnomocnika; 

4)   pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w 

linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w 

linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli; 

5)   pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to 

budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób. 

5. Przepisów ust. 1-4 nie stosuje się, gdy podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy lub 

pomocy technicznej oraz beneficjent: 
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1)   są obowiązani do stosowania przepisów o zamówieniach publicznych do ponoszenia 

kosztów kwalifikowalnych albo 

2)   nie są obowiązani do stosowania przepisów o zamówieniach publicznych do 

ponoszenia kosztów kwalifikowalnych, jeżeli wartość netto danego zadania ujętego w 

zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji nie przekracza kwoty określonej w art. 4 

pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych według 

średniego kursu złotego w stosunku do euro określonego w przepisach wydanych na 

podstawie art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 

publicznych obowiązującego w dniu ustalenia wartości tego zadania lub w 

przypadkach: 

a)  określonych w art. 4 pkt 3 lit. e, ea, g, h oraz i, pkt 4, 7, 12 i 13 oraz art. 4d ust. 1 

pkt 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, 

b)  innych niż wymienione w lit. a, jeżeli mimo to dokonali wyboru wykonawców 

poszczególnych zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji w 

trybie przetargu nieograniczonego albo przetargu ograniczonego określonym w 

przepisach o zamówieniach publicznych. 

5a. Ustalenia wartości danego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji 

dokonuje się nie wcześniej niż 3 miesiące, a w przypadku zadań dotyczących robót 

budowlanych nie wcześniej niż 6 miesięcy, przed dniem udostępnienia zapytania 

ofertowego albo - gdy nie udostępniono zapytania ofertowego - przed dniem zawarcia 

umowy z wykonawcą. 

5b. Przepisów ust. 1-4 nie stosuje się także: 

1)   do wyboru grantobiorców, o których mowa w przepisach o rozwoju lokalnym z 

udziałem lokalnej społeczności, lub 

2)   gdy zadanie ujęte w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji jest wykonywane na 

podstawie art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 908 oraz z 2019 r. poz. 861). 

5c. W przypadku gdy w wyniku przeprowadzonego postępowania w sprawie wyboru 

wykonawcy danego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji nie ma 

możliwości wyboru najkorzystniejszej oferty, podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy 

lub pomocy technicznej oraz beneficjent mogą zawrzeć umowę na wykonanie tego zadania 

z wybranym przez nich wykonawcą bez zastosowania przepisów ust. 1-3, jeżeli ten 

wykonawca nie jest powiązany z nimi osobowo lub kapitałowo. 
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5d. W przypadku gdy wykonawca wybrany w wyniku przeprowadzonego postępowania w 

sprawie wyboru wykonawcy danego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym 

operacji uchyla się od zawarcia umowy na wykonanie danego zadania ujętego w 

zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji, podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy 

lub pomocy technicznej oraz beneficjent mogą wybrać wykonawcę, którego oferta była 

kolejną najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ponownego 

postępowania w sprawie wyboru wykonawcy tego zadania. 

5e. W przypadku gdy wybrany wykonawca uchyla się od zawarcia umowy na wykonanie 

danego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji i nie ma możliwości 

wybrania innego wykonawcy tego zadania zgodnie z ust. 5d, przepis ust. 5c stosuje się 

odpowiednio, z tym że nie można zawrzeć umowy na wykonanie tego zadania z 

wykonawcą, który uchylił się od zawarcia umowy na wykonanie tego zadania.] 

<5f. W przypadku stwierdzenia niezgodności polegającej na poniesieniu przez podmiot 

ubiegający się o przyznanie pomocy lub pomocy technicznej lub beneficjenta 

kosztów kwalifikowalnych z naruszeniem przepisów o zamówieniach publicznych, 

odpowiednio pomoc lub pomoc techniczna jest wypłacana w wysokości zmniejszonej 

o kwotę odpowiadającą kwocie odpowiednio pomocy lub pomocy technicznej, która 

przysługiwałaby na refundację kosztów kwalifikowalnych poniesionych z 

naruszeniem tych przepisów. 

5g. W przypadku gdy nie jest możliwe precyzyjne ustalenie wysokości kosztów 

kwalifikowalnych poniesionych z naruszeniem przepisów o zamówieniach 

publicznych, wysokość zmniejszenia oblicza się z uwzględnieniem kryteriów 

określonych w art. 35 ust. 3 rozporządzenia nr 640/2014. 

5h. W przypadku gdy niezgodność, o której mowa w ust. 5f, została stwierdzona po 

dokonaniu wypłaty pomocy lub pomocy technicznej, odpowiednio pomoc lub pomoc 

techniczna podlega zwrotowi w wysokości odpowiadającej wysokości zmniejszenia, o 

którym mowa w ust. 5f albo 5g.> 

[6. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe: 

1)   warunki i tryb konkurencyjnego wyboru wykonawców poszczególnych zadań ujętych 

w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji, w tym szczegółowe wymagania 

dotyczące zapytania ofertowego, mając na względzie zapewnienie stosowania przy tym 

wyborze zasad równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości; 
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1a)   warunki wyboru wykonawcy danego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-

finansowym operacji, w przypadku braku możliwości wyboru najkorzystniejszej oferty, 

mając na względzie przyczyny, które stanowią obiektywną przeszkodę w dokonaniu 

wyboru najkorzystniejszej oferty; 

2)   warunki dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej, o których 

mowa w art. 64 ust. 4 lit. a rozporządzenia nr 1306/2013, w tym sposób ustalania 

wysokości tych zmniejszeń, w przypadku stwierdzenia niezgodności dotyczącej 

stosowania trybu, o którym mowa w pkt 1, albo stosowania przepisów o zamówieniach 

publicznych, mając na względzie kryteria określone w art. 64 ust. 5 rozporządzenia nr 

1306/2013.] 

<6. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi określi, w drodze rozporządzenia, 

szczegółowe warunki dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy 

technicznej w przypadku poniesienia przez podmiot ubiegający się o przyznanie 

pomocy lub pomocy technicznej lub beneficjenta kosztów kwalifikowalnych z 

naruszeniem przepisów o zamówieniach publicznych, w tym sposób ustalania 

wysokości tych zmniejszeń, mając na względzie kryteria określone w art. 35 ust. 3 

rozporządzenia nr 640/2014.> 

Art. 55. 

1. Funkcjonowanie krajowej sieci obszarów wiejskich, o której mowa w art. 54 ust. 1 

rozporządzenia nr 1305/2013, zwanej dalej "KSOW", zapewniają: 

1)   instytucja zarządzająca - jako jednostka centralna; 

2)   samorządy województw - jako jednostki regionalne; 

3)   wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego - jako jednostki realizujące w 

poszczególnych województwach zadania KSOW, o których mowa w art. 54 ust. 2 lit. 

d rozporządzenia nr 1305/2013, wykonywane w ramach Sieci na rzecz innowacji w 

rolnictwie i na obszarach wiejskich, w tym zadania polegające na współpracy w 

ramach sieci EPI, o której mowa w art. 53 ust. 1 rozporządzenia nr 1305/2013; 

4)   CDR - jako jednostka koordynująca realizację zadań KSOW, o których mowa w art. 

54 ust. 2 lit. d rozporządzenia nr 1305/2013, wykonywanych w ramach Sieci na rzecz 

innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, w tym zadań polegających na 

współpracy w ramach sieci EPI, o której mowa w art. 53 ust. 1 rozporządzenia nr 

1305/2013. 
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2. Do zadań jednostki centralnej należy zapewnienie funkcjonowania KSOW na poziomie 

krajowym, w szczególności przez: 

1)   identyfikację podmiotów współpracujących w ramach KSOW, zwanych dalej 

"partnerami KSOW"; 

2)    opracowanie planu działania i dwuletnich planów operacyjnych oraz ich zmian we 

współpracy z jednostkami wymienionymi w ust. 1 pkt 2-4, podmiotami wdrażającymi 

i agencją płatniczą; 

3)    realizację planu działania na poziomie krajowym na podstawie dwuletnich planów 

operacyjnych. 

2a. W ramach współpracy, o której mowa w ust. 2 pkt 2, jednostki wymienione w ust. 1 pkt 2-

4, podmioty wdrażające i agencja płatnicza zgłaszają jednostce centralnej propozycje: 

1)   działań do planu działania oraz jego zmian; 

2)   operacji, które zamierzają realizować w ramach dwuletniego planu operacyjnego, oraz 

jego zmian. 

2b. Propozycje, o których mowa w ust. 2a, zgłoszone przez wojewódzkie ośrodki doradztwa 

rolniczego, są przekazywane jednostce centralnej za pośrednictwem CDR po ich 

zaakceptowaniu przez CDR. 

2c. Jednostka centralna uwzględnia propozycje, o których mowa w ust. 2a: 

1)   w planie działania, jeżeli są zgodne z przepisami prawa i programem; 

2)   w dwuletnim planie operacyjnym, jeżeli są zgodne z przepisami prawa, programem i 

planem działania. 

2d. Jednostka centralna może również: 

1)   zgłosić uwagi do propozycji, o których mowa w ust. 2a, a jednostki wymienione w 

ust. 1 pkt 2 i 4, podmioty wdrażające i agencja płatnicza są obowiązane poprawić te 

propozycje i przekazać je niezwłocznie jednostce centralnej; 

2)   wezwać jednostki wymienione w ust. 1 pkt 2 i 4, podmioty wdrażające i agencję 

płatniczą do wyjaśnień odnośnie do zgłoszonych propozycji, a te jednostki, podmioty i 

agencja płatnicza są obowiązane przedstawić niezwłocznie wyjaśnienia w tym 

zakresie. 

3. Do zadań jednostki regionalnej należy zapewnienie funkcjonowania KSOW w 

województwie, w szczególności przez: 

1)   identyfikację partnerów KSOW w województwie; 
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2)   realizację planu działania w zakresie dotyczącym województwa na podstawie 

dwuletnich planów operacyjnych. 

4. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi może upoważnić, w drodze rozporządzenia, 

jednostkę sektora finansów publicznych do pełnienia funkcji jednostki centralnej, mając 

na względzie określone w programie zasoby i doświadczenie, jakie powinien posiadać 

podmiot pełniący funkcję jednostki centralnej oraz konieczność zapewnienia realizacji co 

najmniej działań wymienionych w art. 54 ust. 3 lit. b rozporządzenia nr 1305/2013. 

5. W przypadku upoważnienia: 

1)   jednostki sektora finansów publicznych do pełnienia funkcji jednostki centralnej, 

realizacja jej zadań jest finansowana ze środków publicznych na wyprzedzające 

finansowanie zgodnie z przepisami dotyczącymi finansowania wspólnej polityki 

rolnej; 

2)    (uchylony). 

5a. W przypadku upoważnienia jednostki sektora finansów publicznych do pełnienia funkcji 

jednostki centralnej: 

1)   zadanie, o którym mowa w ust. 2 pkt 3, w zakresie dotyczącym operacji instytucji 

zarządzającej, oraz zadania określone w ust. 2c i 2d wykonuje instytucja zarządzająca; 

2)   upoważniona jednostka: 

a)  działa w imieniu własnym i na rzecz instytucji zarządzającej, 

[b)   ponosi koszty związane z pełnieniem tej funkcji zgodnie z art. 43a ust. 1; do 

ponoszenia tych kosztów stosuje się przepisy art. 43a ust. 2-5e oraz przepisy 

wydane na podstawie art. 43a ust. 6.] 

<b)  do ponoszenia kosztów związanych z pełnieniem tej funkcji stosuje się 

przepisy art. 43a ust. 5f–5h oraz przepisy wydane na podstawie art. 43a ust. 

6.> 

5b. (uchylony). 

6. Zadania jednostki regionalnej mogą być wykonywane przez podmiot, któremu samorząd 

województwa powierzył wykonywanie tych zadań na podstawie umowy. 

 

Art. 57h. 

[1. Partner KSOW ponosi koszty na realizację operacji w ramach dwuletniego planu 

operacyjnego zgodnie z art. 43a ust. 1.] 
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[2. Do ponoszenia kosztów, o których mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy art. 

43a ust. 2-5e oraz przepisy wydane na podstawie art. 43a ust. 6.] 

<2. Do ponoszenia kosztów na realizację operacji w ramach dwuletniego planu 

operacyjnego stosuje się odpowiednio przepisy art. 43a ust. 5f–5h oraz przepisy 

wydane na podstawie art. 43a ust. 6.> 

 

<Rozdział 9a 

Przepisy epizodyczne dotyczące pomocy i pomocy technicznej w związku z zakażeniami 

wirusem SARS-CoV-2 

 

Art. 67a. 

Termin składania wniosków o przyznanie pomocy wskazany w ogłoszeniu o naborze 

tych wniosków może zostać wydłużony, z tym że informację o tym wydłużeniu podmiot 

właściwy w sprawie o przyznanie pomocy podaje do publicznej wiadomości na 

administrowanej przez siebie stronie internetowej. Przedłużony termin może nie 

spełniać wymogów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 

1. 

Art. 67b. 

1. W przypadku uchybienia terminu w toku postępowania w sprawie o przyznanie 

pomocy lub pomocy technicznej przez podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy 

lub pomocy technicznej z przyczyn związanych z ogłoszeniem na obszarze 

Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii na 

podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i 

chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284, 

322, 374 i 567) w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 lub wprowadzeniem 

stanu nadzwyczajnego w związku z zakażeniami tym wirusem, należy przywrócić ten 

termin, jeżeli czynność, dla której określony był termin została dopełniona nie 

później niż w terminie 60 dni po ustaniu tych przyczyn. Przywrócenie terminu nie 

ma wpływu na przyznawanie pomocy lub pomocy technicznej innym podmiotom. 

2. W przypadku gdy podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy lub pomocy 

technicznej nie spełnił określonego warunku przyznania pomocy lub pomocy 

technicznej lub określonego wymogu z przyczyn związanych z ogłoszeniem na 

obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu 
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epidemii na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz 

zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi w związku z zakażeniami wirusem 

SARS-CoV-2 lub wprowadzeniem stanu nadzwyczajnego w związku z zakażeniami 

tym wirusem, należy wezwać ten podmiot do niezwłocznego przedstawienia 

dowodów na spełnienie tego warunku lub wymogu pod rygorem pozostawienia 

wniosku bez rozpatrzenia. 

3. W przypadku gdy w okresie obowiązywania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej 

stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonych na podstawie 

ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób 

zakaźnych u ludzi w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 lub 

wprowadzenia stanu nadzwyczajnego w związku z zakażeniami tym wirusem 

beneficjent nie spełnia warunków wypłaty pomocy lub pomocy technicznej lub 

warunków, z zastrzeżeniem których wydana została decyzja o przyznaniu pomocy, 

lub nie realizuje innych zobowiązań związanych z przyznaną pomocą lub pomocą 

techniczną, beneficjent może spełnić te warunki lub zrealizować te zobowiązania w 

terminie późniejszym, uzgodnionym odpowiednio z organem lub podmiotem, który 

przyznał tę pomoc lub pomoc techniczną. 

4. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi może określić, w drodze rozporządzenia, 

warunki lub tryb przyznawania, wypłaty lub zwrotu pomocy w ramach 

poszczególnych działań, poddziałań lub typów operacji objętych programem lub 

pomocy technicznej, które mają zastosowanie podczas stanu zagrożenia 

epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonych na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 

2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi w 

związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 lub wprowadzeniem stanu 

nadzwyczajnego w związku z zakażeniami tym wirusem oraz w okresie 90 dni od 

dnia odwołania tych stanów, odmienne w stosunku do przepisów wydanych na 

podstawie art. 45 albo art. 43a ust. 6, w celu przeciwdziałania skutkom tych stanów 

oraz mając na względzie zapewnienie sprawnego wdrażania programu w warunkach 

tych stanów. 

5. Wydając rozporządzenie, o którym mowa w ust. 4, minister właściwy do spraw 

rozwoju wsi może wskazać przepisy wydane na podstawie art. 45 albo art. 43a ust. 6, 

które nie mają zastosowania w okresie, o którym mowa w ust. 4. 
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6. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do postępowań w sprawach dotyczących 

wyboru operacji partnerów KSOW. 

7. Przepisy ust. 1–6 stosuje się z uwzględnieniem zasad i warunków określonych w 

przepisach, o których mowa w art. 1 pkt 1. 

 

Art. 67c. 

Do terminów, o których mowa w art. 67a, terminów do dokonania określonych 

czynności w toku postępowań, o których mowa w art. 67b, terminów, w jakich należy 

spełnić określone warunki przyznania lub wypłaty pomocy lub pomocy technicznej lub 

określone wymogi, terminów dopełnienia warunków, z zastrzeżeniem których wydana 

została decyzja o przyznaniu pomocy, lub terminów realizacji innych zobowiązań 

związanych z przyznaną pomocą lub pomocą techniczną nie stosuje się przepisów 

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, 567, 568 i …) dotyczących 

nierozpoczynania i zawieszania biegu terminów.> 

 

 

 

USTAWA z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2020 r. poz. 

261, 268 i 586) 

Art. 70ba.
 

1. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 83 ust. 3ba, Prezes URE 

jednorazowo na wniosek wytwórcy, wydaje postanowienie o przedłużeniu terminu 

spełnienia zobowiązania, o którym mowa w art. 70b ust. 4 pkt 1 lit. d, oraz okresu, o 

którym mowa w art. 70b ust. 4 pkt 1 lit. c, o dodatkowy okres określony we wniosku 

wytwórcy, jednak nie dłuższy niż 12 miesięcy licząc od dnia upływu terminu tego 

zobowiązania. 

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

1)   imię i nazwisko oraz adres zamieszkania albo nazwę i adres siedziby wytwórcy; 

2)   określenie okresu przedłużenia terminu spełnienia zobowiązania, o którym mowa w 

art. 70b ust. 4 pkt 1 lit. d; 

3)   wskazanie nazwy oraz ID instalacji, której dotyczy złożony wniosek; 
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4)   oświadczenie: 

a)  dostawcy lub dostawców urządzeń wchodzących w skład instalacji odnawialnego 

źródła energii lub 

b)  wnioskodawcy 

–  potwierdzające, iż opóźnienie dostaw tych urządzeń lub rozruchu instalacji jest 

spowodowane okolicznościami, o których mowa w art. 83 ust. 3ba; 

5)   zaktualizowany harmonogram rzeczowo-finansowy, o którym mowa w art. 70b ust. 4 

pkt 1 lit. e; 

6)   zaktualizowaną gwarancję bankową, o której mowa w art. 70b ust. 6, o ile została 

ustanowiona dla danej instalacji, której ważność została przedłużona co najmniej o 

okres wskazany we wniosku. 

3. Prezes URE odmawia przedłużenia terminu, w drodze postanowienia, w przypadku gdy: 

1)   wniosek nie spełnia któregokolwiek z wymagań, o których mowa w ust. 2; 

2)   wytwórca złożył [kompletny] wniosek, o którym mowa w ust. 1, później niż w 

terminie 30 dni przed dniem spełnienia zobowiązania, o którym mowa w art. 70b ust. 

4 pkt 1 lit. d; 

3)   nie wystąpiła żadna z okoliczności, o których mowa w art. 83 ust. 3ba. 

4. Od postanowienia Prezesa URE służy zażalenie do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu 

ochrony konkurencji i konsumentów, w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia. 

 

Art. 79. 

1. Wytwórca będący uczestnikiem aukcji, od godziny otwarcia do godziny zamknięcia sesji 

aukcji, przekazuje ofertę za pomocą formularza zamieszczonego na internetowej 

platformie aukcyjnej, o której mowa w art. 78 ust. 6. 

2. Uczestnik aukcji w trakcie sesji aukcji składa jedną ofertę dla energii elektrycznej, która 

będzie wytworzona w danej instalacji. 

3. Oferta złożona przez uczestnika aukcji zawiera w szczególności: 

1)   nazwę i adres siedziby uczestnika aukcji; 

2)   rodzaj i moc zainstalowaną elektryczną instalacji odnawialnego źródła energii, w 

której będzie wytwarzana energia elektryczna przez uczestnika aukcji; 

3)    łączną ilość energii elektrycznej wyrażoną w MWh i cenę, wyrażoną w złotych z 

dokładnością do jednego grosza za 1 MWh, za jaką uczestnik aukcji zobowiązuje się 

sprzedać tę energię w ramach systemu aukcyjnego, w okresie wskazanym w ofercie; 
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4)    wskazanie sprzedawcy zobowiązanego, na którego obszarze działania zlokalizowana 

będzie ta instalacja - w przypadku, gdy energia elektryczna będzie wytwarzana w 

instalacjach odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej 

mniejszej niż 500 kW zlokalizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub na 

obszarze wyłącznej strefy ekonomicznej; w przypadku braku takiego sprzedawcy 

wytwórca wskazuje sprzedawcę zobowiązanego wyznaczonego na obszarze działania 

operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego; 

4a)   wskazanie planowanej daty rozpoczęcia okresu, w którym wytwórca, w przypadku 

wygrania aukcji, będzie korzystać z aukcyjnego systemu wsparcia oraz okresu tego 

wsparcia; 

5)    w przypadku wytwórców, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2, oświadczenie o 

następującej treści: 

"Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z 

art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny oświadczam, że instalacja 

odnawialnego źródła energii, w której będzie wytwarzana energia elektryczna z 

odnawialnych źródeł energii, spełnia wymagania, o których mowa w art. 74 ust. 1 

ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii."; klauzula ta 

zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych 

zeznań; 

5a)   w przypadku wytwórców, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 3, oświadczenie o 

następującej treści: 

"Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z 

art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny oświadczam, że instalacja 

odnawialnego źródła energii, w której będzie wytwarzana energia elektryczna z 

odnawialnych źródeł energii, spełnia wymagania, o których mowa w art. 74 ust. 2 

ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii."; klauzula ta 

zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych 

zeznań; 

6)    ilość energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii wyrażoną w MWh, jaką 

uczestnik aukcji planuje sprzedać w ramach systemu aukcyjnego w kolejnych 

następujących po sobie latach kalendarzowych, począwszy od roku, w którym po raz 

pierwszy nastąpi sprzedaż energii elektrycznej wytworzonej w danej instalacji w 

ramach systemu aukcyjnego, z uwzględnieniem terminów określonych w pkt 8; 
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7)   miejsce przyłączenia instalacji odnawialnego źródła energii do sieci dystrybucyjnej 

lub sieci przesyłowej, określone w warunkach przyłączenia albo w umowie o 

przyłączenie; 

8)    zobowiązanie się uczestnika aukcji do: 

a)   sprzedaży po raz pierwszy w ramach systemu aukcyjnego, w terminie 42 miesięcy od 

dnia zamknięcia sesji aukcji, energii wytworzonej w instalacji odnawialnego źródła 

energii, która powstanie lub zostanie zmodernizowana po dniu przeprowadzenia 

aukcji, o której mowa w art. 73 ust. 2, a w przypadku energii elektrycznej 

wytworzonej w instalacji odnawialnego źródła energii wykorzystującej do 

wytworzenia energii elektrycznej wyłącznie: 

–  energię promieniowania słonecznego - w terminie 24 miesięcy od dnia zamknięcia sesji 

aukcji, 

–  energię wiatru na lądzie - w terminie 33 miesięcy od dnia zamknięcia sesji aukcji, 

–  energię wiatru na morzu - w terminie 72 miesięcy od dnia zamknięcia sesji aukcji, 

b)  rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej w ramach systemu aukcyjnego, nie później 

niż pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie pełnego miesiąca 

kalendarzowego od dnia, w którym nastąpiło zamknięcie sesji aukcji - w przypadku 

wytwórcy, o którym mowa w art. 71 ust. 1; jeżeli instalacja jest w trakcie postoju 

remontowego, to termin, o którym mowa w zdaniu poprzednim, może, na wniosek 

wytwórcy, ulec wydłużeniu do dnia zakończenia remontu, lecz nie dłużej niż o cztery 

miesiące; 

9)    w przypadku wytwórców, o których mowa w art. 72 ust. 1, oświadczenie o 

następującej treści: 

"Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z 

art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny oświadczam, że: 

1)   do wytworzenia energii elektrycznej w instalacji odnawialnego źródła energii nie będą 

wykorzystywane: 

a)   drewno inne niż drewno energetyczne - w przypadku: 

-    instalacji odnawialnego źródła energii innej niż mikroinstalacja i mała instalacja, 

wykorzystującej do wytwarzania energii elektrycznej biogaz inny niż biogaz 

rolniczy, 
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-    instalacji odnawialnego źródła energii innej niż mikroinstalacja i mała instalacja, 

wykorzystującej do wytwarzania energii elektrycznej biomasę spalaną w 

dedykowanej instalacji spalania biomasy, 

-    dedykowanej instalacji spalania wielopaliwowego oraz układu hybrydowego, 

wykorzystujących do wytwarzania energii elektrycznej biomasę, biogaz lub biogaz 

rolniczy, 

b)   drewno inne niż drewno energetyczne - w przypadku dedykowanej instalacji 

spalania wielopaliwowego oraz układu hybrydowego, wykorzystujących do 

wytwarzania energii elektrycznej biopłyny, 

c)   paliwa kopalne lub paliwa powstałe z ich przetworzenia - w przypadku instalacji 

odnawialnego źródła energii wykorzystującej do wytwarzania energii elektrycznej 

biomasę spalaną w dedykowanej instalacji spalania biomasy, 

d)   biomasa zanieczyszczona w celu zwiększenia jej wartości opałowej - w przypadku 

dedykowanej instalacji spalania biomasy, a także hybrydowej instalacji 

odnawialnego źródła energii, dedykowanej instalacji spalania wielopaliwowego 

oraz układu hybrydowego, wykorzystujących do wytwarzania energii elektrycznej 

biomasę, biopłyny, biogaz lub biogaz rolniczy, 

e)   substraty inne niż wymienione w art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o 

odnawialnych źródłach energii - w przypadku wytwarzania energii elektrycznej z 

biogazu rolniczego, 

f)   substraty inne niż wymienione w art. 2 pkt 4 ustawy wymienionej w lit. e - w 

przypadku wytwarzania energii elektrycznej z biopłynów, 

g)   biopłyny, które nie spełniają kryteriów zrównoważonego rozwoju, określonych w 

art. 28b-28bc ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych; 

2)   wartość pomocy inwestycyjnej, o której mowa w art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 

2015 r. o odnawialnych źródłach energii, obliczona zgodnie z art. 39 ust. 3 i 4 tej 

ustawy, wynosi ... złotych. Cena skorygowana obliczona zgodnie z art. 39 ust. 5 

ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii wynosi ... złotych za 

1 MWh."; klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za 

składanie fałszywych zeznań; 

4. Oferty opatruje się, pod rygorem nieważności, kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 

podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. 

5. Aukcja odbywa się w jednej sesji aukcji. 
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6. Oferta każdego uczestnika aukcji jest niedostępna dla pozostałych uczestników aukcji. 

7. Na godzinę przed zamknięciem sesji aukcji oferty nie podlegają modyfikacji ani 

wycofaniu. 

8. Oferta podlega odrzuceniu, jeżeli cena sprzedaży energii elektrycznej, o której mowa w ust. 

3 pkt 3, wytworzonej w instalacji odnawialnego źródła energii, o której mowa w art. 72, 

przekracza: 

1)   cenę referencyjną, 

2)   maksymalną cenę, o której mowa w art. 80 ust. 5 pkt 4 

- obowiązujące w dniu ogłoszenia danej aukcji. 

9. Dopuszczalne jest dokonanie jednokrotnej aktualizacji oferty, która wygrała aukcję, w 

zakresie: 

1)   
(25)

 planowanej daty rozpoczęcia okresu korzystania z aukcyjnego systemu wsparcia, o 

której mowa w ust. 3 pkt 4a, z uwzględnieniem ust. 3 pkt 8 , [art. 83 ust. 3ba] <art. 

79a ust. 1> i art. 92 ust. 6, lub ilości energii elektrycznej, o której mowa w ust. 3 pkt 

6, z zastrzeżeniem, że łączna ilość energii, o której mowa w ust. 3 pkt 3, oraz okres, o 

którym mowa w ust. 4a, określone w ofercie nie mogą ulec zmianie; 

2)   mocy zainstalowanej elektrycznej instalacji odnawialnego źródła energii, o której 

mowa w ust. 3 pkt 2, z zastrzeżeniem, że łączna zaktualizowana moc takiej instalacji 

nie zmieni pierwotnej kwalifikacji określonej zgodnie z art. 2 pkt 18 i 19, art. 73 ust. 4 

lub art. 77 ust. 5, właściwej dla tej instalacji w dniu złożenia oferty. 

10. Aktualizacja oferty następuje przez złożenie Prezesowi URE oświadczenia wytwórcy 

zawierającego informacje, o których mowa w ust. 9, nie później niż w terminie 30 dni 

przed dniem: 

1)   pierwszej sprzedaży energii elektrycznej w systemie aukcyjnym zgodnie z art. 92 ust. 

1; 

2)   złożenia pierwszego wniosku o pokrycie ujemnego salda, o którym mowa w art. 93 

ust. 2 pkt 3. 

11. W przypadku gdy aktualizacja oferty dokonana przez wytwórcę nie spełnia warunków 

określonych w ust. 9 lub została złożona po terminie, o którym mowa w ust. 10, oferta nie 

podlega aktualizacji. 

12. O dokonaniu aktualizacji oferty zgodnie z ust. 9 i 10 Prezes URE informuje wytwórcę, 

sprzedawcę zobowiązanego oraz operatora rozliczeń energii odnawialnej, o którym mowa 

w art. 106, w terminie 21 dni od dnia otrzymania oświadczenia wytwórcy. 
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Art. 81. 

1. Prezes URE zamyka sesję aukcji w terminie określonym w ogłoszeniu o aukcji. 

2. Prezes URE w terminie 21 dni od zamknięcia aukcji podaje do publicznej wiadomości na 

swojej stronie internetowej informacje o: 

1)   wynikach aukcji, w tym o: 

a)  wytwórcach, których oferty wygrały aukcję, 

b)   minimalnej i maksymalnej cenie w złotych, z dokładnością do jednego grosza za 1 

MWh, po jakiej energia elektryczna wytworzona z odnawialnych źródeł energii 

została sprzedana w drodze aukcji, 

c)  łącznej ilości w MWh i wartości w złotych, z dokładnością do jednego grosza, 

sprzedanej w drodze aukcji energii elektrycznej wytworzonej z odnawialnych 

źródeł energii, z uwzględnieniem podziału na kolejne następujące po sobie lata 

kalendarzowe, albo 

2)   unieważnieniu aukcji. 

3. Prezes URE unieważnia aukcję, w przypadku gdy: 

1)   wszystkie oferty zostały odrzucone; 

2)   z przyczyn technicznych aukcja nie może zostać przeprowadzona. 

4. Kaucja, o której mowa w art. 78 ust. 3, podlega zwrotowi w terminie: 

1)    60 dni od dnia wypełnienia przez wytwórcę zobowiązania, o którym mowa w art. 79 

ust. 3 pkt 8; 

2)   14 dni od dnia zamknięcia aukcji - w przypadku wytwórcy, którego oferta nie wygrała 

aukcji. 

4a. 
(30)

 W przypadku niewypełnienia przez wytwórcę zobowiązania, o którym mowa w art. 79 

ust. 3 pkt 8, z uwzględnieniem przedłużenia terminu, o którym mowa w art. 79a ust. 1, 

kaucja, o której mowa w art. 78 ust. 3 i 4, podlega przepadkowi na rzecz Prezesa URE. 

5. Prezes URE niezwłocznie po zamknięciu aukcji informuje o jej wynikach wytwórców, 

których oferty wygrały aukcję. 

6. Prezes URE niezwłocznie po rozstrzygnięciu aukcji przekazuje informacje zawierające 

dane wytwórców energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, których oferty 

wygrały aukcję, oraz dane dotyczące ilości i ceny skorygowanej energii elektrycznej 

wytworzonej z odnawialnych źródeł energii, podanej w oświadczeniu, o którym mowa w 

art. 79 ust. 3 pkt 9, z uwzględnieniem podziału na kolejne następujące po sobie lata 

kalendarzowe: 
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1)   właściwym sprzedawcom zobowiązanym oraz operatorowi rozliczeń energii 

odnawialnej, o którym mowa w art. 106, jaką jest obowiązany zakupić sprzedawca 

zobowiązany - w przypadku wytwórców energii elektrycznej w instalacji 

odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej mniejszej niż 

500 kW; 

2)   operatorowi rozliczeń energii odnawialnej, o którym mowa w art. 106 - w przypadku 

wytwórców energii elektrycznej w instalacji odnawialnego źródła energii o łącznej 

mocy zainstalowanej elektrycznej nie mniejszej niż 500 kW. 

7. 
(31)

 Prezes URE przekazuje ministrowi właściwemu do spraw klimatu informację, w postaci 

elektronicznej, o wyniku aukcji albo o jej unieważnieniu, w terminie 5 dni roboczych od 

dnia zamknięcia sesji aukcji. 

8. Informacja, o której mowa w ust. 7, zawiera: 

1)   wykaz ofert, które wygrały aukcję, w tym: 

a)  wskazanie wytwórców, których oferty wygrały aukcję, 

b)  informację o: 

–   cenie w złotych z dokładnością do jednego grosza za 1 MWh, po której energia 

elektryczna wytworzona z odnawialnych źródeł energii została sprzedana w drodze 

aukcji przez poszczególnych wytwórców oraz cenie skorygowanej podanej w 

oświadczeniu, o którym mowa w art. 79 ust. 3 pkt 9, w złotych z dokładnością do 

jednego grosza za 1 MWh, 

–   ilości w MWh i wartości w złotych, z dokładnością do jednego grosza, sprzedanej 

w drodze aukcji energii elektrycznej wytworzonej z odnawialnych źródeł energii 

przez poszczególnych wytwórców, z uwzględnieniem podziału na kolejne 

następujące po sobie lata kalendarzowe, albo 

2)   wskazanie przyczyn unieważnienia aukcji. 

9. 
(32)

 W przypadku wytwórców, o których mowa w: 

1)   ust. 2 pkt 1 lit. a, 

2)   art. 70a ust. 1 lub 2, którzy uzyskali zaświadczenie, o którym mowa w art. 70b ust. 8, 

obejmujące instalację planowaną do uruchomienia 

- koniec terminu na dostarczenie po raz pierwszy do sieci energii elektrycznej, o którym 

mowa w art. 192 ust. 1 albo w art. 7 ust. 2a pkt 1 ustawy - Prawo energetyczne, w 

odniesieniu do mocy instalacji objętej wygraną ofertą aukcyjną, albo wydanym 

zaświadczeniem, nie może przypadać przed upływem terminu na sprzedaż po raz 
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pierwszy energii elektrycznej określonego w art. 79 ust. 3 pkt 8 albo przed upływem 

terminu na wytworzenie po raz pierwszy energii elektrycznej, określonego w art. 70b 

ust. 4 pkt 1 lit. d , z uwzględnieniem przedłużenia terminu, o którym mowa w art. 

70ba ust. 1 albo art. 79a ust. 1. 

10. Umowy o przyłączenie do sieci instalacji odnawialnego źródła energii, na podstawie 

których termin określony w art. 7 ust. 2a pkt 1 ustawy - Prawo energetyczne upływa przed 

końcem odpowiedniego terminu określonego w art. 79 ust. 3 pkt 8 <, z uwzględnieniem 

przedłużenia terminu, o którym mowa w art. 70ba ust. 1 albo art. 79a ust. 1> 

wymagają dostosowania w terminie 30 dni od dnia poinformowania właściwego 

przedsiębiorstwa energetycznego przez wytwórcę o wygraniu aukcji. 

[11. W przypadku odmowy przez przedsiębiorstwo energetyczne dostosowania umowy o 

przyłączenie do sieci instalacji odnawialnego źródła energii, o którym mowa w ust. 8, 

stosuje się przepisy art. 8 ustawy - Prawo energetyczne, z zastrzeżeniem, że Prezes URE 

wydaje rozstrzygnięcie w terminie 30 dni licząc od dnia wpływu wniosku o rozstrzygnięcie 

sporu.] 

<11. W przypadku odmowy przez przedsiębiorstwo energetyczne dostosowania umowy 

o przyłączenie do sieci instalacji odnawialnego źródła energii, o której mowa w ust. 

10, stosuje się przepisy art. 8 ustawy – Prawo energetyczne, z zastrzeżeniem, że 

Prezes URE wydaje rozstrzygnięcie w terminie 30 dni licząc od dnia wpływu 

wniosku o rozstrzygnięcie sporu.> 

Art. 184d. 

[1. Umowy o przyłączenie do sieci, niewypowiedziane do dnia wejścia w życie niniejszej 

ustawy z przyczyn, o których mowa w: 

1)   art. 191 ust. 1, lub 

2)   art. 7 ust. 2a pkt 2 ustawy - Prawo energetyczne 

- w których termin na dostarczenie po raz pierwszy do sieci energii elektrycznej przypada 

przed dniem 30 czerwca 2021 r., zachowują moc do dnia określonego we wniosku 

wytwórcy o przedłużenie tego terminu, złożonego do przedsiębiorstwa energetycznego 

wykonującego działalność gospodarczą w zakresie przesyłania lub dystrybucji energii 

elektrycznej, pod warunkiem że termin na dostarczenie energii elektrycznej po raz 

pierwszy do sieci, określony w tym wniosku, nie będzie przypadał później niż w dniu 

30 czerwca 2021 r.] 
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<1. Umowy o przyłączenie do sieci, niewypowiedziane do dnia wejścia w życie niniejszej 

ustawy z przyczyn, o których mowa w: 

1) art. 191 ust. 1 lub 

2) art. 7 ust. 2a pkt 2 ustawy – Prawo energetyczne 

– w których termin na dostarczenie po raz pierwszy do sieci energii elektrycznej 

przypada przed dniem 30 czerwca 2022 r., zachowują moc do dnia określonego 

we wniosku wytwórcy o przedłużenie tego terminu, złożonego do 

przedsiębiorstwa energetycznego wykonującego działalność gospodarczą w 

zakresie przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej, pod warunkiem że 

termin na dostarczenie energii elektrycznej po raz pierwszy do sieci, określony w 

tym wniosku, nie będzie przypadał później niż w dniu 30 czerwca 2022 r.> 

2. Przedsiębiorstwo energetyczne, o którym mowa w ust. 1, jest obowiązane do przedłużenia 

terminu dostarczenia po raz pierwszy do sieci energii elektrycznej zgodnie z wnioskiem 

wytwórcy, w terminie 30 dni od dnia złożenia takiego wniosku. 

3. W przypadku odmowy przez przedsiębiorstwo energetyczne przedłużenia terminu 

dostarczenia po raz pierwszy do sieci energii elektrycznej, zgodnie z wnioskiem, o którym 

mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepis art. 8 ustawy - Prawo energetyczne, z 

zastrzeżeniem, że Prezes URE wydaje rozstrzygnięcie w sprawie w terminie 30 dni, licząc 

od dnia wpływu wniosku o rozstrzygnięcie sporu. 

 

 

 

USTAWA z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem 

finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 483) 

 

Art. 7. 

1. Członkami Komitetu są: 

1)   Minister Finansów; 

2)   Prezes Narodowego Banku Polskiego; 

3)   Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego; 

4)   Prezes Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. 

2. Przewodniczącym Komitetu jest: 
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1)   Prezes Narodowego Banku Polskiego - w zakresie realizacji zadań określonych w art. 

5; 

2)   Minister Finansów - w zakresie realizacji zadań określonych w art. 6 ust. 1. 

3. Członkowie Komitetu uczestniczą w jego posiedzeniach osobiście. W przypadku gdy nie 

jest możliwy osobisty udział w posiedzeniu przewodniczącego Komitetu lub innego 

członka Komitetu, wyznaczają oni swoich przedstawicieli, którym podczas posiedzenia 

przysługują uprawnienia odpowiednio reprezentowanego przewodniczącego lub innego 

członka Komitetu. 

<3a. W przypadku, o którym mowa w art. 8 ust. 3, Komitet realizuje swoje zadania przy 

wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.> 

4. W posiedzeniach Komitetu mogą również uczestniczyć z głosem doradczym osoby 

posiadające odpowiednią wiedzę lub doświadczenie w zakresie zagadnień objętych 

zadaniami Komitetu, zaproszone przez przewodniczącego Komitetu z własnej inicjatywy 

lub wskazane przez poszczególnych członków Komitetu. 

 

Art. 8. 

1. Posiedzenia Komitetu są zwoływane przez przewodniczącego Komitetu właściwego w 

zakresie realizacji zadań Komitetu albo przez wyznaczonego przez niego przedstawiciela, 

z własnej inicjatywy albo na wniosek innego członka Komitetu. 

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać uzasadnienie zwołania posiedzenia 

Komitetu oraz może wskazywać proponowany termin tego posiedzenia. 

<3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, Przewodniczący Komitetu może 

postanowić, że udział w posiedzeniu Komitetu można wziąć przy wykorzystaniu 

środków komunikacji elektronicznej.> 

 

 

 

USTAWA z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 505) 

Art. 11. 

1. Organami KAS są: 

1)   minister właściwy do spraw finansów publicznych; 

2)   Szef Krajowej Administracji Skarbowej; 
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3)   dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej; 

4)   dyrektor izby administracji skarbowej; 

5)   naczelnik urzędu skarbowego; 

6)   naczelnik urzędu celno-skarbowego. 

2. Niektóre zadania organów KAS mogą być wykonywane przez inne organy KAS. 

3. Zadania, o których mowa w art. 28 ust. 1 pkt 1 i 2, w zakresie poboru podatków, opłat oraz 

niepodatkowych należności budżetowych, jak również innych należności, na podstawie 

odrębnych przepisów, z wyjątkiem podatków i należności budżetowych, w zakresie 

których właściwe są inne organy, a także w zakresie poboru należności celnych oraz 

innych opłat, związanych z przywozem i wywozem towarów, mogą być wykonywane 

przy użyciu wspólnego rachunku bankowego, w odniesieniu do określonego rodzaju 

należności. 

4. W odniesieniu do niektórych kategorii podatników i płatników o istotnym znaczeniu 

gospodarczym lub społecznym, w szczególności wykonujących określony rodzaj 

działalności gospodarczej lub osiągających określoną wysokość przychodu netto w 

rozumieniu przepisów o rachunkowości, zadania mogą być wykonywane przez naczelnika 

urzędu skarbowego innego niż właściwy miejscowo. 

5. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, w porozumieniu z ministrem 

właściwym do spraw administracji publicznej, określi, w drodze rozporządzenia, 

terytorialny zasięg działania oraz siedziby dyrektorów izb administracji skarbowej, 

naczelników urzędów skarbowych, naczelników urzędów celno-skarbowych, a także 

siedzibę dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, uwzględniając potrzebę właściwej 

organizacji wykonywania zadań. 

<5a. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może, w drodze rozporządzenia, 

określić niektóre zadania KAS, które mogą być wykonywane na obszarze całego 

kraju lub jego części przez odpowiednio dyrektorów izb administracji skarbowej, 

naczelników urzędów skarbowych, naczelników urzędów celno-skarbowych, 

niezależnie od terytorialnego zasięgu ich działania, o którym mowa w ust. 5, 

uwzględniając potrzebę właściwej organizacji wykonywania zadań.> 

6. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może określić, w drodze 

rozporządzenia: 

1)   kategorie podatników i płatników, o których mowa w ust. 4, 



- 141 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

2)   warunki zaliczania podatników i płatników, o których mowa w ust. 4, do 

odpowiedniej kategorii, 

3)   naczelników urzędów skarbowych właściwych dla podatników i płatników, o których 

mowa w ust. 4, terytorialny zasięg ich działania i siedzibę, 

4)   tryb zawiadamiania o zmianie właściwości naczelnika urzędu skarbowego 

-   mając na względzie gospodarcze lub społeczne potrzeby podatników i płatników 

obsługiwanych przez KAS. 

7. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może wyznaczyć, w drodze 

rozporządzenia, organ KAS do wykonywania niektórych zadań KAS oraz określić 

terytorialny zasięg jego działania, mając na względzie sprawne i efektywne wykonywanie 

zadań KAS. 

8. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może wyznaczyć, w drodze 

rozporządzenia, naczelnika urzędu skarbowego do dysponowania środkami pieniężnymi 

zgromadzonymi na rachunku, o którym mowa w ust. 3, oraz określić rodzaj należności 

pieniężnych, które będą obsługiwane przy użyciu tego rachunku, mając na względzie 

przygotowanie techniczne i organizacyjne urzędu obsługującego tego naczelnika. 

 

Art. 54. 

1. Kontroli celno-skarbowej podlega przestrzeganie przepisów: 

1)   prawa podatkowego w rozumieniu art. 3 pkt 2 Ordynacji podatkowej; 

2)   prawa celnego oraz innych przepisów związanych z przywozem i wywozem towarów 

w obrocie między obszarem celnym Unii Europejskiej a państwami trzecimi, w 

szczególności przepisów dotyczących towarów objętych ograniczeniami lub 

zakazami; 

3)   regulujących urządzanie i prowadzenie gier hazardowych, o których mowa w ustawie 

z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 847 i 1495 

oraz z 2020 r. poz. 284), a także zgodność tej działalności ze zgłoszeniem, udzieloną 

koncesją lub zezwoleniem oraz zatwierdzonym regulaminem; 

3a)   w zakresie posiadania automatów do gier hazardowych; 

4)   prawa dewizowego w zakresie ograniczeń i obowiązków określonych dla rezydentów 

i nierezydentów oraz warunków udzielonych na ich podstawie zezwoleń dewizowych, 

a także warunków wykonywania działalności kantorowej; 

5)    o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. 
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2. Kontroli celno-skarbowej podlega również: 

1)   rodzaj paliwa w zbiorniku środka przewozowego; 

1a)   produkcja i obrót automatami do gier hazardowych; 

2)   przystosowanie zakładów produkcyjnych do rejestrowania i stosowania receptur 

zarejestrowanych we właściwej agencji płatniczej ustanowionej zgodnie z art. 3 

ustawy z dnia 30 lipca 2003 r. o uruchamianiu środków pochodzących z Sekcji 

Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (Dz. U. poz. 1611 

oraz z 2004 r. poz. 386 i 890); 

3)   stosowanie receptur, o których mowa w pkt 2, oraz prawidłowość deklaracji 

dotyczących surowców wykorzystywanych przy produkcji towarów wywożonych z 

refundacją wywozową; 

4)   działalność zakładów produkcyjnych i przetwórczych w zakresie prawidłowości 

deklaracji dotyczących surowców wykorzystywanych przy produkcji towarów 

wywożonych z wnioskiem o refundację wywozową; 

5)   prawidłowość wypłaty refundacji wywozowych przyznawanych w przypadku 

wywozu produktów rolnych do państw trzecich, realizowanych w ramach 

finansowania wspólnej polityki rolnej, zgodnie z przepisami rozporządzenia (UE) nr 

1306/2013 i na zasadach określonych w tytule V rozdziale III tego rozporządzenia; 

6)   ruch drogowy w trybie i przypadkach określonych w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 

r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110 i 284); 

7)   transport drogowy na zasadach określonych w przepisach odrębnych; 

8)   przestrzeganie przepisów z zakresu ochrony zdrowia zwierząt oraz bezpieczeństwa 

produktów pochodzenia zwierzęcego, ochrony roślin, środków ochrony roślin oraz 

jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, w zakresie należącym do 

właściwości Inspekcji Weterynaryjnej, Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i 

Nasiennictwa oraz Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, 

określonym w przepisach wydanych na podstawie ust. 4; 

9)   prawidłowość i prawdziwość oświadczeń o stanie majątkowym składanych przez 

osoby zatrudnione w jednostkach organizacyjnych KAS oraz funkcjonariuszy; 

10)  przesyłka pocztowa w rozumieniu art. 3 pkt 21 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - 

Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2188 oraz z 2019 r. poz. 1051, 1495 i 2005); 

11)  wywóz i przywóz na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej towarów podlegających 

ograniczeniom lub zakazom; 
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<11a) przestrzeganie przepisów wydanych na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 

2008 r. o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 

2019 r. poz. 1239 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284, 322, 374 i 567) w zakresie 

ograniczeń lub zakazów obrotu i używania określonych przedmiotów lub 

produktów spożywczych, o których mowa w art. 46 ust. 4 pkt 2 tej ustawy;> 

12)  spełnianie obowiązków, o których mowa w art. 23r ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 

kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755, z późn. zm.), w 

zakresie paliw ciekłych; 

13)  wykonywanie innych obowiązków wynikających z przepisów odrębnych, których 

kontrola przestrzegania należy do zadań KAS. 

3. Minister właściwy do spraw finansów publicznych w porozumieniu z Ministrem Obrony 

Narodowej i ministrem właściwym do spraw wewnętrznych określi, w drodze 

rozporządzenia, sposób i warunki wykonywania kontroli celno-skarbowej, o której mowa 

w ust. 1 pkt 2, w odniesieniu do okrętów wojennych i wojskowych statków powietrznych 

oraz wyposażenia i sprzętu jednostek wojskowych, a także wyposażenia i sprzętu 

jednostek organizacyjnych służb podległych ministrowi właściwemu do spraw 

wewnętrznych lub przez niego nadzorowanych, mając na uwadze uproszczenie czynności 

kontrolnych podejmowanych wobec tego rodzaju towarów oraz zapewnienie skuteczności 

kontroli. 

4. Minister właściwy do spraw finansów publicznych w porozumieniu z ministrem 

właściwym do spraw rolnictwa i ministrem właściwym do spraw rynków rolnych może 

określić, w drodze rozporządzenia: 

1)   zakres kontroli celno-skarbowej, o której mowa w ust. 2 pkt 8, uwzględniając 

możliwości techniczne KAS i zakres wiedzy specjalistycznej funkcjonariuszy, a także 

potrzebę wykonywania sprawnej i efektywnej kontroli przy zapewnieniu płynności 

ruchu na przejściach granicznych dla ochrony bezpieczeństwa obszaru celnego Unii 

Europejskiej; 

2)   sposób i warunki wykonywania kontroli celno-skarbowej, o której mowa w ust. 2 pkt 

8, uwzględniając specyfikę danego rodzaju kontroli oraz możliwości techniczne. 

 

Art. 62. 

1. Wszczęcie kontroli celno-skarbowej następuje z urzędu, na podstawie upoważnienia do 

przeprowadzenia kontroli celno-skarbowej udzielonego kontrolującemu. 



- 144 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

2. Datą wszczęcia kontroli celno-skarbowej jest dzień doręczenia kontrolowanemu 

upoważnienia do przeprowadzenia kontroli celno-skarbowej. 

2a. Jeżeli kontrolowanym jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca 

osobowości prawnej, upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, doręcza się członkowi 

zarządu, wspólnikowi albo innej osobie upoważnionej do reprezentowania 

kontrolowanego lub prowadzenia jego spraw, albo osobie upoważnionej do odbioru 

korespondencji. 

2b. Jeżeli kontrolowanym jest zakład podmiotu zagranicznego, upoważnienie, o którym 

mowa w ust. 1, doręcza się osobie faktycznie kierującej, nadzorującej lub reprezentującej 

działalność prowadzoną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

3. W przypadku podejrzenia, że nie są przestrzegane przepisy oraz okoliczności faktyczne 

uzasadniają niezwłoczne przeprowadzenie kontroli celno-skarbowej, jest ona wszczynana 

na podstawie okazywanej legitymacji służbowej. 

3a. W razie nieobecności kontrolowanego, reprezentanta kontrolowanego lub osoby 

upoważnionej do odbioru korespondencji kontrola celno-skarbowa może być wszczęta po 

okazaniu legitymacji służbowej pracownikowi kontrolowanego, który może być uznany 

za osobę, o której mowa w art. 97 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 i 1495), zwanej dalej "Kodeksem cywilnym", lub w obecności 

przywołanego świadka, którym powinien być funkcjonariusz publiczny, który nie jest 

pracownikiem izby administracji skarbowej albo funkcjonariuszem. 

3b. W przypadkach, o których mowa w ust. 3 i 3a, upoważnienie do przeprowadzenia kontroli 

celno-skarbowej doręcza się kontrolowanemu bez zbędnej zwłoki. 

4. W zakresie kontroli, o której mowa w art. 54 ust. 1 pkt 1, kontrolowanemu przysługuje w 

terminie 14 dni od dnia doręczenia upoważnienia do przeprowadzenia kontroli celno-

skarbowej uprawnienie do skorygowania deklaracji w zakresie objętym tą kontrolą. 

Korekta deklaracji złożona po upływie tego terminu, a przed zakończeniem kontroli 

celno-skarbowej nie wywołuje skutków prawnych. 

4a. Naczelnik urzędu skarbowego właściwy dla kontrolowanego niezwłocznie informuje 

naczelnika urzędu celno-skarbowego prowadzącego kontrolę celno-skarbową o złożonej 

korekcie deklaracji. 

4b. W przypadku gdy naczelnik urzędu celno-skarbowego uwzględnił złożoną przez 

kontrolowanego korektę deklaracji, kontrolowanemu doręcza się zawiadomienie o 
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uwzględnieniu korekty deklaracji. Zawiadomienie o uwzględnieniu korekty deklaracji 

przesyła się do właściwego dla kontrolowanego naczelnika urzędu skarbowego. 

4c. Doręczenie kontrolowanemu zawiadomienia o uwzględnieniu korekty deklaracji kończy 

kontrolę celno-skarbową. W tym przypadku przepisów art. 82 ust. 1-5 nie stosuje się. 

5. Kontrole: 

1)   na drogach publicznych lub drogach wewnętrznych, w morskich portach i 

przystaniach, na morskich wodach wewnętrznych, morzu terytorialnym, strefie 

przyległej lub wodach śródlądowych oraz w miejscach innych niż określone w art. 59, 

w przypadku kontroli: 

a)  przestrzegania przepisów prawa celnego oraz innych przepisów związanych z 

przywozem i wywozem towarów w obrocie między obszarem celnym Unii 

Europejskiej a państwami trzecimi, w szczególności przepisów dotyczących 

towarów objętych ograniczeniami lub zakazami, 

b)   przestrzegania przepisów prawa podatkowego, 

c)  przestrzegania przepisów regulujących urządzanie i prowadzenie gier 

hazardowych, o których mowa w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach 

hazardowych, a także zgodności tej działalności ze zgłoszeniem, udzieloną 

koncesją lub zezwoleniem oraz zatwierdzonym regulaminem, 

d)  (uchylona), 

e)  rodzaju paliwa w zbiorniku środka przewozowego, 

f)  wywozu i przywozu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej towarów 

podlegających ograniczeniom lub zakazom, 

1a)   przewozu towarów, o których mowa w art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o 

systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu 

paliwami opałowymi, 

2)   dokonywane poza punktem stałej lokalizacji sprzedaży (sprzedaż obwoźna i obnośna 

na targowiskach w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o 

podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170), 

3)   w podmiotach obowiązanych do ewidencjonowania obrotu za pomocą kas 

rejestrujących w zakresie prawidłowości realizacji obowiązku ewidencjonowania, 

4)   w podmiotach, w których przeprowadzono urzędowe sprawdzenie, o którym mowa w 

art. 106, 
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5)   w podmiotach innych niż określone w pkt 4, dotyczące zgłoszenia lub informacji 

przekazanych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 90 lub art. 91 oraz 

gdy obowiązek ich przeprowadzenia w określonym czasie wynika z przepisów prawa, 

6)   stosowania znaków akcyzy i oznaczania nimi wyrobów akcyzowych, 

7)   w zakresie realizacji obowiązku znakowania i barwienia wyrobów energetycznych, o 

którym mowa w art. 90 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. 

z 2019 r. poz. 864, z późn. zm.), 

8)   w zakresie posiadania automatów do gier hazardowych, 

9)   produkcji automatów do gier hazardowych i obrotu tymi automatami, 

10)  parametrów jakościowych, fizyko-chemicznych oraz tożsamości i jakości paliw 

silnikowych w celu ustalenia właściwej stawki podatku akcyzowego <,> 

<11) przestrzegania przepisów wydanych na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2008 

r. o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi w zakresie 

ograniczeń lub zakazów obrotu i używania określonych przedmiotów lub 

produktów spożywczych, o których mowa w art. 46 ust. 4 pkt 2 tej ustawy> 

-   są wykonywane na podstawie okazywanych legitymacji służbowej oraz stałego 

upoważnienia do wykonywania kontroli. 

6. Kontrole, o których mowa w ust. 5 pkt 1 lit. a, b, e i f, wykonuje umundurowany 

funkcjonariusz, a legitymacja służbowa i stałe upoważnienie są okazywane wówczas na 

żądanie kontrolowanego. 

7. Do kontroli, o których mowa w ust. 5, przepisu ust. 2 nie stosuje się. 

8. Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli celno-skarbowej zawiera: 

1)   oznaczenie organu; 

2)   datę i miejsce wystawienia; 

3)   wskazanie kontrolujących przeprowadzających kontrolę celno-skarbową; 

4)   oznaczenie kontrolowanego; 

5)   wskazanie zakresu kontroli celno-skarbowej i przewidywany termin jej zakończenia; 

6)   podpis osoby udzielającej upoważnienia; 

7)   pouczenie o prawach i obowiązkach kontrolowanego. 

9. Przepisy ust. 8 pkt 1-3 i 6 stosuje się do stałych upoważnień, o których mowa w ust. 5. 

10. W uzasadnionych przypadkach naczelnik urzędu celno-skarbowego może dokonać 

zmiany upoważnienia do przeprowadzenia kontroli celno-skarbowej. 
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11. W przypadkach innych niż określone w ust. 5 legitymację służbową okazuje się na 

żądanie kontrolowanego. 

12. Na żądanie osoby, która dysponuje towarem, środkiem przewozowym lub dokumentami 

podlegającymi sprawdzeniu, w toku kontroli celno-skarbowej okazuje się upoważnienie 

do przeprowadzenia kontroli oraz legitymację służbową. 

13. Czynności kontrolne wykonywane na przejściach granicznych, w oddziałach celnych 

urzędów celno-skarbowych lub w innych miejscach wyznaczonych lub uznanych przez 

właściwy organ KAS wykonuje umundurowany funkcjonariusz wyposażony w znaki 

identyfikacji osobistej bez okazywania legitymacji służbowej oraz upoważnienia do 

wykonywania kontroli. 

14. W czynnościach kontrolnych mogą uczestniczyć osoby uprawnione na podstawie 

bezpośrednio stosowanych przepisów prawa Unii Europejskiej albo ratyfikowanych 

umów międzynarodowych, w tym przedstawiciele instytucji Unii Europejskiej, osoby 

uprawnione na podstawie porozumień zawartych przez ministra właściwego do spraw 

finansów publicznych w zakresie przebywania upoważnionych przedstawicieli tej władzy 

w siedzibach naczelników urzędów celno-skarbowych oraz ich obecności w toku kontroli 

celno-skarbowej. 

15. Przepisu ust. 3 nie stosuje się do kontroli, o której mowa w art. 54 ust. 2 pkt 9. 

16. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, 

wzory upoważnień do wykonywania kontroli, o której mowa w ust. 1 i 5, uwzględniając 

elementy upoważnienia określone w ust. 8, a także miejsca wykonywania czynności 

kontrolnych i ich charakter. 

<Art. 64a. 

Na potrzeby kontroli celno-skarbowej w zakresie, o którym mowa w art. 54 ust. 2 pkt 

11a, kontrolującemu przysługują również: 

1) uprawnienie do rewizji towarów i środków przewozowych; 

2) uprawnienia, o których mowa w pkt 1 i art. 64, w stosunku do kontrahenta 

podmiotu, którego dotyczą ograniczenia lub zakazy określone w przepisach 

wydanych na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu i 

zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi w zakresie ograniczeń lub 

zakazów obrotu i używania określonych przedmiotów lub produktów 

spożywczych, o których mowa w art. 46 ust. 4 pkt 2 tej ustawy, jeżeli towary 
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będące ich przedmiotem są przedmiotem dostawy do tego podmiotu lub mają 

zostać wydane z magazynu kontrahenta.> 

 

Art. 84. 

1. Kontrola celno-skarbowa: 

1)   w zakresie produkcji, przemieszczania i zużycia wyrobów akcyzowych, w 

szczególności ich wytwarzania, uszlachetniania, przerabiania, skażania, rozlewu, 

przyjmowania, magazynowania, wydawania, przewozu i niszczenia, oraz w zakresie 

stosowania znaków akcyzy i oznaczania nimi wyrobów akcyzowych, 

2)   w zakresie wydobycia urobku rudy miedzi, produkcji koncentratu, wydobycia gazu 

ziemnego lub ropy naftowej, o których mowa w ustawie z dnia 2 marca 2012 r. o 

podatku od wydobycia niektórych kopalin, 

3)   w zakresie, o którym mowa w art. 54 ust. 1 pkt 2-5 i ust. 2 pkt 1a-5 i 9, 

[4)   o której mowa w art. 62 ust. 5 pkt 1-3, 5-7 i 10] 

<4) o której mowa w art. 62 ust. 5 pkt 1–3, 5–7, 10 i 11> 

- kończy się protokołem. 

2. Protokół, o którym mowa w ust. 1, zawiera w szczególności: 

1)   wskazanie kontrolowanego; 

2)   wskazanie kontrolującego; 

3)   określenie przedmiotu i zakresu kontroli celno-skarbowej; 

4)   określenie miejsca i czasu przeprowadzenia kontroli celno-skarbowej; 

5)   opis dokonanych ustaleń faktycznych; 

6)   dokumentację dotyczącą przeprowadzonych dowodów. 

[3. Jeżeli w toku kontroli celno-skarbowej, o której mowa w ust. 1 pkt 1-3 oraz art. 62 ust. 5 i 

13, nie stwierdzono nieprawidłowości, protokołu się nie sporządza.] 

<3. Jeżeli w toku kontroli celno-skarbowej, o której mowa w ust. 1 pkt 1–3 oraz art. 62 

ust. 5 pkt 1–10 i ust. 13, nie stwierdzono nieprawidłowości, protokołu się nie 

sporządza.> 

3a. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się do kontroli celno-skarbowej, o której mowa w art. 62 

ust. 5 pkt 3, jeżeli na kontrolowanego nałożono grzywnę w drodze mandatu za 

wykroczenie skarbowe. 

4. W zakresie nieuregulowanym w ust. 1 i 2 przepisy art. 290 § 2 pkt 7 oraz art. 291 

Ordynacji podatkowej stosuje się odpowiednio. 
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Art. 86. 

1. Dla kontroli celno-skarbowej prowadzi się akta kontroli, obejmujące w szczególności: 

1)   wykaz ich zawartości, z podaniem nazw dokumentów; 

2)   upoważnienie do przeprowadzenia kontroli celno-skarbowej; 

3)   dokumenty zgromadzone w toku kontroli celno-skarbowej; 

4)   protokoły z przeprowadzenia dowodów; 

5)   wynik kontroli lub protokół, o którym mowa w art. 84 ust. 1. 

2. Akta kontroli mogą być tworzone i przetwarzane także z wykorzystaniem technik 

informatycznych. 

[3. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do kontroli celno-skarbowej, o której mowa w art. 62 ust. 5 i 

13.] 

<3. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do kontroli celno-skarbowej, o której mowa w art. 62 

ust. 5 pkt 1–10 oraz ust. 13.> 

 

 

 

USTAWA z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310 i 284) 

 

Art. 395. 

Pozwolenia wodnoprawnego albo zgłoszenia wodnoprawnego nie wymaga: 

1)   uprawianie żeglugi na śródlądowych drogach wodnych; 

2)   holowanie oraz spław drewna; 

3)   wycinanie roślin z wód lub brzegu w związku z utrzymywaniem wód, śródlądowych dróg 

wodnych oraz remontem urządzeń wodnych; 

[4)   wykonanie pilnych prac zabezpieczających w okresie powodzi;] 

<4) wykonanie pilnych prac zabezpieczających w okresie powodzi, klęski żywiołowej, 

ogłoszonych stanów zagrożenia epidemicznego, epidemii albo w razie 

niebezpieczeństwa szerzenia się zakażenia lub choroby zakaźnej, które mogą 

stanowić zagrożenie dla zdrowia publicznego;> 

5)   wykonanie urządzeń wodnych do poboru wód podziemnych na potrzeby zwykłego 

korzystania z wód z ujęć o głębokości do 30 m; 

6)   rybackie korzystanie ze śródlądowych wód powierzchniowych; 
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7)   pobór wód powierzchniowych lub wód podziemnych w ilości średniorocznie 

nieprzekraczającej 5 m
3
 na dobę oraz wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi w 

ilości nieprzekraczającej łącznie 5 m
3
 na dobę, na potrzeby zwykłego korzystania z wód; 

8)   pobór i odprowadzanie wód w związku z wykonywaniem odwiertów lub otworów 

strzałowych przy użyciu płuczki wodnej na cele badań sejsmicznych; 

9)   odbudowa, rozbudowa, przebudowa lub rozbiórka urządzeń pomiarowych służb 

państwowych; 

10)  wyznaczanie szlaku turystycznego pieszego lub rowerowego oraz budowa, przebudowa 

lub remont drogi rowerowej, z wyjątkiem prowadzenia dróg rowerowych przez wody 

powierzchniowe; 

11)   zatrzymywanie wody w rowach, jeżeli zasięg oddziaływania nie wykracza poza granice 

terenu, którego zakład jest właścicielem; 

12)   hamowanie odpływu wody z obiektów drenarskich, jeżeli zasięg oddziaływania nie 

wykracza poza granice terenu, którego zakład jest właścicielem; 

13)   przechwytywanie wód opadowych lub roztopowych za pomocą urządzeń melioracji 

wodnych, jeżeli zasięg oddziaływania nie wykracza poza granice terenu, którego zakład 

jest właścicielem; 

14)   lokalizowanie, na okres do 180 dni, tymczasowych obiektów budowlanych na obszarach 

szczególnego zagrożenia powodzią.  

 

 

 

USTAWA z dnia 27 października 2017 r. o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (Dz. U. 

poz. 2184 oraz z 2019 r. poz. 1815) 

 

<Art. 5a. 

Operator OSE może nieodpłatnie wyposażać szkoły w sprzęt komputerowy i inne 

urządzenia multimedialne, a także zapewniać szkołom usługi bezprzewodowego dostępu 

do Internetu wraz z niezbędnymi urządzeniami umożliwiającymi korzystanie z tych 

usług oraz oprogramowanie, umożliwiające uczniom uczestnictwo w zajęciach 

lekcyjnych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.> 
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Art. 11. 

[Ze środków dotacji celowej, o której mowa w art. 10 ust. 1, operator OSE w celu 

wykonywania zadań, o których mowa w art. 5 i art. 6, może ponosić wydatki:] 

<Ze środków dotacji celowej, o której mowa w art. 10 ust. 1, operator OSE w celu 

wykonywania zadań, o których mowa w art. 5, art. 5a i art. 6, może ponosić 

wydatki:> 

1)   na nabycie i eksploatację infrastruktury telekomunikacyjnej, urządzeń i systemów 

informatycznych, wartości niematerialnych i prawnych, przygotowanie dokumentacji oraz 

analiz niezbędnych do przeprowadzenia procesu inwestycyjnego, w szczególności na 

sporządzenie projektów technicznych, oraz na wsparcie w procesie zakupowym i 

instalacyjnym; 

2)   na wykonanie robót budowlanych, w tym nabycie niezbędnych materiałów, dotyczących 

infrastruktury i urządzeń, o których mowa w pkt 1, oraz na pokrycie związanych z tymi 

robotami należności publicznoprawnych, należnych na podstawie odrębnych przepisów, 

w szczególności za wydanie decyzji, zgód i zezwoleń; 

3)   na pokrycie kosztów administracyjnych, w tym kosztów zatrudnienia osób 

uczestniczących w realizacji zadań operatora OSE na podstawie umów o pracę lub umów 

cywilnoprawnych, oraz kosztów związanych z zapewnieniem wsparcia użytkownikom 

OSE; 

4)   związane z uzyskaniem: 

a)  dostępu telekomunikacyjnego, o którym mowa w art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 16 lipca 

2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1907), 

b)  dostępu, o którym mowa w art. 139 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo 

telekomunikacyjne, oraz dostępu, o którym mowa w art. 13, art. 17, art. 27 i art. 33 

ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 2062); 

5)   na najem, dzierżawę lub leasing infrastruktury telekomunikacyjnej; 

6)   na usługi: 

a)  transmisji danych, 

b)  dzierżawy łączy telekomunikacyjnych, 

c)  dostawy energii, 

d)  serwisu i naprawy infrastruktury i urządzeń, o których mowa w pkt 1, 

e)  utrzymania i rozwoju oprogramowania i innych wartości niematerialnych i prawnych, 
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f)  doradcze, w tym opinie prawne lub ekspertyzy; 

7)   na najem powierzchni wraz z kosztami eksploatacyjnymi; 

8)   na nabycie, tworzenie i utrzymanie usług bezpieczeństwa teleinformatycznego, o których 

mowa w art. 5 pkt 3; 

9)   na nabycie, tworzenie, utrzymanie i udostępnianie usług, o których mowa w art. 5 pkt 5; 

10)  na pokrycie należności publicznoprawnych oraz kosztów obsługi finansowej; 

11)  na opracowanie, druk i dystrybucję materiałów informacyjnych i szkoleniowych; 

12)  na organizację szkoleń, seminariów i warsztatów [.] <;> 

<13) na: 

a) nabycie i udostępnianie sprzętu komputerowego i innych urządzeń 

multimedialnych, 

b) nabycie, udostępnianie i utrzymywanie usług bezprzewodowego dostępu do 

Internetu i urządzeń umożliwiających korzystanie z tych usług, 

c) nabycie, tworzenie, udostępnianie i utrzymywanie oprogramowania 

– o których mowa w art. 5a.> 

Art. 15. 

1. Maksymalny limit wydatków budżetu państwa przeznaczonych na wykonywanie zadań 

wynikających z niniejszej ustawy wynosi w: 

1)   2018 r. - 13 000 000 zł; 

2)   2019 r. - 77 000 000 zł; 

[3)   2020 r. - 129 000 000 zł;] 

<3) 2020 r. – 179 000 000 zł;> 

4)   2021 r. - 138 000 000 zł; 

5)   2022 r. - 164 000 000 zł; 

6)   2023 r. - 164 000 000 zł; 

7)   2024 r. - 164 000 000 zł; 

8)   2025 r. - 164 000 000 zł; 

9)   2026 r. - 164 000 000 zł; 

10)  2027 r. - 164 000 000 zł. 

2. Minister właściwy do spraw informatyzacji monitoruje wykorzystanie limitu wydatków, o 

których mowa w ust. 1, i dokonuje oceny wykorzystania tego limitu według stanu na 

koniec każdego kwartału, a w przypadku IV kwartału - według stanu na dzień 20 listopada 

danego roku. 
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3. W przypadku przekroczenia lub zagrożenia przekroczenia przyjętego na dany rok 

budżetowy maksymalnego limitu wydatków określonego w ust. 1 oraz w przypadku gdy 

w okresie od początku roku kalendarzowego do dnia ostatniej oceny, o której mowa w ust. 

2, część limitu rocznego przypadającego proporcjonalnie na ten okres zostanie 

przekroczona co najmniej o 10%, stosuje się mechanizm korygujący polegający na 

zmniejszeniu wydatków budżetu państwa będących skutkiem finansowym niniejszej 

ustawy. 

4. Organem właściwym do wdrożenia mechanizmu korygującego, o którym mowa w ust. 3, 

jest minister właściwy do spraw informatyzacji. 

 

 

 

USTAWA z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 384) 

 

Art. 81. 

1. Czas pełnienia służby funkcjonariusza jest określony wymiarem jego obowiązków, z 

uwzględnieniem prawa do wypoczynku. 

2. Czas pełnienia służby funkcjonariusza wynosi 40 godzin tygodniowo w przyjętym okresie 

rozliczeniowym, od dnia 1 stycznia do dnia 30 czerwca danego roku oraz od dnia 1 lipca 

do dnia 31 grudnia danego roku. 

2a. Przedłużenie czasu służby funkcjonariusza ponad normę określoną w ust. 2 nie może 

spowodować przekroczenia przeciętnego 48-godzinnego tygodniowego wymiaru czasu 

służby w przyjętym okresie rozliczeniowym. 

3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się do funkcjonariuszy skierowanych na szkolenie w systemie 

skoszarowanym, przebywających w podróży służbowej albo pełniących dyżury domowe. 

4. W zamian za czas służby przekraczający normę określoną w ust. 2 funkcjonariuszowi 

przysługuje: 

1)   w okresie rozliczeniowym czas wolny od służby w tym samym wymiarze albo 

2)   po zakończeniu okresu rozliczeniowego rekompensata pieniężna, o ile w terminie 10 

dni od zakończenia okresu rozliczeniowego nie wystąpi z wnioskiem o udzielenie 

czasu wolnego od służby w tym samym wymiarze. 

5. Przepisu ust. 4 nie stosuje się do funkcjonariusza na stanowisku kierowniczym. 
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6. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, rozkład 

czasu służby oraz tryb udzielania czasu wolnego w zamian za służbę w wymiarze 

przekraczającym 40 godzin tygodniowo, wskazując: 

1)   rodzaj i organizację służby, sposób pełnienia dyżurów domowych oraz właściwość 

przełożonych do określenia harmonogramu służby; 

2)   okoliczności uzasadniające przedłużenie czasu służby ponad ustawowy wymiar, jak 

również niezbędny czas na wypoczynek funkcjonariusza po służbie oraz sposób 

prowadzenia ewidencji czasu służby; 

3)   możliwość wprowadzenia w SOP odmiennego rozkładu czasu służby i trybu 

udzielania czasu wolnego w przypadku ogłoszenia mobilizacji lub w czasie wojny. 

7. Minister właściwy do spraw wewnętrznych wyda rozporządzenie, o którym mowa w ust. 6, 

mając na względzie zapewnienie wypoczynku funkcjonariuszom oraz prawidłowe 

funkcjonowanie SOP. 

[8. W przypadku ogłoszenia mobilizacji lub w czasie wojny Komendant SOP może 

wprowadzić, w zakresie określonym w ust. 2, odmienny od obowiązującego rozkład czasu 

służby i tryb udzielania czasu wolnego w zamian za służbę w wymiarze przekraczającym 

40 godzin tygodniowo w SOP, z zachowaniem przepisu ust. 4.] 

<8. W przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, 

wprowadzenia stanu klęski żywiołowej lub stanu wyjątkowego, ogłoszenia 

mobilizacji lub w czasie wojny Komendant SOP może wprowadzić, w zakresie 

określonym w ust. 2, odmienny od obowiązującego rozkład czasu służby i tryb 

udzielania czasu wolnego w zamian za służbę w wymiarze przekraczającym 40 

godzin tygodniowo w SOP, z zachowaniem przepisu ust. 4.> 

<9. W przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, 

wprowadzenia stanu klęski żywiołowej lub stanu wyjątkowego Komendant SOP 

może wprowadzić odmienny od obowiązującego rozkład czasu służby obejmujący 

wymiar czasu służby niższy niż określony w ust. 2. Obniżenie wymiaru czasu służby 

w takim przypadku nie powoduje obniżenia uposażenia.> 

 

 

 

USTAWA z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669 oraz z 2019 r. poz. 39 i 534) 
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Art. 189. 

1. Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów działa do końca kadencji rozpoczętej przed 

dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, w zakresie zadań określonych 

niniejszą ustawą na zasadach dotychczasowych, z tym że działa przy ministrze 

właściwym do spraw szkolnictwa wyższego i nauki. 

<1a. Posiedzenia prezydium Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów i jej sekcji 

mogą być przeprowadzane z wykorzystaniem technologii informatycznych 

zapewniających kontrolę ich przebiegu i rejestrację oraz umożliwiających 

zapewnienie tajności głosowań.> 

2. Do dnia 31 grudnia 2020 r. środki finansowe niezbędne do finansowania działalności 

Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów są zapewniane w części budżetu państwa, 

której dysponentem jest minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki. 

3. Członkom Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów i wyznaczonym przez nią 

recenzentom przysługuje wynagrodzenie i zwrot kosztów podróży na zasadach 

dotychczasowych. 

4. Z dniem 31 grudnia 2020 r. znosi się Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów. 

 

Art. 281. 

1. Doktoranci, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020, 

mogą otrzymywać świadczenia, o których mowa w art. 86 ust. 1 pkt 1-4 ustawy, o której 

mowa w art. 1, zakwaterowanie i wyżywienie, o których mowa w art. 104 tej ustawy. 

2. Od dnia 1 października 2019 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. regulaminy świadczeń dla 

studentów, o których mowa w art. 95 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1, stosuje się 

odpowiednio do doktorantów, o których mowa w ust. 1. 

<3. W okresie zawieszenia kształcenia doktorantów na podstawie przepisów wydanych 

na podstawie art. 198a ustawy, o której mowa w art. 1, zapomoga, o której mowa w 

art. 86 ust. 1 pkt 3 tej ustawy, jest przyznawana doktorantom, o których mowa w 

ust. 1, przez kierownika podmiotu prowadzącego studia doktoranckie. Przepisów 

ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego i art. 92 

ust. 2 ustawy, o której mowa w art. 1, nie stosuje się.> 
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USTAWA z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (Dz. U. poz. 

1560 oraz z 2019 r. poz. 2020 i 2248) 

Art. 61. 

1. Pełnomocnika powołuje i odwołuje Prezes Rady Ministrów. 

2. Pełnomocnik podlega Radzie Ministrów. 

3. Pełnomocnikiem jest < minister,> sekretarz stanu albo podsekretarz stanu. 

4. Obsługę merytoryczną, organizacyjno-prawną, techniczną i kancelaryjno-biurową 

Pełnomocnika zapewnia ministerstwo albo inny urząd administracji rządowej, w którym 

powołano Pełnomocnika. 

 

 

 

USTAWA z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów 

zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2020 r. poz. 

139 i 568) 

Art. 20. 

1. Opłatę należną za rok 2019 wnosi się w terminie do dnia 29 lutego 2020 r. 

<1b. Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania 

przestrzennego oraz mieszkalnictwa może określić, w drodze rozporządzenia, 

późniejszy termin wniesienia opłaty, o której mowa w ust. 1a, mając na względzie 

okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii w związku z 

wirusem SARS-CoV-2 oraz skutki nimi wywołane, a także biorąc pod uwagę, aby 

termin ten nie nastąpił później niż do dnia 31 grudnia 2020 r. 

1c. W przypadku gdy termin wniesienia opłaty, o której mowa w ust. 1a, ustalony na 

podstawie art. 7 ust. 5 zdanie drugie na wniosek złożony przed dniem 1 kwietnia 

2020 r. upływa przed dniem 30 czerwca 2020 r., opłatę wnosi się w terminie do dnia 

30 czerwca 2020 r. 

1d. W przypadku gdy termin wniesienia opłaty, o której mowa w ust. 1a, ustalony na 

podstawie art. 7 ust. 5 zdanie drugie upływa przed terminem określonym na 

podstawie ust. 1b, opłatę wnosi się w terminie określonym na podstawie ust. 1b. 

1e. W przypadku, o którym mowa w ust. 1c i 1d, a także w przypadku gdy termin 

ustalony na podstawie art. 7 ust. 5 zdanie drugie upływa w dniu, w którym upływa 
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termin, o którym mowa w ust. 1a, lub termin określony na podstawie ust. 1b, przepis 

art. 7 ust. 5 zdanie drugie stosuje się.> 

1a. 
(1)

 Opłatę należną za rok 2020 wnosi się w terminie do dnia 30 czerwca 2020 r. 

2. Jeżeli zaświadczenie potwierdzające przekształcenie zostało doręczone po dniu 30 

listopada 2019 r., osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych 

jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym, w 

przypadku zgłoszenia zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej w terminie 2 miesięcy od 

dnia otrzymania tego zaświadczenia, przysługuje bonifikata od tej opłaty w wymiarze 

obowiązującym w roku, w którym nastąpiło przekształcenie, pod warunkiem wniesienia 

opłaty jednorazowej uwzględniającej tę bonifikatę w terminie 2 miesięcy od dnia 

otrzymania informacji, o której mowa w art. 7 ust. 8. 

 

 

 

USTAWA z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 85 i 374) 

Art. 22. 

1. Przewodniczącym rady uczelni jest jej członek pochodzący spoza wspólnoty uczelni, 

wybrany przez senat. 

2. Rada uczelni uchwala regulamin określający tryb jej funkcjonowania. 

3. Rada uczelni podejmuje uchwały na posiedzeniach w obecności co najmniej połowy 

statutowej liczby członków. 

<3a. Posiedzenia rady uczelni mogą być przeprowadzane z wykorzystaniem technologii 

informatycznych zapewniających kontrolę ich przebiegu i rejestrację oraz 

umożliwiających zapewnienie tajności głosowań.> 

4. Członkowi rady uczelni, o którym mowa w art. 19 ust. 1 pkt 1, przysługuje miesięczne 

wynagrodzenie, którego wysokość nie może przekroczyć 67% minimalnego miesięcznego 

wynagrodzenia zasadniczego dla profesora w uczelni publicznej określonego w 

przepisach wydanych na podstawie art. 137 ust. 2, zwanego dalej "wynagrodzeniem 

profesora". Wysokość wynagrodzenia ustala senat. 

 

Art. 31. 

1. Przewodniczącym senatu jest rektor. 
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2. Senat podejmuje uchwały na posiedzeniach w obecności co najmniej połowy statutowej 

liczby członków. 

<2a. Posiedzenia senatu mogą być przeprowadzane z wykorzystaniem technologii 

informatycznych zapewniających kontrolę ich przebiegu i rejestrację oraz 

umożliwiających zapewnienie tajności głosowań.> 

3. W posiedzeniach senatu uczestniczy z głosem doradczym przedstawiciel każdego związku 

zawodowego działającego w uczelni. 

4. W głosowaniach w sprawach, o których mowa w art. 28 ust. 1 pkt 8, biorą udział 

członkowie senatu będący profesorami i profesorami uczelni. Uchwały są podejmowane 

w obecności co najmniej połowy statutowej liczby tych członków. 

 

<Art. 51b. 

1. Jeżeli w okresie ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania uczelni: 

1) senat uczelni nie może wykonywać swoich zadań, rektor może wydawać 

zarządzenia w sprawach należących do kompetencji senatu, jeżeli jest to 

niezbędne dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania uczelni; 

2) rektor i osoba wyznaczona lub upoważniona do jego zastępowania nie mogą 

wykonywać swoich zadań, wykonuje je członek wspólnoty danej uczelni, 

wskazany przez ministra nadzorującego tę uczelnię. 

2. Zarządzenia, o których mowa w ust. 1 pkt 1, podlegają zatwierdzeniu przez senat 

uczelni na najbliższym posiedzeniu. 

3. W okresie ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania uczelni zapomoga, o której 

mowa w art. 86 ust. 1 pkt 3, jest przyznawana przez rektora. Przepisów Kpa i art. 92 

ust. 2 nie stosuje się. 

4. W przypadku ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania uczelni, w okresie tego 

ograniczenia lub zawieszenia oraz przez 60 dni po jego zakończeniu, legitymacje 

studenckie i legitymacje służbowe nauczycieli akademickich są ważne, bez 

konieczności potwierdzania ich ważności. Przepis stosuje się również do legitymacji, 

które utraciły ważność w okresie 30 dni poprzedzających ograniczenie lub 

zawieszenie funkcjonowania uczelni. 

5. W okresie ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania uczelni: 

1) nie przeprowadza się ocen okresowych nauczycieli akademickich; 
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2) nie kieruje się nauczycieli akademickich na badania okresowe, o których mowa w 

art. 229 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 1040, 1043 i 1495) oraz na badania w celu wydania orzeczenia o potrzebie 

udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia, o którym mowa w art. 131 ust. 5.> 

 

<Art. 76a. 

1. Uczelnia może zorganizować weryfikację osiągniętych efektów uczenia się 

określonych w programie studiów, w szczególności przeprowadzać zaliczenia 

i egzaminy kończące określone zajęcia oraz egzaminy dyplomowe, poza siedzibą 

uczelni lub poza jej filią z wykorzystaniem technologii informatycznych 

zapewniających kontrolę ich przebiegu i rejestrację. 

2. Zasady weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się w sposób, o którym mowa w ust. 

1, uczelnia udostępnia w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie 

podmiotowej.> 

Art. 178. 

1. Stopień naukowy albo stopień w zakresie sztuki nadaje, w drodze decyzji administracyjnej: 

1)   w uczelni - senat lub inny organ uczelni, o którym mowa w art. 28 ust. 4; 

2)   w instytucie PAN, w instytucie badawczym oraz w instytucie międzynarodowym - 

rada naukowa. 

<1a. Posiedzenia właściwego organu, o którym mowa w ust. 1, mogą być 

przeprowadzane z wykorzystaniem technologii informatycznych zapewniających 

kontrolę ich przebiegu i rejestrację oraz umożliwiających zapewnienie tajności 

głosowań.> 

2. Decyzję, o której mowa w ust. 1, podpisuje przewodniczący właściwego organu. 

3. W postępowaniach w sprawie nadania stopnia doktora oraz w sprawie nadania stopnia 

doktora habilitowanego, w zakresie nieuregulowanym w ustawie, stosuje się odpowiednio 

przepisy Kpa. 

4. Tytuł profesora nadaje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

Art. 191. 

1. Do obrony rozprawy doktorskiej może być dopuszczona osoba, która uzyskała pozytywne 

recenzje od co najmniej 2 recenzentów oraz spełniła wymagania, o których mowa w art. 

186 ust. 1 pkt 5. 
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<1a. Obrona rozprawy doktorskiej może być przeprowadzona poza siedzibą podmiotu 

doktoryzującego z wykorzystaniem technologii informatycznych zapewniających 

kontrolę jej przebiegu i rejestrację.> 

2. Na postanowienie o odmowie dopuszczenia do obrony przysługuje zażalenie do RDN. 

 

<Art. 198b. 

W przypadku zawieszenia kształcenia doktorantów, w okresie tego zawieszenia oraz 

przez 60 dni po jego zakończeniu, legitymacje doktoranta są ważne, bez konieczności 

potwierdzania ich ważności. Przepis stosuje się również do legitymacji, które utraciły 

ważność w okresie 30 dni poprzedzających zawieszenie kształcenia doktorantów.> 

 

Art. 221. 

1. RDN dokonuje oceny formalnej wniosku oraz przekazuje go podmiotowi habilitującemu w 

terminie 4 tygodni od dnia jego otrzymania. 

2. W terminie 4 tygodni od dnia otrzymania wniosku przez podmiot habilitujący może on nie 

wyrazić zgody na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora 

habilitowanego i zwrócić wniosek do RDN. 

3. W przypadku niewyrażenia zgody, RDN niezwłocznie wyznacza inny podmiot habilitujący 

i przekazuje wniosek temu podmiotowi. Przepisu ust. 2 nie stosuje się. 

4. W terminie 12 tygodni od dnia otrzymania wniosku RDN wyznacza 4 członków komisji 

habilitacyjnej, w tym przewodniczącego i 3 recenzentów, spośród osób posiadających 

stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora oraz aktualny dorobek naukowy lub 

artystyczny i uznaną renomę, w tym międzynarodową, niebędących pracownikami 

podmiotu habilitującego ani uczelni, instytutu PAN, instytutu badawczego albo instytutu 

międzynarodowego, których pracownikiem jest osoba ubiegająca się o stopień doktora 

habilitowanego. 

5. Podmiot habilitujący, w terminie 6 tygodni od dnia otrzymania informacji o członkach 

komisji habilitacyjnej wyznaczonych przez RDN, powołuje komisję habilitacyjną. 

Komisja składa się z: 

1)   4 członków wyznaczonych przez RDN; 

2)   2 członków posiadających stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora, 

zatrudnionych w podmiocie habilitującym, w tym sekretarza; 
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3)   recenzenta posiadającego stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora oraz 

aktualny dorobek naukowy lub artystyczny i uznaną renomę, w tym międzynarodową, 

niebędącego pracownikiem podmiotu habilitującego. 

6. Recenzentem może być osoba niespełniająca warunków określonych w ust. 4 i 5, która jest 

pracownikiem zagranicznej uczelni lub instytucji naukowej, jeżeli RDN lub podmiot 

habilitujący uzna, że osoba ta posiada znaczący dorobek w zakresie zagadnień 

związanych z osiągnięciami osoby ubiegającej się o stopień doktora habilitowanego. 

7. Recenzentem nie może zostać osoba, która w okresie ostatnich 5 lat dwukrotnie nie 

dochowała terminu, o którym mowa w ust. 8. 

8. Recenzenci, w terminie 8 tygodni od dnia doręczenia im wniosku, oceniają, czy osiągnięcia 

naukowe osoby ubiegającej się o stopień doktora habilitowanego odpowiadają 

wymaganiom określonym w art. 219 ust. 1 pkt 2, i przygotowują recenzje. 

9. Komisja habilitacyjna może przeprowadzić kolokwium habilitacyjne w zakresie osiągnięć 

naukowych albo artystycznych osoby ubiegającej się o stopień doktora habilitowanego. 

Kolokwium przeprowadza się w przypadku osiągnięć w zakresie nauk humanistycznych, 

społecznych i teologicznych. 

<9a. Kolokwium habilitacyjne może być przeprowadzone poza siedzibą podmiotu 

habilitującego z wykorzystaniem technologii informatycznych zapewniających 

kontrolę jego przebiegu i rejestrację.> 

10. Uchwałę zawierającą opinię w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego podejmuje 

komisja habilitacyjna w głosowaniu jawnym. Na wniosek osoby ubiegającej się o stopień 

komisja podejmuje uchwałę w głosowaniu tajnym. Opinia nie może być pozytywna, jeżeli 

co najmniej 2 recenzje są negatywne. 

11. Komisja habilitacyjna w terminie 6 tygodni od dnia otrzymania recenzji przekazuje 

podmiotowi habilitującemu uchwałę, o której mowa w ust. 10, wraz z uzasadnieniem i 

dokumentacją postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego. 

12. Na podstawie uchwały, o której mowa w ust. 10, podmiot habilitujący, w terminie 

miesiąca od dnia jej otrzymania, nadaje stopień doktora habilitowanego albo odmawia 

jego nadania. Podmiot habilitujący odmawia nadania stopnia, w przypadku gdy opinia, o 

której mowa w ust. 10, jest negatywna. 

13. W przypadku wycofania wniosku po powołaniu komisji habilitacyjnej: 

1)   ten sam wniosek nie może być podstawą ubiegania się o nadanie stopnia doktora 

habilitowanego w innym podmiocie habilitującym; 
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2)   wnioskodawca nie może ubiegać się o nadanie stopnia doktora habilitowanego przez 

okres 2 lat. 

14. Senat albo rada naukowa określi: 

1)   szczegółowy tryb postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego; 

2)   zasady ustalania wysokości opłaty za postępowanie w sprawie nadania stopnia 

doktora habilitowanego oraz zwalniania z tej opłaty; 

3)   sposób wyznaczania członków komisji habilitacyjnej. 

 

Art. 235. 

1. RDN działa przez swoje organy. 

2. Organami RDN są: 

1)   przewodniczący; 

2)   prezydium. 

3. W skład prezydium wchodzą: 

1)   przewodniczący; 

2)   sekretarz RDN; 

3)   przewodniczący zespołów, o których mowa w ust. 5. 

4. Przewodniczącego RDN powołuje spośród jej członków i odwołuje minister. 

5. RDN tworzy zespoły działające w ramach dziedzin, w skład których wchodzą członkowie 

RDN. 

<6. Posiedzenia prezydium RDN i zespołów, o których mowa w ust. 5, mogą być 

przeprowadzane z wykorzystaniem technologii informatycznych zapewniających 

kontrolę ich przebiegu i rejestrację oraz umożliwiających zapewnienie tajności 

głosowań.> 

Art. 365. 

Środki finansowe na szkolnictwo wyższe i naukę przeznacza się na: 

1)   utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego, w tym: 

a)  kształcenie studentów na studiach stacjonarnych, 

b)   utrzymanie i rozwój uczelni, w tym domów i stołówek studenckich oraz realizację 

inwestycji w obszarze działalności dydaktycznej, 

c)  rozwój zawodowy pracowników uczelni, 

d)  przedsięwzięcie "Dydaktyczna inicjatywa doskonałości"; 

2)   utrzymanie i rozwój potencjału badawczego, w tym: 
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a)  prowadzenie działalności naukowej, 

b)   realizację inwestycji w obszarze działalności badawczej, 

c)  kształcenie w szkole doktorskiej, 

d)  komercjalizację wyników działalności naukowej oraz know-how związanego z tymi 

wynikami, 

e)  program "Inicjatywa doskonałości - uczelnia badawcza", 

f)  program "Regionalna inicjatywa doskonałości", 

g)  rozwój zawodowy pracowników naukowych w instytutach PAN, instytutach 

badawczych oraz instytutach międzynarodowych; 

2a)   działalność bieżącą instytutów Sieci Łukasiewicz, w tym: 

a)  rozwój kompetencji badawczych, 

b)  zatrudnienie kadry i rozwój zawodowy pracowników pionu badawczego, 

c)  utrzymanie infrastruktury badawczej i informatycznej, 

d)  działania związane z komercjalizacją wyników badań naukowych i prac rozwojowych 

prowadzonych w ramach celu Sieci Badawczej Łukasiewicz, o którym mowa w art. 1 

ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz, lub know-

how związanego z tymi wynikami; 

2b)   realizację projektów badawczych w ramach celu Sieci Badawczej Łukasiewicz, o 

którym mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej 

Łukasiewicz; 

3)   świadczenia, o których mowa w art. 86 ust. 1 pkt 1-4; 

4)   inwestycje związane z: 

a)  kształceniem, 

b)  działalnością naukową, 

c)   obsługą realizacji zadań NAWA, NCN, NCBiR i Centrum Łukasiewicz, 

d)   realizacją projektów badawczych w ramach celu Sieci Badawczej Łukasiewicz, o 

którym mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej 

Łukasiewicz; 

5)   utrzymanie: 

a)  aparatury naukowo-badawczej lub stanowiska badawczego, unikatowych w skali kraju, 

b)  specjalnej infrastruktury informatycznej 

- mających istotne znaczenie dla realizacji polityki naukowej państwa; 
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6)   zadania związane z zapewnieniem osobom niepełnosprawnym warunków do pełnego 

udziału w procesie przyjmowania na studia, do szkół doktorskich, kształceniu na studiach 

i w szkołach doktorskich lub prowadzeniu działalności naukowej; 

7)   programy i przedsięwzięcia ustanawiane przez ministra; 

8)   stypendia i nagrody ministra; 

9)   zadania finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej albo 

z niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), albo z innych środków 

pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi; 

10)  zadania realizowane lub finansowane przez NAWA; 

11)  zadania finansowane przez NCBiR, w tym badania naukowe i prace rozwojowe na rzecz 

obronności i bezpieczeństwa państwa; 

12)  zadania finansowane przez NCN; 

13)  bieżące koszty działalności: 

a)  NAWA, 

b)  NCBiR, 

c)  NCN [,] <;> 

[d)   Centrum Łukasiewicz;] 

<13a)  koszty działalności oraz realizację zadań Centrum Łukasiewicz, o których mowa 

w art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz;> 

14)  finansowanie działalności RDN, PKA, KEN, RGNiSW, PSRP, KRD, KPN, Biura RDN, 

Biura PKA, rzeczników dyscyplinarnych powołanych przez ministra, komisji 

dyscyplinarnych przy RGNiSW i przy ministrze, zespołów doradczych i ekspertów, o 

których mowa w art. 341, zespołów ekspertów, o których mowa w art. 388 ust. 5 oraz art. 

397 ust. 4, oraz ekspertów, o których mowa w art. 428 ust. 2; 

15)  opłacanie składek na rzecz instytucji lub organizacji międzynarodowych, wynikających z 

zawartych umów międzynarodowych lub statutów konsorcjów działających na rzecz 

europejskiej infrastruktury badawczej. 

 

Art. 368. 

1. Wysokość subwencji ze środków finansowych, o których mowa w art. 365 pkt 1 lit. a-c i 

pkt 2 lit. a-d i g, oraz dotacji ze środków finansowych, o których mowa w art. 365 pkt 3 i 
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6, jest ustalana na podstawie algorytmów określonych w przepisach wydanych na 

podstawie art. 402. 

2. Algorytmy podziału środków finansowych, o których mowa w art. 365 pkt 1 lit. a-c, 

uwzględniają w szczególności dane dotyczące: 

1)   grupy uczelni; 

2)   nauczycieli akademickich i studentów studiów stacjonarnych; 

3)   współczynników kosztochłonności określonych w przepisach wydanych na podstawie 

art. 367 ust. 2 pkt 1. 

3. Algorytmy podziału środków finansowych, o których mowa w art. 365 pkt 2 lit. a-d i g, 

uwzględniają w szczególności dane dotyczące: 

1)   rodzaju podmiotu systemu szkolnictwa wyższego i nauki; 

2)   doktorantów; 

3)   kategorii naukowych; 

4)   współczynników kosztochłonności określonych w przepisach wydanych na podstawie 

art. 367 ust. 2 pkt 2; 

5)   zatrudnionych osób prowadzących działalność naukową. 

4. Algorytm podziału środków finansowych, o których mowa w art. 365 pkt 3, uwzględnia w 

szczególności dane dotyczące studentów: 

1)   otrzymujących świadczenia, o których mowa w art. 86 ust. 1 pkt 1; 

2)   będących osobami niepełnosprawnymi. 

5. Algorytm podziału środków finansowych, o których mowa w art. 365 pkt 6, uwzględnia w 

szczególności dane dotyczące studentów i doktorantów, będących osobami 

niepełnosprawnymi. 

6. Dane wymienione w ust. 2-5 ustala się na podstawie Systemu POL-on. 

7. Wysokość subwencji ze środków finansowych, o których mowa w art. 365 pkt 2 lit. a i b, 

dla PAU ustala minister na wniosek. 

8. W uzasadnionych przypadkach minister może dokonać zwiększenia wysokości subwencji 

przyznanej ze środków finansowych, [o których mowa w art. 365 pkt 1 lit. a-c i pkt 2 lit. 

a-d i g] <o których mowa w art. 365 pkt 1 lit. a–c, pkt 2 lit. a–d i g oraz pkt 2a>, oraz 

dotacji przyznanej ze środków finansowych, o których mowa w art. 365 pkt 3, 

uwzględniając potrzeby związane z kształceniem lub działalnością naukową, w 

szczególności z: 

1)   realizacją zadania szczególnie istotnego dla polityki naukowej państwa; 
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2)   wystąpieniem zdarzenia losowego zakłócającego lub uniemożliwiającego prawidłowe 

prowadzenie kształcenia lub działalności naukowej; 

3)   wzrostem liczby studentów uprawnionych do świadczeń, o których mowa w art. 86 

ust. 1 pkt 1-4. 

9. Minister może dokonać zwiększenia wysokości subwencji przyznanej ze środków 

finansowych, [o których mowa w art. 365 pkt 1 lit. a-c i pkt 2 lit. a-d i g] <o których 

mowa w art. 365 pkt 1 lit. a–c, pkt 2 lit. a–d i g oraz pkt 2a>, oraz dotacji przyznanej 

ze środków finansowych, o których mowa w art. 365 pkt 3, uwzględniając wysokość 

środków finansowych pozostających w jego dyspozycji oraz: 

1)   rodzaj podmiotu systemu szkolnictwa wyższego i nauki lub 

2)   jakość prowadzonego kształcenia lub działalności naukowej. 

10. Minister ogłasza w BIP na swojej stronie podmiotowej komunikaty o wysokości: 

1)   subwencji ze środków finansowych, o których mowa w art. 365 pkt 1 lit. a-c i pkt 2 

lit. a-d i g, lub dotacji ze środków finansowych, o których mowa w art. 365 pkt 3 i 6; 

2)   dotacji ze środków finansowych, o których mowa w art. 365 pkt 3 i 6, podlegających 

zwrotowi zgodnie z art. 416; 

3)   zwiększeń, o których mowa w ust. 9. 

11. Do ustalania wysokości subwencji ze środków finansowych, o których mowa w art. 365 

pkt 1 lit. a-c i pkt 2 lit. a-d i g, dotacji ze środków finansowych, o których mowa w art. 

365 pkt 3 i 6, oraz dokonywania zwiększeń, o których mowa w ust. 9, nie stosuje się 

przepisów Kpa. 

Art. 370. 

Minister przekazuje: 

1)   NAWA - środki finansowe, o których mowa w art. 365 pkt 4 lit. c, pkt 9, 10 i pkt 13 lit. a; 

2)   NCBiR - środki finansowe, o których mowa w art. 365 pkt 4 lit. c, pkt 9, 11 i pkt 13 lit. b; 

3)   NCN - środki finansowe, o których mowa w art. 365 pkt 4 lit. c, pkt 9, 12 i pkt 13 lit. c; 

4)    Centrum Łukasiewicz - środki finansowe, o których mowa w art. 365 pkt 2b, pkt 4 lit. c i 

d [oraz pkt 13 lit. d] <oraz pkt 13a>. 

Art. 371. 

1. W formie subwencji przyznaje się środki finansowe, o których mowa w art. 365 pkt 1-2a [i 

pkt 13 lit. d]  <i 13a>. 

2. W formie dotacji podmiotowej przyznaje się środki finansowe, o których mowa w art. 365 

pkt 3, 5, 6 i 13 lit. a-c. 
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3. W formie dotacji celowej przyznaje się środki finansowe, o których mowa w art. 365 pkt 

2b, 4 i 10-12. 

Art. 417. 

Do czasu ustalenia wysokości: 

1)   subwencji ze środków, o których mowa w art. 365 pkt 1 i 2 - subwencja może być 

przekazywana w transzach miesięcznych w wysokości 1/12 kwoty subwencji przekazanej 

w poprzednim roku budżetowym; 

1a)   subwencji ze środków, o których mowa w art. 365 pkt 2a - subwencja może być 

przekazywana w transzach miesięcznych w wysokości 1/10 kwoty subwencji przekazanej 

w poprzednim roku budżetowym; 

[2)   dotacji ze środków, o których mowa w art. 365 pkt 3 - dotacja może być przekazywana w 

transzach miesięcznych w wysokości 1/10 kwoty dotacji przekazanej w poprzednim roku 

budżetowym;] 

<2) dotacji ze środków, o których mowa w art. 365 pkt 3 – dotacja może być 

przekazywana w transzach miesięcznych;> 

3)   dotacji ze środków, o których mowa w art. 365 pkt 6 - dotacja może być przekazywana w 

transzach miesięcznych w wysokości 1/12 kwoty dotacji przekazanej w poprzednim roku 

budżetowym. 

 

 

 

USTAWA z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz (Dz. U. poz. 534 i 2227 

oraz z 2020 r. poz. 284) 

Art. 41. 

1. Połączenie instytutów Sieci może polegać na: 

1)   utworzeniu jednego instytutu Sieci z dwóch albo większej liczby instytutów Sieci, 

które w wyniku połączenia tracą osobowość prawną; 

2)   włączeniu do instytutu Sieci jednego albo większej liczby instytutów Sieci, które w 

wyniku włączenia tracą osobowość prawną. 

2. Instytut Sieci, do którego włączono inny instytut Sieci albo inne instytuty Sieci, może 

zachować dotychczasową nazwę. 
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[3. Instytut Sieci powstały w wyniku połączenia instytutów Sieci przejmuje pracowników, 

mienie, należności i zobowiązania łączonych instytutów Sieci albo włączanych do niego 

instytutów Sieci.] 

<3. Instytut Sieci powstały w wyniku połączenia instytutów Sieci wstępuje z dniem 

połączenia we wszystkie prawa i obowiązki łączonych instytutów Sieci albo 

włączanych do niego instytutów Sieci.> 

<3a. Uprawnienia i obowiązki instytutów Sieci połączonych lub włączonych, które w 

wyniku połączenia lub włączenia utraciły osobowość prawną, wynikające z decyzji 

administracyjnych, w szczególności zezwolenia, koncesje oraz ulgi, przechodzą z 

mocy prawa odpowiednio na instytut Sieci utworzony w wyniku połączenia albo 

instytut Sieci, do którego włączono jeden albo większą liczbę instytutów Sieci, chyba 

że ustawa lub decyzja administracyjna stanowi inaczej.> 

4. Do pracowników łączonych instytutów Sieci stosuje się art. 23
1
 ustawy z dnia 26 czerwca 

1974 r. - Kodeks pracy. 

5. Dyrektor instytutu Sieci powstałego w wyniku połączenia instytutów Sieci niezwłocznie 

składa wniosek o dokonanie: 

1)   wpisu tego instytutu do KRS i wykreślenie z KRS instytutów podlegających 

połączeniu - w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1; 

2)   odpowiednich zmian we wpisie tego instytutu do KRS i wykreślenie z KRS instytutu 

Sieci albo instytutów Sieci podlegających włączeniu - w przypadku, o którym mowa 

w ust. 1 pkt 2. 

6. Z dniem połączenia instytutów Sieci kończy się kadencja rad połączonych instytutów Sieci. 

 

Art. 57. 

1. Centrum Łukasiewicz prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na podstawie rocznego 

planu finansowego ustalanego na okres roku obrotowego. Rokiem obrotowym jest rok 

kalendarzowy. 

2. W rocznym planie finansowym Centrum Łukasiewicz wyodrębnia się: 

1)   przychody z prowadzonej działalności; 

[2)   subwencję na dofinansowanie działalności bieżącej Centrum Łukasiewicz związanej z 

obsługą realizacji jego zadań;] 

<2) subwencję na koszty działalności oraz realizację zadań Centrum Łukasiewicz, 

o których mowa w art. 2 ust. 2;> 
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3)   dotacje celowe na: 

a)  realizację przez Centrum Łukasiewicz projektów badawczych w ramach celu Sieci, 

o którym mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1, 

b)  realizację przez instytuty Sieci projektów badawczych w ramach celu Sieci, o 

którym mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1, 

c)  inwestycje związane z obsługą realizacji zadań Centrum Łukasiewicz, 

d)  finansowanie lub dofinansowanie Centrum Łukasiewicz kosztów inwestycji 

związanych z realizacją projektów badawczych w ramach celu Sieci, o którym 

mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1, 

e)  finansowanie lub dofinansowanie instytutom Sieci kosztów inwestycji związanych 

z realizacją projektów badawczych w ramach celu Sieci, o którym mowa w art. 1 

ust. 2 pkt 1; 

4)   środki przekazane przez podmioty inne niż minister właściwy do spraw szkolnictwa 

wyższego i nauki; 

5)   koszty, w tym: 

a)  wynagrodzenia i prawnie obowiązujące obciążenia od nich naliczane, 

b)  płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań, 

c)  zakup towarów i usług; 

6)   środki na wydatki majątkowe; 

7)   środki przyznane innym podmiotom; 

8)   stan należności i zobowiązań na początek i na koniec roku; 

9)   stan środków pieniężnych na początek i na koniec roku. 

3. Prezes, po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady, w trybie określonym dla prac nad projektem 

ustawy budżetowej, przekazuje ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego i 

nauki do zatwierdzenia projekty: 

1)   rocznego planu finansowego Centrum Łukasiewicz, 

2)   planu finansowego w układzie zadaniowym na dany rok budżetowy oraz na kolejne 2 

lata 

-   z uwzględnieniem terminów określanych przez ministra właściwego do spraw finansów 

publicznych na przedłożenie materiałów do projektu ustawy budżetowej. 

4. Zmian rocznego planu finansowego Centrum Łukasiewicz dokonuje się w trybie 

określonym dla sporządzania rocznego planu finansowego. 
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Art. 58. 

1. Przychodami Centrum Łukasiewicz są: 

[1)   subwencja na dofinansowanie działalności bieżącej Centrum Łukasiewicz związanej 

z obsługą realizacji zadań, o których mowa w art. 2 ust. 2 pkt 1, 4 i 5;] 

<1) subwencja na koszty działalności oraz realizację zadań Centrum Łukasiewicz, 

o których mowa w art. 2 ust. 2;> 

2)   dotacje celowe na: 

a)  realizację przez Centrum Łukasiewicz projektów badawczych w ramach celu Sieci, 

o którym mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1, 

b)  inwestycje związane z obsługą realizacji zadań Centrum Łukasiewicz, 

c)  finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji dotyczących realizacji przez 

Centrum Łukasiewicz projektów badawczych w ramach celu Sieci, o którym 

mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1, obejmujących: 

–  zakup, wytworzenie lub rozbudowę aparatury naukowo-badawczej oraz 

infrastruktury informatycznej, 

–  budowę, przebudowę lub rozbudowę obiektów budowlanych, 

–  zakup nieruchomości. 

2. Przychodami Centrum Łukasiewicz mogą być także: 

1)   środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi; 

2)   przychody z działalności gospodarczej; 

3)   przychody z udziałów, akcji i odsetek; 

4)   przychody ze sprzedaży składników własnego mienia oraz z tytułu odpłatności za 

korzystanie z tych składników przez osoby trzecie na podstawie umowy najmu, 

dzierżawy albo innej umowy; 

5)   przychody z dziedziczenia, darowizn i zapisów; 

6)   przychody z innych źródeł. 

 

<Art. 61a. 

Prezes może przekazać środki pochodzące z subwencji na koszty działalności oraz 

realizację zadań Centrum Łukasiewicz, o których mowa w art. 2 ust. 2, instytutowi Sieci 

wyznaczonemu zgodnie z art. 31 ust. 2. Środki przekazuje się na podstawie umowy.> 
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Art. 63. 

1. Instytut Sieci prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na podstawie rocznego planu 

finansowego ustalanego na okres roku obrotowego. Rokiem obrotowym jest rok 

kalendarzowy. 

2. W rocznym planie finansowym instytutu Sieci wyodrębnia się: 

1)   przychody z działalności gospodarczej; 

2)   subwencję przyznawaną przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i 

nauki zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce; 

3)   dotacje celowe przyznawane przez Prezesa na: 

a)  realizację przez instytut Sieci projektów badawczych w ramach celu Sieci, o 

którym mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1, 

b)  finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji dotyczących realizacji przez 

instytut Sieci projektów badawczych w ramach celu Sieci, o którym mowa w art. 1 

ust. 2 pkt 1; 

<3a) środki, o których mowa w art. 61a;> 

4)   środki przekazane przez podmioty inne niż minister właściwy do spraw szkolnictwa 

wyższego i nauki lub Prezes; 

5)   koszty, w tym: 

a)  wynagrodzenia i prawnie obowiązujące obciążenie od nich naliczane, 

b)  płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań, 

c)  koszty majątkowe. 

3. Dyrektor, w terminie do dnia 15 grudnia każdego roku, przekazuje Prezesowi do 

zatwierdzenia projekt rocznego planu finansowego instytutu Sieci. 

4. Zmian rocznego planu finansowego instytutu Sieci dokonuje się w trybie określonym dla 

sporządzania rocznego planu finansowego. 

 

Art. 64. 

Przychodami instytutu Sieci są: 

1)   subwencja, o której mowa w art. 63 ust. 2 pkt 2; 

2)   dotacje celowe na: 

a)  realizację przez instytut Sieci projektów badawczych w ramach celu Sieci, o którym 

mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1, 
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b)  finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji dotyczących realizacji przez 

instytut Sieci projektów badawczych w ramach celu Sieci, o którym mowa w art. 1 

ust. 2 pkt 1, obejmujących: 

–  zakup, wytworzenie lub rozbudowę aparatury naukowo-badawczej oraz infrastruktury 

informatycznej, 

–  budowę, przebudowę lub rozbudowę obiektów budowlanych, 

–  zakup nieruchomości; 

<2a) środki, o których mowa w art. 61a;> 

3)   środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi; 

4)   przychody z działalności gospodarczej; 

5)   przychody z udziałów, akcji, skarbowych papierów wartościowych i odsetek; 

6)   przychody ze sprzedaży składników własnego mienia oraz z tytułu odpłatności za 

korzystanie z tych składników przez osoby trzecie na podstawie umowy najmu, dzierżawy 

albo innej umowy; 

7)   przychody z dziedziczenia, darowizn i zapisów; 

8)   przychody z innych źródeł. 

 

 

 

USTAWA z dnia 4 lipca 2019 r. o systemie instytucji rozwoju (Dz. U. poz. 1572 oraz z 2020 

poz. 569) 

Art. 12. 

1. 
(9)

 Polski Fundusz Rozwoju udziela finansowania , w szczególności mikroprzedsiębiorcom 

oraz małym i średnim przedsiębiorcom spełniającym warunki określone w załączniku I do 

rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre 

rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 

Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.). 

1a. 
(10)

 Finansowanie, o którym mowa w ust. 1, stanowiące pomoc państwa spełniającą 

przesłanki określone w art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

przeznacza się na: 

1)   inwestycje, w tym inwestycje kapitałowe; 

2)   wspieranie przedsiębiorców; 

3)   ochronę środowiska naturalnego; 
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4)   badania, rozwój oraz innowacje; 

5)   szkolenia i doradztwo; 

6)   rekrutację i zatrudnienie pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej 

sytuacji i pracowników niepełnosprawnych; 

7)   zapobieganie lub naprawienie szkód spowodowanych klęskami żywiołowymi, innymi 

sytuacjami kryzysowymi, w tym rozprzestrzenianiem się COVID-19; 

8)   przedsięwzięcia o charakterze społecznym w zakresie transportu na rzecz 

mieszkańców regionów oddalonych; 

9)   infrastrukturę szerokopasmową; 

10)  kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego; 

11)  infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną; 

12)  infrastrukturę lokalną [.] <;> 

<13) infrastrukturę transportu lotniczego i infrastrukturę krytyczną portów 

lotniczych.> 

2. 
(11)

 W przypadku, o którym mowa w ust. 1a, wynagrodzenie Polskiego Funduszu Rozwoju 

nie może przekraczać stawek rynkowych. 

3. Rada Ministrów może określić, w drodze rozporządzenia, szczegółowe: 

1)   
(12)

 przeznaczenie i warunki udzielania finansowania, o którym mowa w ust. 1a, 

2)   warunki wypłaty wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 2 

-   mając na uwadze dopuszczalność i warunki udzielania pomocy państwa określone 

przez właściwe organy Unii Europejskiej. 

 

 

 

USTAWA z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w 

gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1579 oraz z 2020 r. poz. 568)  

 

Art. 18. 

1. Podmiot wskazany do prowadzenia instalacji do termicznego przekształcania odpadów 

komunalnych lub odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych ujętą w 

wojewódzkim planie gospodarki odpadami obowiązującym w dniu wejścia w życie 

niniejszej ustawy, jako planowana do modernizacji, planowana do rozbudowy w zakresie 

zwiększenia mocy przerobowych lub planowana do budowy, jest obowiązany do złożenia 
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informacji, o której mowa w art. 35c ust. 1 ustawy zmienianej w art. 6, do marszałka 

województwa w terminie do dnia 31 stycznia 2020 r. 

2. Marszałek województwa weryfikuje informację, o której mowa w ust. 1, i na podstawie tej 

weryfikacji przekazuje ministrowi właściwemu do spraw środowiska, w terminie do dnia 

29 lutego 2020 r., wykaz instalacji: 

1)   przeznaczonych do termicznego przekształcania odpadów komunalnych lub odpadów 

pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych z podziałem na: istniejące, 

planowane do modernizacji, planowane do rozbudowy w zakresie zwiększenia mocy 

przerobowych i planowane do budowy, wraz z podaniem dla każdej instalacji mocy 

przerobowej istniejącej, o ile dotyczy, oraz mocy przerobowej planowanej, a także 

planowanymi terminami realizacji poszczególnych etapów inwestycji; 

2)   w stosunku do których postanowienia wojewódzkiego planu gospodarki odpadami 

utraciły moc zgodnie z przepisami ust. 3 i 4, wskazując odrębnie dla każdej instalacji 

przesłankę utraty mocy wojewódzkiego planu gospodarki odpadami. 

3. Z dniem 1 stycznia 2020 r. tracą moc postanowienia wojewódzkiego planu gospodarki 

odpadami uchwalonego po dniu 1 lipca 2016 r. i obowiązującego w dniu wejścia w życie 

niniejszej ustawy, dotyczące: 

1)   instalacji do termicznego przekształcania odpadów komunalnych lub odpadów 

pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych ujętych w wojewódzkim planie 

gospodarki odpadami, obowiązującym w dniu 30 czerwca 2016 r., jako planowane do 

budowy lub planowane do rozbudowy w zakresie zwiększenia mocy przerobowych z 

terminem realizacji przed dniem 1 stycznia 2017 r. i ponownie ujętych w 

wojewódzkim planie gospodarki odpadami, obowiązującym w dniu 30 czerwca 2019 

r., jako planowane do budowy lub planowane do rozbudowy w zakresie zwiększenia 

mocy przerobowych, z terminem realizacji przed dniem 1 stycznia 2019 r., dla których 

nie zostało złożone przed dniem 1 stycznia 2020 r. zawiadomienie do organu nadzoru 

budowlanego o zakończeniu budowy; 

2)   instalacji do termicznego przekształcania odpadów komunalnych lub odpadów 

pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych ujętych w wojewódzkim planie 

gospodarki odpadami, obowiązującym w dniu 30 czerwca 2019 r., jako planowane do 

budowy lub planowane do rozbudowy w zakresie zwiększenia mocy przerobowych, z 

terminem realizacji przed dniem 1 stycznia 2019 r., dla których nie zostało złożone 
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przed dniem 1 stycznia 2020 r. zawiadomienie do organu nadzoru budowlanego o 

zakończeniu budowy. 

4. Z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy tracą moc postanowienia wojewódzkiego planu 

gospodarki odpadami uchwalonego po dniu 1 lipca 2016 r. i obowiązującego w dniu 

wejścia w życie niniejszej ustawy, dotyczące instalacji, o których mowa w art. 4 ust. 2 

ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych 

ustaw (Dz. U. poz. 122), dla których nie zostało złożone przed dniem wejścia w życie 

niniejszej ustawy zawiadomienie do organu nadzoru budowlanego o zakończeniu 

budowy. 

5. 
(2)

 Minister właściwy do spraw klimatu wyda po raz pierwszy przepisy wykonawcze na 

podstawie art. 35b ust. 4 ustawy zmienianej w art. 6 w terminie do dnia 31 grudnia 2020 

r.[, biorąc za rok bazowy do wyliczenia udziału 30%, o którym mowa w art. 35b ust. 1 

ustawy zmienianej w art. 6.] 

 

 

 

USTAWA z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci 

telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1815) 

 

Art. 1. 

W ustawie z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. 

U. z 2017 r. poz. 2062 oraz z 2018 r. poz. 1118) wprowadza się następujące zmiany: 

1)   w art. 2 w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

"4)  infrastruktura telekomunikacyjna o nieznacznym oddziaływaniu - kanalizację kablową, 

linię kablową podziemną i nadziemną, instalację radiokomunikacyjną wraz z konstrukcją 

wsporczą do wysokości 5 m, szafy i słupki telekomunikacyjne oraz inne podobne 

urządzenia i obiekty, a także związany z nimi osprzęt i urządzenia zasilające, jeżeli nie są 

zaliczone do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko lub nie 

stanowią przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na obszary Natura 2000;"; 

2)   tytuł rozdziału 2 otrzymuje brzmienie: 

"Działalność jednostek samorządu terytorialnego w zakresie telekomunikacji, Fundusz 

Szerokopasmowy oraz zasady dostępu do infrastruktury technicznej"; 

3)   w art. 3 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 
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"1a. Działalność polegająca na budowie infrastruktury telekomunikacyjnej i sieci 

telekomunikacyjnych może być podjęta, jeżeli na danym obszarze: 

1)   nie istnieją infrastruktura telekomunikacyjna i sieci telekomunikacyjne; 

2)   istniejące infrastruktura telekomunikacyjna i sieci telekomunikacyjne nie są dostępne lub 

nie odpowiadają zapotrzebowaniu jednostki samorządu terytorialnego."; 

4)   po art. 3 dodaje się art. 3a w brzmieniu: 

"Art. 3a. 1. Organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego może udzielić podmiotom 

niezaliczanym do sektora finansów publicznych i nieprowadzącym działalności 

gospodarczej dotacji celowej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o 

finansach publicznych, z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub 

dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z zaspokojeniem potrzeb tych podmiotów 

w zakresie dostępu do szybkiej sieci telekomunikacyjnej w lokalizacji użytkownika 

końcowego. 

2. Zasady udzielania dotacji celowej, o której mowa w ust. 1, obejmujące w szczególności 

kryteria wyboru inwestycji do finansowania lub dofinansowania oraz tryb postępowania w 

sprawie udzielania tej dotacji i sposób jej rozliczania określa organ stanowiący jednostki 

samorządu terytorialnego w drodze uchwały. 

3. Udzielenie dotacji celowej, o której mowa w ust. 1, następuje na podstawie umowy 

zawartej przez jednostkę samorządu terytorialnego. Do tej umowy stosuje się 

odpowiednio art. 221 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych."; 

5)   po art. 16 dodaje się art. 16a w brzmieniu: 

"Art. 16a. 1. Tworzy się Fundusz Szerokopasmowy, zwany dalej "Funduszem", którego 

dysponentem jest minister właściwy do spraw informatyzacji. 

2. Fundusz jest państwowym funduszem celowym. 

[3. Przychodami Funduszu są: 

1)   wpływy z opłat za prawo do wykorzystywania zasobów numeracji, o których mowa w art. 

184 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne; 

2)   15% wpływów z opłat za prawo do dysponowania częstotliwością, o których mowa w art. 

185 ust. 1 ustawy, o której mowa w pkt 1; 

3)   wpływy z kar pieniężnych, o których mowa w art. 29d ust. 13 niniejszej ustawy oraz art. 

209 ust. 1 i 1
1
 ustawy, o której mowa w pkt 1; 

4)   odsetki od wolnych środków Funduszu przekazanych w zarządzanie na podstawie art. 78d 

ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.] 
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<3. Przychodami Funduszu są: 

1) wpływy z opłat za prawo do wykorzystywania zasobów numeracji, o których mowa 

w art. 184 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne; 

2) 15% wpływów z opłat za prawo do dysponowania częstotliwością, o których mowa 

w art. 185 ust. 1 ustawy, o której mowa w pkt 1; 

3) wpływy z kar pieniężnych, o których mowa w art. 29d ust. 13 niniejszej ustawy oraz 

art. 209 ust. 1 i 11 ustawy, o której mowa w pkt 1; 

4) odsetki od wolnych środków Funduszu przekazanych w zarządzanie na podstawie 

art. 78d ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych; 

5) dotacje z budżetu państwa.> 

4. Środki Funduszu przeznacza się na: 

1)   działania wspierające rozwój szybkich sieci telekomunikacyjnych poprzez 

dofinansowanie lub udzielanie pożyczek na budowę lub przebudowę tych sieci oraz 

wykonywanie przyłączy telekomunikacyjnych do lokalizacji użytkownika końcowego; 

2)   działania mające na celu pobudzenie popytu użytkowników końcowych na usługi 

związane z szerokopasmowym dostępem do Internetu poprzez dofinansowanie zakupu 

usług telekomunikacyjnych, zakupu urządzeń multimedialnych oraz organizacji szkoleń 

rozwijających kompetencje cyfrowe lub udziału w tych szkoleniach; 

3)   koszty związane z obsługą Funduszu. 

5. Wsparcia ze środków Funduszu udziela się w drodze otwartego i niedyskryminacyjnego 

naboru wniosków o udzielenie wsparcia. 

6. Warunkiem ubiegania się o wsparcie ze środków Funduszu jest spełnienie wymagań 

określonych każdorazowo dla danego naboru wniosków o udzielenie wsparcia. 

7. Wsparcia ze środków Funduszu udziela się na podstawie umowy zawartej pomiędzy 

dysponentem Funduszu a beneficjentem. 

8. Dysponent Funduszu może, w drodze umowy, powierzyć, za wynagrodzeniem, instytucji 

mu podległej lub przez niego nadzorowanej wykonywanie w jego imieniu zadań w 

zakresie udzielania wsparcia, w tym zawierania umów o udzielenie wsparcia oraz 

kontrolowania i rozliczania udzielonego wsparcia. Wynagrodzenie instytucji jest kosztem 

związanym z obsługą Funduszu. 

9. Minister właściwy do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe 

warunki i tryb udzielania wsparcia ze środków Funduszu, mając na uwadze przeznaczenie 

środków Funduszu i racjonalne gospodarowanie tymi środkami."; 
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6)   w art. 18: 

a)  w ust. 3 w zdaniu pierwszym wyrazy "art. 22 ust. 1 i 2" zastępuje się wyrazami "art. 22 

ust. 1-3", 

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

"4a. Uzgodnienie, o którym mowa w ust. 4, nie obejmuje finansowych warunków 

współpracy. W tym zakresie podmioty, o których mowa w ust. 4, przedstawiają opinię.", 

c)  ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

"5. Niezajęcie stanowiska przez podmioty, o których mowa w ust. 4, w terminie 30 dni od 

dnia przedstawienia projektu decyzji w sprawie określenia warunków zapewnienia 

dostępu do infrastruktury technicznej, uznaje się za brak zastrzeżeń do projektu w zakresie 

podlegającym uzgodnieniu.", 

d)  po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu: 

"5a. Niewydanie opinii, o której mowa w ust. 4a zdanie drugie, w terminie 30 dni od dnia 

przedstawienia projektu decyzji w sprawie określenia warunków zapewnienia dostępu do 

infrastruktury technicznej, uznaje się za brak zastrzeżeń do projektu w zakresie 

finansowych warunków współpracy.", 

e)  dodaje się ust. 9 i 10 w brzmieniu: 

"9. Prezes UKE może zmienić decyzję w sprawie określenia warunków zapewnienia dostępu 

do infrastruktury technicznej: 

1)   na wniosek operatora sieci, któremu tę decyzję wydano; 

2)   z urzędu w przypadkach uzasadnionych potrzebą zapewnienia ochrony interesów 

odbiorców usług świadczonych przez podmioty wykonujące zadania z zakresu 

użyteczności publicznej lub użytkowników końcowych lub zapewnienia ochrony 

skutecznej konkurencji. 

10. W postępowaniu w sprawie zmiany decyzji w sprawie określenia warunków zapewnienia 

dostępu do infrastruktury technicznej przepisy ust. 2-5a stosuje się odpowiednio."; 

7)   w art. 19 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: 

"2a. W razie niemożności doręczenia pisma w toku negocjacji w sprawie zawarcia umowy o 

dostępie do infrastruktury technicznej stosuje się przepisy art. 139 § 1-2 ustawy z dnia 17 

listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego."; 

8)   w art. 21 ust. 2 i 2a otrzymują brzmienie: 

"2. W przypadku odmowy udzielenia dostępu do infrastruktury technicznej przez operatora 

sieci lub niezawarcia umowy o dostępie do infrastruktury technicznej w terminie 60 dni 
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od dnia złożenia wniosku o taki dostęp każda ze stron może zwrócić się do Prezesa UKE z 

wnioskiem o wydanie decyzji w sprawie dostępu do infrastruktury technicznej. 

2a. Do wniosku do Prezesa UKE o wydanie decyzji w sprawie dostępu do infrastruktury 

technicznej dołącza się: 

1)   wniosek w sprawie zawarcia umowy o dostępie do infrastruktury technicznej; 

2)   potwierdzenie doręczenia drugiej stronie lub potwierdzenie nadania przesyłką poleconą 

wniosku, o którym mowa w pkt 1; 

3)   dokumenty z negocjacji prowadzonych z drugą stroną, o ile druga strona podjęła 

negocjacje; 

4)   projekt umowy o dostępie do infrastruktury technicznej, z zaznaczeniem tych części 

umowy, co do których strony nie doszły do porozumienia."; 

9)   w art. 22: 

a)  po ust. 6 dodaje się ust. 6a w brzmieniu: 

"6a. Uzgodnienie, o którym mowa w ust. 6, nie obejmuje finansowych warunków 

współpracy. W tym zakresie podmioty, o których mowa w ust. 6, przedstawiają opinię.", 

b)  ust. 7 otrzymuje brzmienie: 

"7. Niezajęcie stanowiska przez podmioty, o których mowa w ust. 6, w terminie 30 dni od 

dnia przedstawienia projektu decyzji w sprawie dostępu do infrastruktury technicznej, 

uznaje się za brak zastrzeżeń do projektu w zakresie podlegającym uzgodnieniu.", 

c)  po ust. 7 dodaje się ust. 7a w brzmieniu: 

"7a. Niewydanie opinii, o której mowa w ust. 6a zdanie drugie, w terminie 30 dni od dnia 

przedstawienia projektu decyzji w sprawie dostępu do infrastruktury technicznej, uznaje 

się za brak zastrzeżeń do projektu w zakresie finansowych warunków współpracy.", 

d)  ust. 8 otrzymuje brzmienie: 

"8. W przypadku zawarcia przez zainteresowane strony umowy o dostępie do infrastruktury 

technicznej, decyzja o dostępie do infrastruktury technicznej wygasa z mocy prawa w 

części objętej umową.", 

e)  dodaje się ust. 9 i 10 w brzmieniu: 

"9. Decyzja w sprawie dostępu do infrastruktury technicznej może zostać zmieniona przez 

Prezesa UKE na wniosek każdej ze stron, której ona dotyczy, lub z urzędu, w 

przypadkach uzasadnionych potrzebą zapewnienia ochrony interesów odbiorców usług 

świadczonych przez podmioty wykonujące zadania z zakresu użyteczności publicznej lub 

użytkowników końcowych lub zapewnienia ochrony skutecznej konkurencji. 
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10. W postępowaniu w sprawie zmiany decyzji w sprawie dostępu do infrastruktury 

technicznej przepisy ust. 1-7a stosuje się odpowiednio."; 

10)  w art. 29: 

a)  w ust. 1: 

–  wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

"Prezes UKE sporządza dla terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i na bieżąco aktualizuje, w 

formie elektronicznej, inwentaryzację przedstawiającą:", 

–  w pkt 2 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 3 w brzmieniu: 

"3)  informacje o przebiegu światłowodowych i innych niż światłowodowe linii kablowych 

zapewniających lub umożliwiających zapewnienie szerokopasmowego dostępu do 

Internetu.", 

b)  w ust. 2: 

–  pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

"1)  państwowe jednostki organizacyjne, z wyłączeniem podmiotów, o których mowa w art. 4 

pkt 1, 2, 4, 5 i 8 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne,", 

–  po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu: 

"1a)  jednostki samorządu terytorialnego prowadzące działalność, o której mowa w art. 3 ust. 

1, w formie niewyodrębnionej w ramach ich osobowości prawnej oraz jednostki 

organizacyjne, którym jednostka samorządu terytorialnego powierzyła prowadzenie 

działalności, o której mowa w art. 3 ust. 1,", 

–  część wspólna otrzymuje brzmienie: 

"–  przekazują aktualne, zgodne ze stanem faktycznym, kompletne oraz adekwatne do potrzeb 

wykonania obowiązku, o którym mowa w ust. 1, informacje o posiadanej infrastrukturze 

telekomunikacyjnej, przebiegu światłowodowych linii kablowych zapewniających lub 

umożliwiających zapewnienie szerokopasmowego dostępu do Internetu oraz posiadane w 

postaci elektronicznej informacje o przebiegu innych niż światłowodowe linii kablowych 

zapewniających lub umożliwiających zapewnienie szerokopasmowego dostępu do 

Internetu, a także informacje o publicznych sieciach telekomunikacyjnych, budynkach 

umożliwiających kolokację, świadczonych usługach telefonicznych, usługach transmisji 

danych zapewniających szerokopasmowy dostęp do Internetu i usługach rozprowadzania 

programów radiowych i telewizyjnych.", 

c)  po ust. 2 dodaje się ust. 2a i 2b w brzmieniu: 

"2a. Informacje o: 
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1)   posiadanej infrastrukturze telekomunikacyjnej, publicznych sieciach 

telekomunikacyjnych, przebiegu światłowodowych linii kablowych zapewniających lub 

umożliwiających zapewnienie szerokopasmowego dostępu do Internetu oraz posiadane w 

postaci elektronicznej informacje o przebiegu innych niż światłowodowe linii kablowych 

zapewniających lub umożliwiających zapewnienie szerokopasmowego dostępu do 

Internetu - przekazuje się w terminie: 

a)           do dnia 31 sierpnia - za okres od dnia 1 stycznia do dnia 30 czerwca, 

b)           do dnia 28 lutego - za okres od dnia 1 lipca do dnia 31 grudnia poprzedniego roku; 

2)   budynkach umożliwiających kolokację, świadczonych usługach telefonicznych, usługach 

transmisji danych zapewniających szerokopasmowy dostęp do Internetu i usługach 

rozprowadzania programów radiowych i telewizyjnych - przekazuje się corocznie w 

terminie do dnia 31 marca według stanu na dzień 31 grudnia poprzedniego roku. 

2b. Podmioty, o których mowa w ust. 2, które nie posiadają infrastruktury 

telekomunikacyjnej, publicznych sieci telekomunikacyjnych, budynków umożliwiających 

kolokację i nie świadczą usług telefonicznych, usług transmisji danych zapewniających 

szerokopasmowy dostęp do Internetu oraz usług rozprowadzania programów radiowych i 

telewizyjnych, przekazują Prezesowi UKE corocznie w terminie do dnia 31 marca według 

stanu na dzień 31 grudnia poprzedniego roku, oświadczenie, że nie posiadają 

infrastruktury telekomunikacyjnej, publicznych sieci telekomunikacyjnych, budynków 

umożliwiających kolokację i nie świadczą usług telefonicznych, usług transmisji danych 

zapewniających szerokopasmowy dostęp do Internetu oraz usług rozprowadzania 

programów radiowych i telewizyjnych.", 

d)  w ust. 6 wyrazy "otrzymania z niej wypisów i wyrysów" zastępuje się wyrazami 

"pobierania i otrzymywania danych z niej pochodzących"; 

11)  w art. 29b: 

a)  w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy "przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu" 

zastępuje się wyrazami "operatorowi sieci", 

b)  w ust. 4 wyrazy "przedsiębiorców telekomunikacyjnych" zastępuje się wyrazami 

"operatorów sieci"; 

12)  w art. 29c: 

a)  ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

"1. Operator sieci przekazuje Prezesowi UKE w systemie teleinformatycznym, o którym 

mowa w art. 29b ust. 2, posiadane w postaci elektronicznej informacje, o których mowa w 
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art. 29b ust. 1 pkt 3 lub 4, w celu ich udostępniania przez punkt informacyjny do spraw 

telekomunikacji. Operator sieci przekazuje te informacje corocznie w terminie do dnia 31 

marca według stanu faktycznego i prawnego na dzień 31 grudnia poprzedniego roku. 

Obowiązek wskazany w zdaniu drugim dotyczy również aktualizacji informacji 

przekazanych Prezesowi UKE w celu ich udostępniania przez punkt informacyjny do 

spraw telekomunikacji.", 

b)  uchyla się ust. 2; 

13)  w art. 29d: 

a)  w ust. 4 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

"Właściwy zarządca drogi przekazuje Prezesowi UKE w systemie teleinformatycznym, o 

którym mowa w art. 29b ust. 2, posiadane w postaci elektronicznej informacje:", 

b)  ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

"6. Wójt (burmistrz, prezydent miasta), starosta i marszałek województwa przekazują 

Prezesowi UKE w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w art. 29b ust. 2, 

informacje o stawkach opłaty, o której mowa w art. 29b ust. 1 pkt 6, w terminie 14 dni od 

dnia wejścia w życie uchwały, o której mowa w art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 

1985 r. o drogach publicznych.", 

c)  dodaje się ust. 12-14 w brzmieniu: 

"12. W przypadku stwierdzenia przez Prezesa UKE niewypełnienia przez podmioty, o 

których mowa w ust. 4 i 6, obowiązku przekazania w terminie informacji, o których mowa 

w art. 29b ust. 1 pkt 3, 4 i 6, Prezes UKE wzywa właściwy podmiot do realizacji 

obowiązku w terminie wyznaczonym przez Prezesa UKE. 

13. W przypadku gdy podmiot, wezwany przez Prezesa UKE na podstawie ust. 12, nie 

przekaże żądanych informacji w terminie wyznaczonym przez Prezesa UKE, Prezes UKE 

wymierza temu podmiotowi, w drodze decyzji, karę w wysokości 500 zł za każdy dzień 

zwłoki. Wpływy z kar pieniężnych stanowią przychód Funduszu. 

14. Karę pieniężną uiszcza się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, o której mowa w 

ust. 13. W przypadku nieuiszczenia kary pieniężnej, o której mowa w ust. 13, podlega ona 

ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji."; 

14)  po rozdziale 2a dodaje się rozdział 2b w brzmieniu: 

 

"Rozdział 2b 

System Informacyjny o Instalacjach Wytwarzających Promieniowanie Elektromagnetyczne 
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Art. 29g. 1. System Informacyjny o Instalacjach Wytwarzających Promieniowanie 

Elektromagnetyczne, zwany dalej "systemem informacyjnym PEM", jest publiczną bazą 

danych zawierającą informacje o polu elektromagnetycznym w środowisku, prowadzoną 

przez ministra właściwego do spraw informatyzacji. 

2. System informacyjny PEM jest prowadzony w systemie teleinformatycznym, który 

zapewnia gromadzenie, aktualizację i udostępnianie informacji, o których mowa w ust. 1, 

w sposób jednolity dla obszaru całego kraju. 

Art. 29h. 1. System informacyjny PEM zapewnia publiczny i nieodpłatny dostęp do 

prezentowanych na stronie internetowej w postaci map cyfrowych i tabel następujących 

informacji: 

1)   o poziomach pola elektromagnetycznego pochodzących z pomiarów lub badań: 

a)   o których mowa w art. 122a ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony 

środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.
(3)

), 

b)   o których mowa w art. 123 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony 

środowiska, zgromadzonych w systemie informatycznym Inspekcji Ochrony Środowiska 

"Ekoinfonet", 

c)   o których mowa w art. 17 ust. 3a ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony 

Środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1355, 1501 i 1680), 

d)   prowadzonych przez podmioty inne niż wymienione w art. 122a ust. 1 ustawy z dnia 27 

kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska lub instytucje, poza Głównym Inspektorem 

Ochrony Środowiska, i wykonanych przez akredytowane laboratoria w rozumieniu 

ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2019 r. poz. 155); 

2)   o lokalizacjach instalacji radiokomunikacyjnych wykorzystywanych na cele ruchomych 

publicznych sieci telekomunikacyjnych, z wyłączeniem informacji o infrastrukturze 

krytycznej; 

3)   o rozkładzie natężeń pola elektromagnetycznego pochodzącego z instalacji, o których 

mowa w pkt 2; 

4)   wynikających z pozwoleń, o których mowa w art. 143 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 

r. - Prawo telekomunikacyjne; 

5)   pochodzących z rejestru urządzeń, o którym mowa w art. 144c ust. 1 ustawy z dnia 16 

lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne; 

6)   o zgłoszeniach, o których mowa w art. 152 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - 

Prawo ochrony środowiska, oraz o ponownych zgłoszeniach, o których mowa w art. 152 
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ust. 6 pkt 2 tej ustawy, dotyczących instalacji radiokomunikacyjnych emitujących pola 

elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30 kHz do 300 GHz, których równoważna 

moc promieniowana izotropowo wynosi nie mniej niż 15 W. 

2. System informacyjny PEM umożliwia: 

1)   bezpośrednie wprowadzanie informacji, o których mowa w ust. 1, do bazy danych oraz 

ich aktualizowanie przez stronę internetową systemu informacyjnego PEM; 

2)   identyfikację podmiotu wprowadzającego lub aktualizującego informacje, o których 

mowa w ust. 1; 

3)   sporządzanie analiz, agregację oraz przetwarzanie informacji, o których mowa w ust. 1, 

dla dowolnie wybranej lokalizacji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie 

modeli obliczeniowych; 

4)   przeprowadzanie symulacji dodania nowych instalacji emitujących pole 

elektromagnetyczne o określonych parametrach i obliczenia ich wpływu na natężenie pola 

elektromagnetycznego w środowisku; 

5)   generowanie zgłoszenia instalacji, o którym mowa w art. 152 ust. 1 lub 6 pkt 2 ustawy z 

dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska. 

3. Dostęp do systemu informacyjnego PEM w zakresie, o którym mowa w ust. 2, posiadają: 

1)   przedsiębiorcy telekomunikacyjni prowadzący instalacje emitujące pola 

elektromagnetyczne lub będący użytkownikami takich instalacji lub planujący nowe 

instalacje emitujące pole elektromagnetyczne; 

2)   akredytowane laboratoria w rozumieniu ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie 

oceny zgodności; 

3)   Prezes UKE; 

4)   organy Inspekcji Ochrony Środowiska, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 20 lipca 

1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska; 

5)   organy ochrony środowiska, o których mowa w art. 376 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. 

- Prawo ochrony środowiska; 

6)   organy inspekcji sanitarnej, o których mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 

r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59); 

7)   podmioty inne niż wymienione w art. 122a ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - 

Prawo ochrony środowiska lub instytucje, poza Głównym Inspektorem Ochrony 

Środowiska, prowadzące pomiary pola elektromagnetycznego wykonywane przez 
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akredytowane laboratoria w rozumieniu ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie 

oceny zgodności. 

Art. 29i. 1. Prowadzący instalację radiokomunikacyjną, która emituje pola 

elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30 kHz do 300 GHz, których równoważna 

moc promieniowana izotropowo wynosi nie mniej niż 15 W, lub użytkownik takiej 

instalacji udostępnia w systemie informacyjnym PEM wyniki pomiarów, o których mowa 

w art. 122a ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, w 

terminie 30 dni od dnia wykonania tych pomiarów. 

2. Wojewódzki inspektor ochrony środowiska udostępnia w systemie informacyjnym PEM 

wyniki kontroli, o której mowa w art. 17 ust. 3a ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji 

Ochrony Środowiska, w terminie 30 dni od dnia wykonania pomiarów. 

3. Podmioty inne niż wymienione w art. 122a ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - 

Prawo ochrony środowiska lub instytucje, poza Głównym Inspektorem Ochrony 

Środowiska, prowadzące pomiary pól elektromagnetycznych wykonane przez 

akredytowane laboratoria w rozumieniu ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie 

oceny zgodności udostępniają w systemie informacyjnym PEM wyniki pomiarów, o 

których mowa w art. 122a ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony 

środowiska, w terminie 30 dni od dnia wykonania tych pomiarów. 

4. Organy ochrony środowiska udostępniają w systemie informacyjnym PEM informacje o 

zgłoszeniach, o których mowa w art. 152 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo 

ochrony środowiska, oraz o ponownych zgłoszeniach, o których mowa w art. 152 ust. 6 

pkt 2 tej ustawy, dotyczących instalacji radiokomunikacyjnych emitujących pola 

elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30 kHz do 300 GHz, których równoważna 

moc promieniowana izotropowo wynosi nie mniej niż 15 W, w terminie 3 dni od dnia 

dokonania zgłoszenia lub ponownego zgłoszenia."; 

15)  w art. 30: 

a)  w ust. 1: 

–  we wprowadzeniu do wyliczenia skreśla się wyrazy "w szczególności", 

–  pkt 5 otrzymuje brzmienie: 

"5)  umożliwieniu utrzymywania, eksploatacji, przebudowy lub remontu przyłącza 

telekomunikacyjnego lub instalacji telekomunikacyjnej budynku będących własnością 

tego przedsiębiorcy telekomunikacyjnego,", 

–  dodaje się pkt 6 w brzmieniu: 
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"6)  umożliwieniu wejścia na teren nieruchomości, w tym do budynku, w zakresie 

niezbędnym do korzystania z dostępu, o którym mowa w pkt 1-5 i ust. 3", 

b)  ust. 1c otrzymuje brzmienie: 

"1c) Przedsiębiorca telekomunikacyjny jest obowiązany do korzystania z dostępu, o którym 

mowa w ust. 1 i 3, w sposób możliwie najmniej uciążliwy dla właściciela, użytkownika 

wieczystego oraz osób, którym przysługują inne prawa do nieruchomości, z 

uwzględnieniem przeznaczenia budynku oraz jego stanu technicznego i estetycznego, a 

także do przywrócenia nieruchomości do stanu poprzedniego niezwłocznie po 

doprowadzeniu przyłącza telekomunikacyjnego, wykonaniu instalacji telekomunikacyjnej 

budynku, doprowadzeniu kolejnego kabla telekomunikacyjnego do budynku lub 

umieszczeniu takiego kabla w istniejącej kanalizacji kablowej.", 

c)  ust. 1f otrzymuje brzmienie: 

"1f) Właściciel, użytkownik wieczysty lub zarządca nieruchomości jest obowiązany udzielić 

przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu informacji, o których mowa w ust. 1e pkt 1, 2, 4 i 5, 

oraz - o ile są w jego posiadaniu - informacji, o których mowa w ust. 1e pkt 3, w terminie 

14 dni od dnia otrzymania wniosku w tej sprawie. Jeżeli podmiot, o którym mowa w 

zdaniu pierwszym, nie posiada informacji, o których mowa w ust. 1e pkt 3, informuje o 

tym przedsiębiorcę telekomunikacyjnego w tym samym terminie.", 

d)  uchyla się ust. 1g, 

e)  ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

"3. Właściciel kabla telekomunikacyjnego, instalacji telekomunikacyjnej budynku lub 

przyłącza telekomunikacyjnego niebędący przedsiębiorcą telekomunikacyjnym ani 

właścicielem, użytkownikiem wieczystym lub zarządcą nieruchomości, na której znajduje 

się ta infrastruktura, jest obowiązany udostępnić przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu 

takie przyłącze, instalację, całość lub część kabla, w tym w szczególności włókno 

światłowodowe, jeżeli doprowadzenie przyłącza telekomunikacyjnego, wykonanie 

instalacji telekomunikacyjnej budynku, doprowadzenie kolejnego kabla 

telekomunikacyjnego do budynku lub umieszczenie takiego kabla w istniejącej kanalizacji 

kablowej byłoby ekonomicznie nieopłacalne lub technicznie niemożliwe.", 

f)  ust. 5-5b otrzymują brzmienie: 

"5. Do dostępu, o którym mowa w ust. 1 i 3, stosuje się odpowiednio przepisy art. 19 ust. 2 i 

2a, art. 20, art. 21 ust. 2-3, art. 22 ust. 1, 5 i 8-10, art. 23 i art. 24a, z tym że: 
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1)   termin zawarcia umowy o dostęp wynosi 30 dni od dnia wystąpienia przez przedsiębiorcę 

telekomunikacyjnego z wnioskiem o jej zawarcie; 

2)   Prezes UKE wydaje decyzję o dostępie, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, także wówczas, 

jeżeli dla istniejącej instalacji telekomunikacyjnej budynku lub istniejącego przyłącza 

telekomunikacyjnego warunki dostępu nie są określone w umowie, o której mowa w ust. 

4, lub umowa taka wygasła, chyba że przedsiębiorca telekomunikacyjny wykonał 

instalację telekomunikacyjną budynku lub doprowadził przyłącze telekomunikacyjne, nie 

mając tytułu prawnego do dysponowania nieruchomością na ten cel oraz wbrew woli lub 

bez wiedzy właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości; 

3)   Prezes UKE określa warunki dostępu, o którym mowa w ust. 1, kierując się potrzebą jak 

najefektywniejszego wykorzystania istniejącej infrastruktury technicznej znajdującej się 

na nieruchomości, w tym w budynku; 

4)   we wniosku o wydanie decyzji o dostępie, o którym mowa w ust. 1, wskazuje się numer 

księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości, do której ma być zapewniony dostęp. 

5a. Umowa zawarta w formie pisemnej albo ostateczna decyzja o dostępie, o którym mowa w 

ust. 1, stanowią podstawę do dokonania wpisu w księdze wieczystej. W przypadku gdy 

podstawą do dokonania wpisu jest ostateczna decyzja o dostępie, wpisu można dokonać 

także na wniosek Prezesa UKE. 

5b. Stronami postępowania w sprawie wydania decyzji o dostępie, o którym mowa w ust. 1, 

są przedsiębiorca telekomunikacyjny oraz właściciel, użytkownik wieczysty lub zarządca 

nieruchomości, do którego przedsiębiorca telekomunikacyjny wystąpił z wnioskiem o 

zapewnienie tego dostępu. W razie zmiany zarządcy nieruchomości, ustania zarządu albo 

utraty przez dotychczasowego zarządcę uprawnienia do zawarcia umowy o dostęp, o 

którym mowa w ust. 1, na jego miejsce wstępuje nowy zarządca nieruchomości, a w 

przypadku jego braku - właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości.", 

g)  po ust. 5b dodaje się ust. 5ba w brzmieniu: 

"5ba. W przypadku zmiany właściciela, użytkownika wieczystego lub zarządcy 

nieruchomości po wystąpieniu z wnioskiem o zawarcie umowy o dostęp, o którym mowa 

w ust. 1, a przed złożeniem wniosku o wydanie decyzji o dostępie do Prezesa UKE 

przepisy ust. 5b oraz art. 30 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania 

administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 oraz z 2019 r. poz. 60, 730 i 1133) stosuje 

się odpowiednio.", 

h)  po ust. 5e dodaje się ust. 5f w brzmieniu: 
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"5f. Dostęp, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, 3, 5 i 6, jest obowiązany zapewnić także 

właściciel, użytkownik wieczysty lub zarządca nieruchomości będący przedsiębiorcą 

telekomunikacyjnym. Przepisy ust. 1a-1f i 3a-5d stosuje się.", 

i)  ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

"6. W celu zapewnienia świadczenia użytkownikom usług telefonicznych, usług transmisji 

danych zapewniających szerokopasmowy dostęp do Internetu oraz usług rozprowadzania 

cyfrowych programów radiowych i telewizyjnych w wysokiej rozdzielczości przez 

różnych dostawców usług inwestor wyposaża budynek, zgodnie z przepisami w sprawie 

warunków techniczno-budowlanych wydanymi na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 

- Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, 1309, 1524, 1696 i 1712), w instalację 

telekomunikacyjną stanowiącą część składową nieruchomości, umożliwiającą 

przyłączenie do publicznych sieci telekomunikacyjnych wykorzystywanych do 

świadczenia tych usług, przy zachowaniu zasady neutralności technologicznej.", 

j)  ust. 8 otrzymuje brzmienie: 

"8. W przypadku gdy inwestor występuje z wnioskiem o pozwolenie na budowę albo 

dokonuje zgłoszenia rozbudowy, nadbudowy lub przebudowy budynku mieszkalnego 

wielorodzinnego, budynku zamieszkania zbiorowego lub budynku użyteczności 

publicznej związanej z rozbudową, nadbudową lub przebudową instalacji technicznej 

wewnątrz budynku, a: 

1)   budynek jest wyposażony w instalację, o której mowa w ust. 6 - do wniosku o pozwolenie 

na budowę lub zgłoszenia dołącza się oświadczenie, składane pod rygorem 

odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, o istnieniu w budynku 

takiej instalacji; 

2)   budynek nie jest wyposażony w instalację, o której mowa w ust. 6 - wnioskiem albo 

zgłoszeniem należy objąć również wykonanie takiej instalacji."; 

16)  w art. 46 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 

"1a. Nie stosuje się ustaleń planu miejscowego w zakresie ustanowionych zakazów lub 

przyjętych w nim rozwiązań, o których mowa w ust. 1, jeżeli taka inwestycja jest zgodna 

z przepisami odrębnymi."; 

17)  w art. 50 uchyla się ust. 4. 

Art. 38. 

Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem: 

1)   art. 11 pkt 3 i 4, które wchodzą w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia; 
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<1a) art. 1 pkt 5, który wchodzi w życie z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 9 

kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z 

rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. …);> 

[2)   art. 1 pkt 5, art. 8 pkt 7 lit. b i art. 11 pkt 9 i 12 lit. b i c, które wchodzą w życie z dniem 1 

stycznia 2021 r.;] 

<2) art. 8 pkt 7 lit. b i art. 11 pkt 9 i 12 lit. b i c, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 

2021 r.> 

3)   art. 1 pkt 10 lit. a, b tiret pierwsze i trzecie oraz lit. c w zakresie art. 29 ust. 2a ustawy 

zmienianej w art. 1, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. 

 

 

 

USTAWA z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności 

podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2294) 

 

Art. 15. 

Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem: 

1)   art. 1 pkt 3, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r., w zakresie dotyczącym 

rejestrów publicznych innych niż rejestr danych kontaktowych osób fizycznych; 

[2)   art. 5 i art. 9, które wchodzą w życie z dniem 28 kwietnia 2020 r.;] 

<2) art. 5 i art. 9, które wchodzą w życie z dniem 14 kwietnia 2020 r.> 

3)   art. 6 pkt 1, który wchodzi w życie z dniem 12 stycznia 2020 r.; 

4)   art. 7: 

a)  pkt 4, który wchodzi w życie z dniem 28 kwietnia 2020 r., 

b)  pkt 1-3 i 5-7, które wchodzą w życie z dniem 28 maja 2020 r.; 

5)   art. 11, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. 

 

 

 

USTAWA z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach 

wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o 

spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2217 oraz z 2020 r. poz. 

288) 
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UWAGA: 

użyte w art. 29 w ust. 1 i 3, w art. 30 w ust. 1 i 3, w art. 31 w ust. 1 i 3 oraz w art. 32 w ust. 1 i 

3 wyrazy [w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy] zastępuje się 

wyrazami <w terminie 8 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy> 

 

Art. 29. 

1. Pracowniczy fundusz emerytalny, o którym mowa w art. 142a ust. 1 ustawy zmienianej w 

art. 5, opracowuje i publikuje po raz pierwszy politykę dotyczącą zaangażowania, albo 

publikuje wyjaśnienie powodów jej nieopracowania lub nieopublikowania, o których 

mowa odpowiednio w art. 142a ust. 1 i 4 ustawy zmienianej w art. 5, w terminie 6 

miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. 

2. Pracowniczy fundusz emerytalny, o którym mowa w art. 142a ust. 1 ustawy zmienianej w 

art. 5, opracowuje i publikuje po raz pierwszy sprawozdanie z realizacji polityki 

dotyczącej zaangażowania, albo publikuje wyjaśnienie powodów jego nieopracowania lub 

nieopublikowania, o których mowa odpowiednio w art. 142a ust. 3 i 4 ustawy zmienianej 

w art. 5, łącznie za lata 2019 i 2020. 

3. Pracowniczy fundusz emerytalny, o którym mowa w art. 142a ust. 1 ustawy zmienianej w 

art. 5, publikuje po raz pierwszy informacje, o których mowa w art. 142c ust. 1 i 2 ustawy 

zmienianej w art. 5, w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. 

 

Art. 30. 

1. Towarzystwo funduszy inwestycyjnych, o którym mowa w art. 46d ust. 1 ustawy 

zmienianej w art. 11, oraz zarządzający ASI, o którym mowa w art. 70ba ust. 1 ustawy 

zmienianej w art. 11, opracowują i publikują po raz pierwszy politykę dotyczącą 

zaangażowania, albo publikują wyjaśnienie powodów jej nieopracowania lub 

nieopublikowania, o których mowa odpowiednio w art. 46d ust. 1 i 4 oraz art. 70ba ust. 1 i 

4 ustawy zmienianej w art. 11, w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej 

ustawy. 

2. Towarzystwo funduszy inwestycyjnych, o którym mowa w art. 46d ust. 1 ustawy 

zmienianej w art. 11, oraz zarządzający ASI, o którym mowa w art. 70ba ust. 1 ustawy 

zmienianej w art. 11, opracowują i publikują po raz pierwszy sprawozdanie z realizacji 

polityki dotyczącej zaangażowania, albo publikują wyjaśnienie powodów jego 
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nieopracowania lub nieopublikowania, o których mowa odpowiednio w art. 46d ust. 3 i 4 

oraz art. 70ba ust. 3 i 4 ustawy zmienianej w art. 11, łącznie za lata 2019 i 2020. 

3. Towarzystwo funduszy inwestycyjnych, o którym mowa w art. 46d ust. 1 ustawy 

zmienianej w art. 11, oraz zarządzający ASI, o którym mowa w art. 70ba ust. 1 ustawy 

zmienianej w art. 11, przekazują po raz pierwszy informację, o której mowa odpowiednio 

w art. 46f ust. 1 oraz art. 70bc ust. 1 ustawy zmienianej w art. 11, w terminie 6 miesięcy 

od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. 

 

Art. 31. 

1. Firma inwestycyjna, o której mowa w art. 131o ust. 1 ustawy zmienianej w art. 14, 

opracowuje i publikuje po raz pierwszy politykę dotyczącą zaangażowania, albo publikuje 

wyjaśnienie powodów jej nieopracowania lub nieopublikowania, o których mowa 

odpowiednio w art. 131o ust. 1 i 4 ustawy zmienianej w art. 14, w terminie 6 miesięcy od 

dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. 

2. Firma inwestycyjna, o której mowa w art. 131o ust. 1 ustawy zmienianej w art. 14, 

opracowuje i publikuje po raz pierwszy sprawozdanie z realizacji polityki dotyczącej 

zaangażowania, albo publikuje wyjaśnienie powodów jego nieopracowania lub 

nieopublikowania, o których mowa odpowiednio w art. 131o ust. 3 i 4 ustawy zmienianej 

w art. 14, łącznie za lata 2019 i 2020. 

3. Firma inwestycyjna, o której mowa w art. 131o ust. 1 ustawy zmienianej w art. 14, 

przekazuje po raz pierwszy informację, o której mowa w art. 131q ust. 1 ustawy 

zmienianej w art. 14, w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. 

 

Art. 32. 

1. Zakład ubezpieczeń i zakład reasekuracji, o których mowa w art. 222b ust. 1 ustawy 

zmienianej w art. 18, opracowują i publikują po raz pierwszy politykę dotyczącą 

zaangażowania, albo publikują wyjaśnienie powodów jej nieopracowania lub 

nieopublikowania, o których mowa odpowiednio w art. 222b ust. 1 i 4 ustawy zmienianej 

w art. 18, w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. 

2. Zakład ubezpieczeń i zakład reasekuracji, o których mowa w art. 222b ust. 1 ustawy 

zmienianej w art. 18, opracowują i publikują po raz pierwszy sprawozdanie z realizacji 

polityki dotyczącej zaangażowania, albo publikują wyjaśnienie powodów jego 
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nieopracowania lub nieopublikowania, o których mowa odpowiednio w art. 222b ust. 3 i 4 

ustawy zmienianej w art. 18, łącznie za lata 2019 i 2020. 

3. Zakład ubezpieczeń i zakład reasekuracji, o których mowa w art. 222b ust. 1 ustawy 

zmienianej w art. 18, publikują po raz pierwszy informacje, o których mowa w art. 222d 

ust. 1 i 2 ustawy zmienianej w art. 18, w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie 

niniejszej ustawy. 

4. Przepisy art. 276 ustawy zmienianej w art. 18, w brzmieniu dotychczasowym, zakład 

ubezpieczeń i zakład reasekuracji stosują do końca roku obrotowego rozpoczynającego się 

w 2021 r. 

 

 

 

USTAWA z dnia 13 lutego 2020 r. o ochronie roślin przed agrofagami (Dz. U. poz. 424) 

 

Art. 71. 

1. Podmiot uprawniony do stosowania na opakowaniach drewnianych, drewnie lub innych 

przedmiotach oznakowań wymaganych w przepisach innych państw na podstawie 

przepisów ustawy, o której mowa w art. 84, staje się podmiotem upoważnionym na 

podstawie art. 98 ust. 1 rozporządzenia 2016/2031. 

2. [W terminie 90 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy podmiot, o którym mowa w 

ust. 1:] 

<W terminie 180 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy podmiot, o którym mowa 

w ust. 1:> 

1)   przekazuje wojewódzkiemu inspektorowi lub aktualizuje informacje i dokumenty, 

określone w art. 29 ust. 3 i 4; 

2)   składa wniosek, o którym mowa w art. 21 ust. 2, jeżeli ten podmiot nie był wpisany do 

rejestru przedsiębiorców na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 84. 

3. Jeżeli podmiot, o którym mowa w ust. 1, nie wykona obowiązku określonego w ust. 2, 

wojewódzki inspektor cofa, w drodze decyzji, temu podmiotowi upoważnienie, o którym 

mowa w art. 98 ust. 1 rozporządzenia 2016/2031. 
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USTAWA z dnia 13 lutego 2020 r. o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa 

(Dz. U. poz. 425) 

Art. 61. 

1. [Z dniem 1 lipca 2020 r.:] 

<Z dniem 1 stycznia 2021 r.> 

1)   laboratoria wojewódzkich inspektoratów ochrony roślin i nasiennictwa, zwanych dalej 

"wojewódzkimi inspektoratami", stają się laboratoriami Głównego Inspektoratu; 

2)   nieruchomości, w których przeprowadza się badania laboratoryjne, będące w trwałym 

zarządzie wojewódzkich inspektoratów, przechodzą nieodpłatnie w trwały zarząd 

Głównego Inspektoratu; 

3)   mienie stanowiące wyposażenie laboratoriów, będące w używaniu lub zarządzie 

wojewódzkich inspektoratów, przechodzi nieodpłatnie w zarząd lub używanie 

Głównego Inspektoratu; 

4)   wierzytelności i zobowiązania wojewódzkich inspektoratów związane z 

przeprowadzaniem badań laboratoryjnych stają się wierzytelnościami i 

zobowiązaniami Głównego Inspektoratu. 

2. Przejęcie nieruchomości oraz mienia, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, przez Główny 

Inspektorat następuje na podstawie wykazów nieruchomości oraz mienia, sporządzonych 

przez komisje inwentaryzacyjne. 

3. Główny Inspektor w porozumieniu z właściwymi miejscowo wojewodami, w terminie 

miesiąca od dnia wejścia w życie ustawy, powołają komisje inwentaryzacyjne, które 

ustalą i sporządzą wykazy nieruchomości, w których przeprowadza się badania 

laboratoryjne, oraz wykazy mienia stanowiącego wyposażenie laboratoriów, będących w 

używaniu, zarządzie lub trwałym zarządzie wojewódzkich inspektoratów. 

[4. W terminie do dnia 30 czerwca 2020 r. komisje inwentaryzacyjne przekazują wykazy, o 

których mowa w ust. 3, Głównemu Inspektorowi. 

5. Minister właściwy do spraw rolnictwa, w drodze decyzji wydanych w terminie do dnia 31 

grudnia 2020 r., stwierdza, na podstawie wykazów, o których mowa w ust. 3, przejęcie 

przez Główny Inspektorat trwałego zarządu nieruchomości, w których przeprowadza się 

badania laboratoryjne.] 

<4. W terminie do dnia 31 grudnia 2020 r. komisje inwentaryzacyjne przekazują 

wykazy, o których mowa w ust. 3, Głównemu Inspektorowi. 
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5. Minister właściwy do spraw rolnictwa, w drodze decyzji wydanych w terminie do dnia 

30 czerwca 2021 r., stwierdza, na podstawie wykazów, o których mowa w ust. 3, 

przejęcie przez Główny Inspektorat trwałego zarządu nieruchomości, w których 

przeprowadza się badania laboratoryjne.> 

6. Ostateczna decyzja w sprawie, o której mowa w ust. 5, stanowi podstawę wpisu do księgi 

wieczystej. 

[7. Pracownicy wojewódzkich inspektoratów zatrudnieni w laboratoriach wojewódzkich 

inspektoratów stają się, z dniem 1 lipca 2020 r" pracownikami Głównego Inspektoratu.] 

<7. Pracownicy wojewódzkich inspektoratów zatrudnieni w laboratoriach wojewódzkich 

inspektoratów stają się, z dniem 1 stycznia 2021 r., pracownikami Głównego 

Inspektoratu.> 

8. Do pracowników, o których mowa w ust. 7, stosuje się przepisy art. 23
1
 § 1-4 i § 6 ustawy 

z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, 1043 i 1495). 

[9. W celu wykonania przepisów ustawy Prezes Rady Ministrów dokona, w drodze 

rozporządzenia, przeniesień planowanych dochodów i wydatków budżetowych, w tym 

wynagrodzeń oraz limitów zatrudnienia związanych z przejęciem badań laboratoryjnych z 

wojewódzkich inspektoratów przez Główny Inspektorat, z budżetów wojewodów do części, 

której dysponentem jest minister właściwy do spraw rolnictwa, z zachowaniem 

przeznaczenia środków publicznych wynikającego z ustawy budżetowej.] 

[10. Badania laboratoryjne, które do dnia 30 czerwca 2020 r. nie zostaną zakończone w 

laboratoriach wojewódzkich inspektoratów, są przeprowadzane w laboratoriach 

Głównego Inspektoratu. 

11. Do dnia 30 czerwca 2020 r. badania laboratoryjne na potrzeby zadań Inspekcji są 

przeprowadzane przez laboratoria wymienione w art. 34 oraz przez laboratoria 

wojewódzkich inspektoratów.] 

<10. Badania laboratoryjne, które do dnia 31 grudnia 2020 r. nie zostaną zakończone w 

laboratoriach wojewódzkich inspektoratów, są przeprowadzane w laboratoriach 

Głównego Inspektoratu. 

11. Do dnia 31 grudnia 2020 r. badania laboratoryjne na potrzeby zadań Inspekcji są 

przeprowadzane przez laboratoria wymienione w art. 34 oraz przez laboratoria 

wojewódzkich inspektoratów.> 
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Art. 70. 

Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z wyjątkiem art. 46 pkt 2-

10, które wchodzą w życie z dniem [1 lipca 2020 r]. <1 lipca 2021 r.> 

 

 

 

USTAWA z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych 

innych ustaw (Dz. U. poz. 471) 

Art. 1. 

W ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, z późn. zm.) 

wprowadza się następujące zmiany: 

1)   w art. 3 pkt 20 otrzymuje brzmienie: 

"20)  obszarze oddziaływania obiektu - należy przez to rozumieć teren wyznaczony w 

otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających 

związane z tym obiektem ograniczenia w zabudowie tego terenu."; 

2)   w art. 9: 

a)  ust. 1-3 otrzymują brzmienie: 

"1. W przypadkach szczególnie uzasadnionych dopuszcza się odstępstwo od przepisów 

techniczno-budowlanych, o których mowa w art. 7. Odstępstwo nie może powodować 

zagrożenia życia ludzi lub bezpieczeństwa mienia, a w stosunku do obiektów 

użyteczności publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego - ograniczenia 

dostępności dla potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami, o których mowa w ustawie z 

dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, 

oraz nie może powodować pogorszenia warunków zdrowotno-sanitarnych i użytkowych, 

a także stanu środowiska, po spełnieniu określonych warunków zamiennych. 

2. Zgody na odstępstwo, po uzyskaniu upoważnienia ministra, który ustanowił przepisy 

techniczno-budowlane, udziela albo odmawia udzielenia, w drodze postanowienia, organ 

administracji architektoniczno-budowlanej, przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na 

budowę albo decyzji o zmianie pozwolenia na budowę. 

3. Wniosek do ministra, o którym mowa w ust. 2, w sprawie upoważnienia do udzielenia 

zgody na odstępstwo organ administracji architektoniczno-budowlanej składa przed 

wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę albo decyzji o zmianie pozwolenia na 

budowę. Wniosek zawiera: 
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1)   charakterystykę obiektu oraz, w miarę potrzeby, projekt zagospodarowania działki lub 

terenu, a jeżeli odstępstwo mogłoby mieć wpływ na środowisko lub nieruchomości 

sąsiednie - również projekty zagospodarowania tych nieruchomości, z uwzględnieniem 

istniejącej i projektowanej zabudowy; 

2)   opinię organu wnioskującego wraz ze szczegółowym uzasadnieniem o konieczności 

wprowadzenia odstępstwa; 

3)   propozycje rozwiązań zamiennych; 

4)   w przypadku obiektów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków lub do gminnej 

ewidencji zabytków oraz innych obiektów budowlanych usytuowanych na obszarach 

objętych ochroną konserwatorską - pozytywną opinię wojewódzkiego konserwatora 

zabytków w zakresie wnioskowanego odstępstwa; 

5)   w przypadku odstępstwa od przepisów dotyczących bezpieczeństwa pożarowego: 

a)   ekspertyzę rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz 

b)   postanowienie wyrażające zgodę na zastosowanie rozwiązań zamiennych w stosunku do 

wymagań ochrony przeciwpożarowej, o którym mowa w art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 24 

sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1372, 1518 i 1593 

oraz z 2020 r. poz. 471) - w przypadku obiektów budowlanych istotnych ze względu na 

konieczność zapewnienia ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, 

klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem, o których mowa w przepisach 

wydanych na podstawie art. 6g ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie 

przeciwpożarowej; 

6)   w przypadku odstępstw dotyczących wymagań higienicznych i zdrowotnych - pozytywną 

opinię w zakresie proponowanych rozwiązań państwowego wojewódzkiego inspektora 

sanitarnego.", 

b)  dodaje się ust. 5 i 6 w brzmieniu: 

"5. Odstępstwa, o którym mowa w ust. 1, nie dopuszcza się w postępowaniach, o których 

mowa w rozdziale 5a. 

6. W przypadku nadbudowy, rozbudowy, przebudowy lub zmiany sposobu użytkowania 

istniejących obiektów budowlanych oraz w przypadku dostosowywania tych obiektów do 

wymagań ochrony przeciwpożarowej, w szczególności przy usuwaniu stanu zagrożenia 

życia ludzi, rozwiązania zamienne w stosunku do wymagań ochrony przeciwpożarowej 

stosuje się na podstawie zgody udzielonej w postanowieniu, o którym mowa w art. 6a ust. 
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2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej, bez wymogu 

uzyskiwania zgody na odstępstwo, o której mowa w ust. 2."; 

3)   w art. 11 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

"3. Właściwi ministrowie, wydając rozporządzenia, o których mowa w ust. 1 i 2, kierują się 

potrzebą zapewnienia ochrony zdrowia ludzi lub zwierząt."; 

4)   w art. 12: 

a)  w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

"1)  projektowanie, sprawdzanie projektów architektoniczno-budowlanych i technicznych 

oraz sprawowanie nadzoru autorskiego;", 

b)  w ust. 3a wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

"Właściwa izba samorządu zawodowego prowadzi postępowanie kwalifikacyjne na wniosek 

osoby ubiegającej się o uprawnienia budowlane. Postępowanie, o którym mowa w zdaniu 

poprzednim, składa się z dwóch etapów:", 

c)  ust. 4e otrzymuje brzmienie: 

"4e. Egzamin jest przeprowadzany co najmniej dwa razy w roku, w terminach ustalanych 

przez właściwą izbę samorządu zawodowego, przy czym część pisemna egzaminu 

odbywa się we wszystkich okręgowych izbach właściwej izby, w tym samym dniu i o tej 

samej godzinie."; 

5)   w art. 13 w ust. 4 skreśla się wyrazy "i 6"; 

6)   w art. 14 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: 

"2a. Uzyskanie specjalizacji techniczno-budowlanej wymaga odbycia pięcioletniej praktyki w 

zawodzie w zakresie specjalizacji w ramach posiadanych uprawnień budowlanych bez 

ograniczeń: 

1)   przy sporządzaniu projektów - w przypadku specjalizacji do projektowania; 

2)   na budowie - w przypadku specjalizacji do kierowania robotami budowlanymi."; 

7)   w art. 20: 

a)  w ust. 1: 

–  pkt 1a otrzymuje brzmienie: 

"1a)  zapewnienie, w razie potrzeby, udziału w opracowaniu projektu budowlanego osób 

posiadających uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności;", 

–  po pkt 1a dodaje się pkt 1aa w brzmieniu: 

"1aa)  wzajemne skoordynowanie techniczne wykonanych przez osoby, o których mowa w 

pkt 1a, opracowań projektowych, zapewniające uwzględnienie zawartych w przepisach 
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zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w procesie budowy, z uwzględnieniem specyfiki 

projektu budowlanego, oraz zapewnienie zgodności projektu technicznego z projektem 

zagospodarowania działki lub terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym;", 

b)  ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

"2. Projektant zapewnia sprawdzenie projektu architektoniczno-budowlanego oraz 

technicznego pod względem zgodności z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, 

przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w 

odpowiedniej specjalności.", 

c)  uchyla się ust. 4; 

8)   art. 29 otrzymuje brzmienie: 

"Art. 29. 1. Nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę, natomiast wymaga zgłoszenia, o 

którym mowa w art. 30, budowa: 

1)   wolno stojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których obszar oddziaływania 

mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane; 

2)   sieci: 

a)   elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV. 

b)   wodociągowych, 

c)   kanalizacyjnych, 

d)   cieplnych, 

e)   gazowych o ciśnieniu roboczym nie wyższym niż 0,5 MPa; 

3)   wolno stojących parterowych budynków stacji transformatorowych i kontenerowych 

stacji transformatorowych o powierzchni zabudowy do 35 m
2
; 

4)   obiektów budowlanych, niewymienionych w pkt 2, 3 i 5-30 oraz w ust. 2, usytuowanych 

na terenach zamkniętych, ustalonych decyzją Ministra Obrony Narodowej lub ministra 

właściwego do spraw wewnętrznych, z wyłączeniem budynków mieszkalnych, 

zamieszkania zbiorowego oraz użyteczności publicznej; 

5)   oczyszczalni ścieków o wydajności do 7,50 m
3
 na dobę; 

6)   zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe o pojemności do 10 m
3
; 

7)   tymczasowych obiektów budowlanych niepołączonych trwale z gruntem i przewidzianych 

do rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce - w terminie określonym w zgłoszeniu, ale 

nie później niż przed upływem 180 dni od dnia rozpoczęcia budowy określonego w 

zgłoszeniu; 
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8)   pomostów o długości całkowitej do 25 m i wysokości, liczonej od korony pomostu do dna 

akwenu, do 2,50 m; 

9)   instalacji zbiornikowych na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o pojemności do 7 

m
3
, przeznaczonych do zasilania instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych 

jednorodzinnych; 

10)  kanalizacji kablowej; 

11)  zjazdów z dróg krajowych i wojewódzkich oraz zatok parkingowych na tych drogach; 

12)  obiektów budowlanych służących bezpośrednio do wykonywania działalności 

regulowanej ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 

2019 r. poz. 868, 1214 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284) w zakresie poszukiwania i 

rozpoznawania złóż węglowodorów; 

13)  obiektów budowlanych piętrzących wodę i upustowych o wysokości piętrzenia poniżej 1 

m poza śródlądowymi drogami wodnymi oraz poza obszarem parków narodowych, 

rezerwatów przyrody i parków krajobrazowych oraz ich otulin; 

14)  wolno stojących: 

a)   parterowych budynków gospodarczych, 

b)   garaży, 

c)   wiat 

-   o powierzchni zabudowy do 35 m
2
, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie 

może przekraczać dwóch na każde 500 m
2
 powierzchni działki; 

15)  przydomowych: 

a)   ganków, 

b)   oranżerii (ogrodów zimowych) 

-   o powierzchni zabudowy do 35 m
2
, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie 

może przekraczać dwóch na każde 500 m
2
 powierzchni działki; 

16)  wolno stojących parterowych budynków rekreacji indywidualnej rozumianych jako 

budynki przeznaczone do okresowego wypoczynku, o powierzchni zabudowy do 35 m
2
, 

przy czym liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać jednego na każde 500 m
2
 

powierzchni działki; 

17)  parterowych budynków o powierzchni zabudowy do 35 m
2
, służących jako zaplecze do 

bieżącego utrzymania linii kolejowych, położonych na terenach stanowiących własność 

Skarbu Państwa, sytuowanych na obszarze Natura 2000; 
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18)  gospodarczych obiektów budowlanych o powierzchni zabudowy do 35 m
2
, przy 

rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m, oraz stawów i zbiorników wodnych o 

powierzchni nieprzekraczającej 500 m
2
 i głębokości nieprzekraczającej 2 m od naturalnej 

powierzchni terenu, przeznaczonych wyłącznie na cele gospodarki leśnej i położonych na 

gruntach leśnych Skarbu Państwa, sytuowanych na obszarze Natura 2000; 

19)  stanowisk postojowych dla samochodów osobowych do 10 stanowisk włącznie, 

sytuowanych na obszarze Natura 2000; 

20)  boisk szkolnych oraz boisk, kortów tenisowych, bieżni służących do rekreacji; 

21)  ogrodzeń o wysokości powyżej 2,20 m; 

22)  przydomowych tarasów naziemnych o powierzchni zabudowy powyżej 35 m
2
; 

23)  przyłączy: 

a)   elektroenergetycznych, 

b)   wodociągowych, 

c)   kanalizacyjnych, 

d)   gazowych, 

e)   cieplnych, 

f)   telekomunikacyjnych  

-   z zastrzeżeniem art. 29a; 

24)  kanałów technologicznych, w rozumieniu art. 4 pkt 15a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o 

drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 i 471), w pasie drogowym w ramach 

przebudowy drogi; 

25)  stacji ładowania, w rozumieniu art. 2 pkt 27 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o 

elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1124, 1495, 1527 i 

1716 oraz z 2020 r. poz. 284), z wyłączeniem infrastruktury ładowania drogowego 

transportu publicznego w rozumieniu art. 2 pkt 3 tej ustawy; 

26)  niecek dezynfekcyjnych, w tym niecek dezynfekcyjnych z zadaszeniem; 

27)  podbudowy słupowej dla telekomunikacyjnych linii kablowych; 

28)  obiektów małej architektury w miejscach publicznych; 

29)  obiektów gospodarczych związanych z produkcją rolną i uzupełniających zabudowę 

zagrodową w ramach istniejącej działki siedliskowej: 

a)   płyt do składowania obornika, 

b)   szczelnych zbiorników na gnojówkę lub gnojowicę, 



- 201 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

c)   naziemnych silosów na materiały sypkie, o pojemności do 30 m
3
 i wysokości nie większej 

niż 7 m, 

d)   silosów na kiszonkę; 

30)  stacji regazyfikacji LNG o pojemności zbiornika magazynowania gazu do 10 m
3
. 

2. Nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę oraz zgłoszenia, o którym mowa w art. 30, 

budowa: 

1)   obiektów gospodarczych związanych z produkcją rolną i uzupełniających zabudowę 

zagrodową w ramach istniejącej działki siedliskowej: 

a)   parterowych budynków gospodarczych o powierzchni zabudowy do 35 m
2
, przy 

rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m, 

b)   suszarni kontenerowych o powierzchni zabudowy do 21 m
2
; 

2)   wiat o powierzchni zabudowy do 50 m
2
, sytuowanych na działce, na której znajduje się 

budynek mieszkalny, lub przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe, przy czym 

łączna liczba tych wiat na działce nie może przekraczać dwóch na każde 1000 m
2
 

powierzchni działki; 

3)   wolno stojących altan o powierzchni zabudowy do 35 m
2
, przy czym łączna liczba tych 

obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m
2
 powierzchni działki; 

4)   altan działkowych i obiektów gospodarczych, o których mowa w ustawie z dnia 13 

grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2176 oraz z 

2020 r. poz. 471); 

5)   wiat przystankowych i peronowych; 

6)   parterowych budynków o powierzchni zabudowy do 35 m
2
, służących jako zaplecze do 

bieżącego utrzymania linii kolejowych, położonych na terenach stanowiących własność 

Skarbu Państwa, z wyjątkiem budynków sytuowanych na obszarze Natura 2000; 

7)   stanowisk postojowych dla samochodów osobowych do 10 stanowisk włącznie, z 

wyjątkiem sytuowanych na obszarze Natura 2000; 

8)   gospodarczych obiektów budowlanych o powierzchni zabudowy do 35 m
2
, przy 

rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m, oraz stawów i zbiorników wodnych o 

powierzchni nieprzekraczającej 500 m
2
 i głębokości nieprzekraczającej 2 m od naturalnej 

powierzchni terenu przeznaczonych wyłącznie na cele gospodarki leśnej i położonych na 

gruntach leśnych Skarbu Państwa, z wyjątkiem sytuowanych na obszarze Natura 2000; 

9)   wolno stojących kabin telefonicznych, szaf i słupków telekomunikacyjnych; 

10)  parkometrów z własnym zasilaniem; 
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11)  zjazdów z dróg powiatowych i gminnych oraz zatok parkingowych na tych drogach; 

12)  przepustów o przekroju wewnętrznym do 0,85 m
2
; 

13)  przydomowych basenów i oczek wodnych o powierzchni do 50 m
2
; 

14)  obiektów budowlanych będących urządzeniami melioracji wodnych; 

15)  opasek brzegowych oraz innych sztucznych, powierzchniowych lub liniowych umocnień 

brzegów rzek i potoków górskich oraz brzegu morskiego, brzegu morskich wód 

wewnętrznych, niestanowiących konstrukcji oporowych; 

16)  pochylni przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych; 

17)  telekomunikacyjnych linii kablowych; 

18)  urządzeń pomiarowych, wraz z ogrodzeniami i drogami wewnętrznymi, państwowej 

służby hydrologiczno-meteorologicznej i państwowej służby hydrogeologicznej: 

a)   posterunków: wodowskazowych, meteorologicznych, opadowych oraz wód podziemnych, 

b)   punktów: obserwacyjnych stanów wód podziemnych oraz monitoringu jakości wód 

podziemnych, 

c)   piezometrów obserwacyjnych i obudowanych źródeł; 

19)  obiektów małej architektury, z wyjątkiem obiektów małej architektury w miejscach 

publicznych; 

20)  ogrodzeń o wysokości nieprzekraczającej 2,20 m; 

21)  obiektów przeznaczonych do czasowego użytkowania w trakcie realizacji robót 

budowlanych, położonych na terenie budowy, oraz ustawianie barakowozów używanych 

przy wykonywaniu robót budowlanych, badaniach geologicznych i pomiarach 

geodezyjnych; 

22)  tymczasowych obiektów budowlanych stanowiących wyłącznie eksponaty wystawowe, 

niepełniących jakichkolwiek funkcji użytkowych, usytuowanych na terenach 

przeznaczonych na ten cel; 

23)  znaków geodezyjnych, a także obiektów triangulacyjnych, poza obszarem parków 

narodowych i rezerwatów przyrody; 

24)  poligonowych obiektów budowlanych, w szczególności stanowisk obronnych, przepraw, 

budowli ziemnych, budowli fortyfikacyjnych, instalacji tymczasowych oraz obiektów 

kontenerowych, lokalizowanych na terenach zamkniętych wyznaczonych przez Ministra 

Obrony Narodowej do prowadzenia ćwiczeń wojskowych z wykorzystaniem obozowisk 

polowych oraz umocnień terenu do pozoracji bezpośredniego prowadzenia walki; 

25)  obudowy ujęć wód podziemnych; 
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26)  punktów ładowania, w rozumieniu art. 2 pkt 17 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o 

elektromobilności i paliwach alternatywnych, z wyłączeniem infrastruktury ładowania 

drogowego transportu publicznego w rozumieniu art. 2 pkt 3 tej ustawy; 

27)  urządzeń sytuowanych w pasie drogowym dróg publicznych, wraz z fundamentami, 

konstrukcjami wsporczymi oraz przynależnymi elementami wyposażenia: 

a)   służących do zarządzania drogami, w tym do wdrażania inteligentnych systemów 

transportowych, 

b)   służących do zarządzania ruchem drogowym, w tym urządzeń bezpieczeństwa ruchu 

drogowego, 

c)   o których mowa w art. 13o ust. 1 i art. 20g ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o 

drogach publicznych; 

28)  bankomatów, biletomatów, wpłatomatów, automatów sprzedających, automatów 

przechowujących przesyłki lub automatów służących do wykonywania innego rodzaju 

usług o wysokości do 3 m włącznie; 

29)  obiektów kontenerowych wraz z instalacjami i przyłączami oraz związanych z nimi 

sieciami: 

a)   elektroenergetycznymi, 

b)   wodociągowymi, 

c)   kanalizacji sanitarnej, 

d)   cieplnymi 

-   lokalizowanych na terenach zamkniętych wyznaczonych decyzją Ministra Obrony 

Narodowej; 

30)  naziemnych zbiorników będących obiektami budowlanymi, służących do 

przechowywania paliw płynnych klasy III, na potrzeby własne użytkownika, o 

pojemności do 5 m
3
; 

31)  przydomowych tarasów naziemnych o powierzchni zabudowy do 35 m
2
; 

32)  stawów i zbiorników wodnych o powierzchni nieprzekraczającej 1000 m
2
 i głębokości 

nieprzekraczającej 3 m, położonych w całości na gruntach rolnych. 

3. Nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę, natomiast wymaga zgłoszenia, o którym 

mowa w art. 30, wykonywanie robót budowlanych polegających na: 

1)   przebudowie: 
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a)   przegród zewnętrznych oraz elementów konstrukcyjnych budynków mieszkalnych 

jednorodzinnych, o ile nie prowadzi ona do zwiększenia obszaru oddziaływania obiektu 

poza działkę, na której budynek jest usytuowany, 

b)   obiektów, o których mowa w ust. 1 pkt 2, 3, 9, 11-13 oraz 30, 

c)   sieci gazowych oraz sieci elektroenergetycznych innych niż wymienione w ust. 1 pkt 2 lit. 

a i e, 

d)   dróg, torów i urządzeń kolejowych, 

e)   polegającej na dociepleniu budynków o wysokości powyżej 12 m i nie wyższych niż 25 

m, 

f)   instalacji odnawialnych źródeł energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie 

większej niż 1 MW wykorzystujących hydroenergię do wytwarzania energii elektrycznej 

w rozumieniu ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 

2020 r. poz. 261 i 284); 

2)   remoncie: 

a)   budowli, których budowa wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, 

b)   budynków, których budowa wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę - w 

zakresie przegród zewnętrznych albo elementów konstrukcyjnych; 

3)   instalowaniu: 

a)   na obiektach budowlanych stanowiących albo niestanowiących całości techniczno-

użytkowej urządzeń, w tym antenowych konstrukcji wsporczych i instalacji 

radiokomunikacyjnych, a także związanego z tymi urządzeniami osprzętu i urządzeń 

zasilających, o wysokości powyżej 3 m, 

b)   krat na budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, użyteczności publicznej i 

zamieszkania zbiorowego, 

c)   tablic i urządzeń reklamowych, z wyjątkiem reklam świetlnych i podświetlanych 

usytuowanych poza obszarem zabudowanym w rozumieniu przepisów o ruchu 

drogowym, 

d)   wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowych, 

e)   mikroinstalacji biogazu rolniczego, o której mowa w art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 

2015 r. o odnawialnych źródłach energii. 

4. Nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę oraz zgłoszenia, o którym mowa w art. 30, 

wykonywanie robót budowlanych polegających na: 

1)   przebudowie: 
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a)   budynków, których budowa wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, oraz 

budynków mieszkalnych jednorodzinnych z wyłączeniem przebudowy przegród 

zewnętrznych oraz elementów konstrukcyjnych, 

b)   obiektów, o których mowa w ust. 1 pkt 4-8, 10 i 14-29 oraz w ust. 2, 

c)   polegającej na dociepleniu budynków o wysokości nieprzekraczającej 12 m, 

d)   urządzeń budowlanych; 

2)   remoncie: 

a)   obiektów budowlanych, z wyłączeniem remontu: 

–   budowli, których budowa wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę,  

–   budynków, których budowa wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę - w zakresie 

przegród zewnętrznych albo elementów konstrukcyjnych, 

b)   urządzeń budowlanych; 

3)   instalowaniu: 

a)   na obiektach budowlanych stanowiących albo niestanowiących całości techniczno-

użytkowej urządzeń, w tym antenowych konstrukcji wsporczych i instalacji 

radiokomunikacyjnych, a także związanego z tymi urządzeniami osprzętu i urządzeń 

zasilających, o wysokości nieprzekraczającej 3 m, 

b)   krat na obiektach budowlanych, z wyłączeniem instalowania krat na budynkach 

mieszkalnych wielorodzinnych, użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego, 

c)   pomp ciepła, wolno stojących kolektorów słonecznych, urządzeń fotowoltaicznych o 

mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 50 kW z zastrzeżeniem, że do urządzeń 

fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 6,5 kW stosuje się 

obowiązek uzgodnienia z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych pod 

względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej, zwany dalej 

"uzgodnieniem pod względem ochrony przeciwpożarowej", projektu tych urządzeń oraz 

zawiadomienia organów Państwowej Straży Pożarnej, o którym mowa w art. 56 ust. 1a, 

d)   wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji, z wyłączeniem instalacji 

gazowych; 

4)   utwardzaniu powierzchni gruntu na działkach budowlanych. 

5. Inwestor zamiast dokonania zgłoszenia dotyczącego budowy, o której mowa w ust. 1, lub 

robót budowlanych, o których mowa w ust. 3, może wystąpić z wnioskiem o wydanie 

decyzji o pozwoleniu na budowę. 
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6. Decyzji o pozwoleniu na budowę wymagają przedsięwzięcia, które wymagają 

przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, oraz przedsięwzięcia wymagające 

przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszar Natura 2000, zgodnie z art. 59 ustawy z 

dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko, z wyłączeniem przedsięwzięć, o których mowa w ust. 1 pkt 17-19. 

7. Roboty budowlane, o których mowa w ust. 1-4, wykonywane: 

1)   przy obiekcie budowlanym wpisanym do rejestru zabytków - wymagają decyzji o 

pozwoleniu na budowę, 

2)   na obszarze wpisanym do rejestru zabytków - wymagają dokonania zgłoszenia 

-   przy czym do wniosku o decyzję o pozwoleniu na budowę oraz zgłoszenia należy dołączyć 

pozwolenie właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków wydane na podstawie 

przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami."; 

<8. Przepisów ust. 6 i 7 nie stosuje się do przedsięwzięć polegających na budowie 

i przebudowie przenośnych wolno stojących masztów antenowych w przypadku, gdy 

inwestorem jest przedsiębiorca telekomunikacyjny lub podmiot, o którym mowa w 

art. 4 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 2460 oraz z 2020 r. poz. 374 i …).> 

pominięto pkt 9 – 59 

 

 

 

USTAWA z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych 

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych 

oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, 567 i 568) 

 

Art. 4. 

1. 
(3)

 [W przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej 

placówki, do których uczęszcza dziecko albo niemożności sprawowania opieki przez 

nianię lub dziennego opiekuna z powodu COVID-19, ubezpieczonemu zwolnionemu od 

wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad:] 

<W przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej 

placówki, do których uczęszcza dziecko, albo niemożności sprawowania opieki przez 
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nianię lub dziennego opiekuna z powodu COVID-19, ubezpieczonemu zwolnionemu 

od wykonywania pracy oraz funkcjonariuszowi, o którym mowa w ust. 4, 

zwolnionemu od pełnienia służby, z powodu konieczności osobistego sprawowania 

opieki nad:> 

1)   dzieckiem, o którym mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o 

świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i 

macierzyństwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 645 i 1590), 

2)   dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu 

niepełnosprawności do ukończenia 18 lat albo dzieckiem z orzeczeniem o 

niepełnosprawności lub orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego 

-   przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy przez okres nie dłuższy niż 14 dni. 

[1a. 
(4)

 W przypadku zamknięcia szkoły, ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, ośrodka 

wsparcia, warsztatu terapii zajęciowej lub innej placówki pobytu dziennego o podobnym 

charakterze z powodu COVID-19, do których uczęszcza dorosła osoba niepełnosprawna, 

ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego 

sprawowania opieki nad dorosłą osobą niepełnosprawną, przysługuje dodatkowy zasiłek 

opiekuńczy przez okres nie dłuższy niż 14 dni.] 

<1a. W przypadku zamknięcia szkoły, ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, ośrodka 

wsparcia, warsztatu terapii zajęciowej lub innej placówki pobytu dziennego o 

podobnym charakterze z powodu COVID-19, do których uczęszcza dorosła osoba 

niepełnosprawna, ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy oraz 

funkcjonariuszowi, o którym mowa w ust. 4, zwolnionemu od pełnienia służby, z 

powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dorosłą osobą 

niepełnosprawną, przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy przez okres nie dłuższy 

niż 14 dni.> 

2. 
(5)

 Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przyznawany jest w trybie i na zasadach określonych w 

ustawie, o której mowa w ust. 1 pkt 1, i nie wlicza się do okresu, o którym mowa w art. 33 

ust. 1 tej ustawy. Za okres pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego, zasiłek, o 

którym mowa w art. 32 ust. 1 tej ustawy, nie przysługuje. 

3. 
(6)

 Rada Ministrów może, w celu przeciwdziałania COVID-19, w drodze rozporządzenia, 

określić dłuższy okres pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego niż wskazany w ust. 

1 i 1a lub, biorąc pod uwagę okres na jaki zostały zamknięte żłobki, kluby dziecięce, 
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przedszkola, szkoły, placówki pobytu dziennego oraz inne placówki lub okres 

niemożności sprawowania opieki przez nianie lub opiekunów dziennych. 

<4. Zasiłki, o których mowa w ust. 1 i 1a, stanowiące dodatkowe uposażenie 

funkcjonariuszy, o których mowa w art. 3 ust. 2, przyznaje się w trybie i na zasadach 

określonych w ustawie z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2020 r. poz. 360), 

ustawie z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 

305), ustawie z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2019 

r. poz. 1499 i 1726), ustawie z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2020 r. poz. 27), ustawie z dnia 9 

czerwca 2006 r. o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz 

Służby Wywiadu Wojskowego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1529 i 1726), ustawie z dnia 9 

czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1921 i 

2020), ustawie z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 384), ustawie z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 505) oraz ustawie z dnia 26 stycznia 2018 r. o Straży 

Marszałkowskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1940) nie wlicza się do okresów, o których 

mowa odpowiednio w art. 121b ust. 3, art. 125b ust. 3, art. 105b ust. 3, art. 136b ust. 

3, art. 96b ust. 3, art. 102b ust. 3, art. 194 ust. 3 oraz art. 233 ust. 2 tych ustaw.> 

 

Art. 7a.
 

1. Obwieszczenia, o których mowa w art. 37 ust. 1 oraz 4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o 

refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz 

wyrobów medycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 357), obowiązujące od dnia 1 marca 2020 r. 

zachowują ważność do dnia 31 sierpnia 2020 r. 

2. Okres obowiązywania decyzji administracyjnych wraz z załącznikami, o których mowa w 

art. 11 i art. 40 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych 

specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, który kończy się 

przed dniem 1 lipca 2020 r" przedłuża się do dnia 31 sierpnia 2020 r. 

3. Decyzje administracyjne, o których mowa w ustawie z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji 

leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów 

medycznych, wydane do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, których termin wejścia w 

życie określono na dzień 1 maja 2020 r., ustala się na dzień 1 września 2020 r. 

4. Bieg terminów w zakresie postępowań wszczętych i niezakończonych: 
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1)   przed dniem 8 marca 2020 r., 

2)   w okresie od dnia 8 marca 2020 r. do dnia 15 sierpnia 2020 r. 

-   na podstawie przepisów o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego 

przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, ulega zawieszeniu z mocy 

prawa do dnia 31 sierpnia 2020 r. Postanowień w sprawie zawieszenia tych 

postępowań nie wydaje się. 

[5. W okresie zawieszenia postępowań, o których mowa w ust. 4, minister właściwy do spraw 

zdrowia może podejmować wszelkie czynności mające na celu wydanie decyzji 

administracyjnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, 

środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów 

medycznych. Ograniczenia wynikającego z art. 102 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - 

Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256) nie stosuje się.] 

<5. W okresie zawieszenia postępowań, o których mowa w ust. 4, minister właściwy do 

spraw zdrowia może podejmować wszelkie czynności w ramach tych postępowań 

włącznie z wydaniem decyzji administracyjnych uwzględniających w całości żądanie 

wnioskodawcy, o których mowa w ustawie z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, 

środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów 

medycznych. Ograniczenia wynikającego z art. 102 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. 

– Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 i …) nie stosuje 

się.> 

Art. 7b.
 

W przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, od dnia 

ogłoszenia danego stanu, na okres jego trwania: 

1)   zawiesza się wykonywanie obowiązków wynikających z przepisów art. 23, art. 23a i art. 

23b ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 

ze środków publicznych; 

2)   do zmian planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2020, o których 

mowa w art. 124 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz do planu finansowego 

Narodowego Funduszu Zdrowia na 2021 rok nie stosuje się przepisów, o których mowa w 

art. 121 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych; 
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[3)   do zmian planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2020 w zakresie 

środków przekazywanych Narodowemu Funduszowi Zdrowia z Funduszu 

Przeciwdziałania COVID-19 stosuje się przepis art. 124 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 

2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.] 

<3) do zmian planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2020 r. w zakresie 

środków przekazywanych Narodowemu Funduszowi Zdrowia z Funduszu 

Przeciwdziałania COVID-19 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 ustawy z dnia 27 

sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych.> 

[Art. 7c.
 

W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii nie przeprowadza się 

konkursów ofert i rokowań, o których mowa w art. 139 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 

r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.] 

 

<Art. 7c. 

W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii nie przeprowadza się 

konkursów ofert i rokowań, o których mowa w art. 139 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 

2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, z 

wyłączeniem konkursów ofert i rokowań dotyczących świadczeń opieki zdrowotnej z 

zakresów, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 15 i 16 tej ustawy.> 

 

Art. 7e.
 

1. Osoba podlegająca na podstawie przepisów o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i 

chorób zakaźnych u ludzi obowiązkowej kwarantannie w związku z podejrzeniem 

zakażenia wirusem SARS-CoV-2 instaluje na swoim urządzeniu mobilnym udostępnione 

przez ministra właściwego do spraw informatyzacji oprogramowanie służące do 

potwierdzania realizacji obowiązku przestrzegania kwarantanny oraz używa go do 

potwierdzania realizacji tego obowiązku. 

2. Obowiązek zainstalowania i używania oprogramowania, o którym mowa w ust. 1, nie 

dotyczy osoby z dysfunkcją wzroku (niewidzącej lub niedowidzącej), osoby, która złożyła 



- 211 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

oświadczenie, że nie jest abonentem lub użytkownikiem sieci telekomunikacyjnej lub nie 

posiada urządzenia mobilnego umożliwiającego zainstalowanie tego oprogramowania. 

3. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 2, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej 

za złożenie fałszywego oświadczenia. Składający oświadczenie zamieszcza w nim 

klauzulę następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie 

fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności 

karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

[4. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 2, składa się do Policji lub państwowego 

powiatowego inspektora sanitarnego właściwego dla miejsca odbywania kwarantanny. 

Oświadczenie może być złożone za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.] 

<4. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 2, składa się do Policji lub państwowego 

powiatowego inspektora sanitarnego właściwego dla miejsca odbywania 

kwarantanny. Oświadczenie może być złożone za pośrednictwem środków 

komunikacji elektronicznej. Oświadczenie może być złożone za pośrednictwem 

organów administracji publicznej oraz jednostek organizacyjnych wykonujących 

zadania związane z potwierdzaniem realizacji obowiązku przestrzegania 

kwarantanny.> 

<Art. 7f. 

1. W przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii: 

1) okres akredytacji, o którym mowa w art. 59 ust. 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o 

zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 562 i 567), kończący się w 

okresie ogłoszenia jednego z tych stanów, przedłuża się na okres 120 dni od dnia 

odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni; 

2) postępowania akredytacyjne, o których mowa w art. 59 ust. 7 ustawy z dnia 15 

lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej, ulegają zawieszeniu z mocy 

prawa na okres ogłoszenia danego stanu oraz do upływu 30. dnia następującego 

po odwołaniu tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni. 

2. Postanowień w sprawie zawieszenia postępowań na podstawie ust. 1 pkt 2 nie wydaje 

się. 

Art. 7g. 

1. Wojewoda powołuje lekarzy i lekarzy dentystów do stwierdzania zgonów osób 

podejrzanych o zakażenie wirusem SARS-CoV-2 albo zakażonych tym wirusem poza 

szpitalem. 
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2. Wykonywanie zadania, o którym mowa w ust. 1, następuje na podstawie umowy 

zawartej z osobą powołaną przez właściwego wojewodę i jest finansowane ze 

środków budżetu państwa z części, której dysponentem jest wojewoda. 

3. Środki, o których mowa w ust. 2, uwzględniają wyposażenie powołanej osoby w 

środki ochrony indywidualnej stosowane w przypadku wykonywania czynności 

stwierdzania zgonu osoby zmarłej na chorobę wywołaną wirusem SARS-CoV-2 

(COVID-19), określone w przepisach wydanych na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z 

dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2019 r. poz. 

1473 oraz z 2020 r. poz. 284).> 

Art. 8.
 

1. Minister właściwy do spraw zdrowia może ustalić, w drodze obwieszczenia, maksymalne 

urzędowe ceny zbytu zawierające podatek od towarów i usług, urzędową marżę hurtową 

oraz urzędowe marże detaliczne (cena wynikowa) na zasadach określonych w art. 7 

ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego 

przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dla: 

1)   produktów leczniczych o kategorii dostępności, o której mowa w art. 23a ust. 1 pkt 1 i 

2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 499, 

z późn. zm.), 

2)   wyrobów medycznych w rozumieniu ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach 

medycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 186), 

3)   środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego w rozumieniu 

ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 

2019 r. poz. 1252 oraz z 2020 r. poz. 284 i 285), 

4)   produktów biobójczych w rozumieniu ustawy z dnia 9 października 2015 r. o 

produktach biobójczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2231 oraz z 2020 r. poz. 322), 

5)   surowców farmaceutycznych w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r.- Prawo 

farmaceutyczne 

-   które mogą być wykorzystane w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 lub w 

sytuacji zagrożenia braku dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w 

związku z COVID-19, z wyjątkiem tych produktów, wyrobów lub środków, których 

cena została ustalona w decyzji administracyjnej wydanej na podstawie przepisów 

ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego 

przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. 
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2. Kontrolę przestrzegania przepisów, o których mowa w ust. 1, sprawują, w zakresie swojej 

właściwości: 

1)   Inspekcja Farmaceutyczna; 

2)   Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów 

Biobójczych; 

3)   Państwowa Inspekcja Sanitarna. 

3. Karze pieniężnej podlega, kto wbrew ust. 1, stosuje ceny wyższe niż ustalone zgodnie z ust. 

1. 

4. Karę pieniężną, o której mowa w ust. 1, wymierza się w wysokości od 5000 zł do 

5 000 000 zł. 

5. Karę pieniężną nakłada w drodze decyzji w zakresie swojej właściwości: 

1)   wojewódzki inspektor farmaceutyczny; 

2)   Główny Inspektor Farmaceutyczny; 

3)   Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i 

Produktów Biobójczych; 

4)   państwowy wojewódzki inspektor sanitarny. 

6. Decyzji w sprawie nałożenia kary pieniężnej nadaje się rygor natychmiastowej 

wykonalności. Karę uiszcza się w terminie 7 dni od dnia doręczenia tej decyzji. 

7. Do decyzji nakładających karę pieniężną, o których mowa w ust. 1, nie stosuje się art. 61 § 

3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami 

administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2325). 

8. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może nałożyć na przedsiębiorcę, w 

drodze decyzji, karę pieniężną w wysokości nie większej niż 10% obrotu osiągniętego w 

roku obrotowym poprzedzającym rok nałożenia kary, jeżeli przedsiębiorca ten, choćby 

nieumyślnie dopuścił się wielokrotnie, w przypadku wielu produktów, wyrobów lub 

środków lub na dużą skalę stosuje ceny zbytu wyższe niż ustalone zgodnie z ust. 1. 

Przepisy art. 106 ust. 3-7 [ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o przeciwdziałaniu 

nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i 

spożywczymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 517, 1649 i 1667)]   <ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. 

o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369, 1571 i 1667)> 

stosuje się odpowiednio. 

9. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może również nałożyć na 

przedsiębiorcę, w drodze decyzji, karę pieniężną w wysokości do 5% przychodu 
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osiągniętego w poprzednim roku podatkowym, ale nie więcej niż 50 000 000 zł, jeżeli 

przedsiębiorca ten, choćby nieumyślnie: 

1)   nie udzielił informacji żądanych przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i 

Konsumentów lub udzielił <informacji> nieprawdziwych lub wprowadzających w 

błąd; 

2)   uniemożliwia lub utrudnia rozpoczęcie lub przeprowadzenie kontroli. 

10. Do postępowania w sprawie nałożenia kary, o której mowa w ust. 9, stosuje się 

odpowiednio przepisy rozdziału 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o przeciwdziałaniu 

nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i 

spożywczymi, z wyjątkiem [art. 8 i art. 26-28]  <art. 8, art. 26–28 i art. 31 tej ustawy>. 

11. Środki finansowe pochodzące z kar pieniężnych, o których mowa w ust. 4, 8 i 9, stanowią 

dochód budżetu państwa. Przepisy art. 38 ust. 2-5 i art. 39 ustawy z dnia 15 grudnia 2016 

r. o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie 

produktami rolnymi i spożywczymi stosuje się odpowiednio. 

 

Art. 8c. 

[1. Kontrolę przestrzegania przez przedsiębiorców zakazu, o którym mowa w art. 8b, 

sprawują w zakresie swojej właściwości: 

1)   Inspekcja Farmaceutyczna; 

2)   Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych; 

3)   Państwowa Inspekcja Sanitarna. 

2. W zakresie niezastrzeżonym dla inspekcji, o których mowa w ust. 1, kontrolę przestrzegania 

przez przedsiębiorców zakazu, o którym mowa w art. 8b, sprawuje Inspekcja Handlowa.] 

<1. Kontrolę przestrzegania przez przedsiębiorców zakazu, o którym mowa w art. 8b, 

sprawuje w zakresie swojej właściwości, Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów 

Rolno-Spożywczych. 

2. W zakresie niezastrzeżonym dla inspekcji, o której mowa w ust. 1, kontrolę 

przestrzegania przez przedsiębiorców zakazu, o którym mowa w art. 8b, sprawuje 

Inspekcja Handlowa.> 

3. Do kontroli, o której mowa w ust. 1 i 2, stosuje się przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 6 

marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292 i 1495 oraz z 2020 r. 

poz. 424), z wyłączeniem art. 47, art. 48, art. 49 ust. 7 pkt 5, art. 50, art. 54, art. 55, art. 58 

i art. 59 tej ustawy. 
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Art. 9. 

1.Świadczenia opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, wykonywane w związku z 

przeciwdziałaniem COVID-19, udzielone przez podmioty wykonujące działalność 

leczniczą oraz lekarzy i lekarzy dentystów, o których mowa w art. 7 ust. 4, wpisanych do 

wykazu, są finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia ze środków pochodzących z 

Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz budżetu państwa z części, której 

dysponentem jest minister właściwy do spraw zdrowia, na podstawie sprawozdań i 

rachunków składanych do właściwego miejscowo dyrektora oddziału wojewódzkiego 

Narodowego Funduszu Zdrowia. 

2. Świadczenia opieki zdrowotnej, o których mowa w ust. 1, są finansowane w formie opłaty 

ryczałtowej za utrzymanie stanu gotowości do udzielania tych świadczeń oraz ceny 

odpowiadającej liczbie i rodzajowi świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych w przyjętym 

okresie rozliczeniowym. 

3. Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia określi zasady sprawozdawania oraz warunki 

rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej, o których mowa w ust. 1. 

4. Do sprawozdawania i rozliczania świadczenia opieki zdrowotnej, o których mowa w ust. 1, 

nie stosuje się przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych. 

<4a. Środki przekazane w ramach finansowania świadczeń opieki zdrowotnej, o których 

mowa w ust. 1, nie podlegają egzekucji sądowej ani administracyjnej. Środki te, w 

razie ich przekazania na rachunek bankowy, rachunek oszczędnościowy, rachunek 

oszczędnościowo-rozliczeniowy oraz rachunek terminowych lokat 

oszczędnościowych, są wolne od zajęcia na podstawie sądowego lub 

administracyjnego tytułu wykonawczego.> 

5. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, sposób i tryb 

finansowania z budżetu państwa świadczeń opieki zdrowotnej, o których mowa w ust. 1, 

mając na celu zapewnienie rzetelności i gospodarności wydatkowania środków 

publicznych, w tym utrzymania wydatków w przewidzianych limitach, oraz skuteczności 

udzielania świadczeń opieki zdrowotnej. 

 

[Art. 11. 

1. Wojewoda może wydawać polecenia obowiązujące wszystkie organy administracji 

rządowej działające w województwie i państwowe osoby prawne, organy samorządu 
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terytorialnego, samorządowe osoby prawne oraz samorządowe jednostki organizacyjne 

nieposiadające osobowości prawnej w związku z przeciwdziałaniem COVID-19. 

Polecenia podlegają natychmiastowemu wykonaniu. O wydanych poleceniach wojewoda 

niezwłocznie informuje właściwego ministra. 

2. 
(43)

 Prezes Rady Ministrów, z własnej inicjatywy lub na wniosek wojewody, po 

poinformowaniu ministra właściwego do spraw gospodarki może, w związku z 

przeciwdziałaniem COVID-19, wydawać polecenia obowiązujące inne, niż wymienione w 

ust. 1, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej oraz 

przedsiębiorców. Polecenia są wydawane w drodze decyzji administracyjnej, podlegają 

one natychmiastowemu wykonaniu z chwilą ich doręczenia lub ogłoszenia oraz nie 

wymagają uzasadnienia. 

2a. 
(44)

 Wydając polecenie, o którym mowa w ust. 2, z własnej inicjatywy, Prezes Rady 

Ministrów może wyznaczyć ministra odpowiedzialnego za zawarcie umowy. 

2b. 
(45)

 Zadania Prezesa Rady Ministrów wynikające z ust. 2 i 2a wykonuje Szef Kancelarii 

Prezesa Rady Ministrów z jego upoważnienia. 

3. 
(46)

 Wykonywanie zadań, o których mowa w ust. 2 i 2a, następuje na podstawie umowy 

zawartej z przedsiębiorcą przez: 

1)   Prezesa Rady Ministrów lub 

2)   wyznaczonego ministra, lub 

3)   właściwego wojewodę 

-  i jest finansowane ze środków budżetu państwa z części budżetowej, której dysponentem 

jest, odpowiednio, Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, wyznaczony minister albo 

wojewoda. 

4. Prace związane z prowadzeniem przygotowań do realizacji zadań, o których mowa w ust. 

3, mające charakter planistyczny, są finansowane ze środków własnych przedsiębiorcy. 

5. W przypadku odmowy zawarcia przez przedsiębiorcę umowy, o której mowa w ust. 3, 

zadania wykonywane są na podstawie decyzji, o której mowa w ust. 2. W takim przypadku 

decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu. 

6. Polecenia, o których mowa w ust. 1 i 2, 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. 
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7. 
(47)

 Polecenia, o których mowa w ust. 1 i 2, mogą być wydawane także ustnie, 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 

8. 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.] 

<Art. 11. 

1. Wojewoda może wydawać polecenia obowiązujące wszystkie organy administracji 

rządowej działające w województwie, państwowe osoby prawne, organy samorządu 

terytorialnego, samorządowe osoby prawne oraz samorządowe jednostki 

organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. O wydanych poleceniach 

wojewoda niezwłocznie informuje właściwego ministra. 

2. Minister właściwy do spraw zdrowia może, z własnej inicjatywy lub na wniosek 

wojewody, wydawać polecenia obowiązujące podmioty inne, niż wymienione w ust. 1, 

w szczególności osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości 

prawnej oraz przedsiębiorców. 

3. Prezes Rady Ministrów może, z własnej inicjatywy, wydawać polecenia obowiązujące 

podmioty, o których mowa w ust. 1 i 2. Wydając polecenie wobec przedsiębiorcy 

Prezes Rady Ministrów może wyznaczyć organ odpowiedzialny za zawarcie umowy. 

4. Polecenia, o których mowa w ust. 1–3, są wydawane w związku z przeciwdziałaniem 

COVID-19, w drodze decyzji administracyjnej i podlegają natychmiastowemu 

wykonaniu z chwilą ich doręczenia lub ogłoszenia oraz nie wymagają uzasadnienia. 

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

Prezesa Rady Ministrów z jego upoważnienia. 

6. Wykonywanie zadań objętych poleceniami wydanymi w stosunku do przedsiębiorców 

następuje na podstawie umowy zawartej z przedsiębiorcą, przez wskazanego w 

decyzji: 

1) Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, ministra albo wojewodę – w 

przypadku decyzji wydawanych przez Prezesa Rady Ministrów lub 

2) ministra albo wojewodę – w przypadku decyzji wydawanych przez ministra 

właściwego do spraw zdrowia 
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– 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 (Dz. U. poz. 568 i …), na zasadach określonych w ustawie. 

7. Prace związane z prowadzeniem przygotowań do realizacji zadań objętych 

poleceniami, o których mowa w ust. 6, mające charakter planistyczny, są 

finansowane ze środków własnych przedsiębiorcy. 

8. W przypadku niezawarcia umowy, o której mowa w ust. 6, zadania objęte 

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

przypadku decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu. 

9. Polecenia, o których mowa w ust. 1–3, nie mogą dotyczyć rozstrzygnięć co do istoty 

sprawy załatwianej w drodze decyzji administracyjnej, a także nie mogą dotyczyć 

czynności operacyjno-rozpoznawczych, dochodzeniowo-śledczych oraz czynności z 

zakresu ścigania wykroczeń. 

10. Polecenia, o których mowa w ust. 1–3, mogą być wydawane także ustnie, pisemnie w 

formie adnotacji, telefonicznie, za pomocą środków komunikacji elektronicznej w 

rozumieniu art. 2 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. 

11. Właściwy minister może wstrzymać wykonanie poleceń, o których mowa w ust. 1, i 

wystąpić z wnioskiem do Prezesa Rady Ministrów o rozstrzygnięcie sporu, 

przedstawiając jednocześnie stanowisko w sprawie. 

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

samorządu terytorialnego jako zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.> 

 

Art. 11a.
 

1. W przypadku braku na obszarze województwa technicznych i organizacyjnych możliwości 

unieszkodliwiania, zgodnie z obowiązującymi przepisami, odpadów medycznych o 
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właściwościach zakaźnych wytworzonych w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, 

wojewoda może wydać, w drodze decyzji administracyjnej, polecenie dotyczące 

gospodarowania tymi odpadami podmiotom, o których mowa w art. 11 ust. 1 i 2. 

Polecenie podlega natychmiastowemu wykonaniu z chwilą jego doręczenia lub ogłoszenia 

oraz nie wymaga uzasadnienia. Przepisy art. 11 ust. 3-6 i 8 stosuje się odpowiednio. 

2. Unieszkodliwianie odpadów medycznych o właściwościach zakaźnych, o których mowa w 

ust. 1, odbywa się przez termiczne przekształcanie rozumiane jako: 

1)   spalanie odpadów przez ich utlenianie w temperaturze nie niższej niż 850°C; 

2)   inne, niż wskazany w pkt 1, procesy termicznego przekształcania odpadów, w tym 

pirolizę, zgazowanie i proces plazmowy, o ile substancje powstające podczas tych 

procesów są następnie spalane. 

3. Do gospodarowania odpadami medycznymi o właściwościach zakaźnych, o których mowa 

w ust. 1, nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U z 

2019 r. poz. 701, z późn, zm.) w zakresie warunków transportu odpadów, zbierania 

odpadów lub ich unieszkodliwiania oraz przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - 

Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.) w zakresie 

warunków korzystania ze środowiska. Polecenie, o którym mowa w ust. 1, można również 

wydać w odniesieniu do podmiotu, który nie posiada decyzji z zakresu gospodarowania 

odpadami. 

4. Polecenie, o którym mowa w ust. 1, określa: 

1)   podmiot lub podmioty zobowiązane do gospodarowania odpadami; 

2)   miejsce, dopuszczoną metodę i warunki unieszkodliwiania, w tym transportowania i 

magazynowania odpadów przed ich przetworzeniem; 

3)   obowiązek prowadzenia ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów w postaci 

papierowej, o ile nie ma możliwości prowadzenia tej ewidencji za pośrednictwem 

BDO; 

4)   okres obowiązywania polecenia. 

5. Wydanie polecenia, o którym mowa w ust. 1, jest możliwe, jeżeli podmiot zobowiązany do 

gospodarowania odpadami posiada stosowne możliwości techniczne i organizacyjne do 

jego realizacji. 

6. Do prowadzenia ewidencji odpadów w przypadku wydania przez wojewodę polecenia, o 

którym mowa w ust. 1, podmiotowi, który nie ma możliwości prowadzenia tej ewidencji 

za pośrednictwem BDO, stosuje się odpowiednio [art. 69] < art. 67> ust. 7, 9, 12 i 14 
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ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Podmiot, który nie ma możliwości 

prowadzenia ewidencji odpadów za pośrednictwem BDO, a który dokonał 

unieszkodliwienia odpadów na podstawie polecenia wojewody, o którym mowa w ust. 1, 

przekazuje kopię karty ewidencji odpadów właściwemu ze względu na miejsce 

unieszkodliwienia odpadów wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska w 

terminie 14 dni od dnia unieszkodliwienia odpadów. 

7. Nadzór nad prawidłowym gospodarowaniem odpadami dokonywanym na podstawie 

polecenia wojewody, o którym mowa w ust. 1, sprawuje właściwy wojewódzki inspektor 

ochrony środowiska. 

8. Wojewoda przesyła kopię polecenia, o którym mowa w ust. 1, ministrowi właściwemu do 

spraw klimatu w terminie 7 dni od dnia jego wydania. 

<9. Polecenie, o którym mowa w ust. 1, może także dotyczyć magazynowania odpadów 

medycznych przez ich wytwórcę.> 

Art. 11d.
 

1. W celu zapewnienia prawidłowego wykonania obowiązków, o których mowa w [art. 34 

ust. 2 i 3] <art. 34 ust. 1–3> ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz 

zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, Policja może wykonywać czynności 

wynikające z ustawowych uprawnień, z wyłączeniem czynności, o których mowa w art. 

19-19b ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2020 r. poz. 360). 

2. Wszystkie informacje, w tym dane osobowe, uzyskane w toku realizacji czynności, o 

których mowa w ust. 1, usuwa się lub niszczy w terminie jednego miesiąca po upływie 

obowiązywania niniejszej ustawy. 

3. Komendant Główny Policji może w okresie obowiązywania niniejszej ustawy wprowadzić 

pełnienie służby w systemie skoszarowanym. 

4. Pełnienie służby w systemie, o którym mowa w ust. 3, może obowiązywać w okresie 

obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii oraz w okresie do 30 

dni następujących po ich odwołaniu. 

<Art. 11e. 

1. Właściciel infrastruktury krytycznej, w tym urządzeń służących do świadczenia usług 

telekomunikacyjnych, dostarczania energii elektrycznej, wody, ciepła, ropy naftowej, 

paliw lub gazu oraz odprowadzania ścieków, lub jego upoważniony przedstawiciel, 

którego infrastruktura lub urządzenia są zlokalizowane na terenie nieruchomości 

należących do osób trzecich lub znajdujących się w posiadaniu osób trzecich, może 
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w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo stanu 

wyjątkowego, wnioskować do właściwego miejscowo komendanta Policji o asystę 

funkcjonariuszy Policji, w celu umożliwienia wejścia lub wjazdu na teren 

nieruchomości, w tym do budynku, również z użyciem środków przełamujących 

istniejące zabezpieczenia, w celu przeprowadzenia czynności niezbędnych dla 

ciągłości świadczenia usług, w tym w zakresie prac budowlanych. Asysta 

funkcjonariusza Policji jest udzielana niezwłocznie. 

2. Asysta funkcjonariusza Policji jest udzielana po przedstawieniu przez właściciela 

infrastruktury lub urządzeń, o którym mowa w ust. 1, lub jego upoważnionego 

przedstawiciela, właściwemu miejscowo komendantowi Policji dowodów 

potwierdzających odmowę przez właściciela, użytkownika lub zarządcę 

nieruchomości wejścia lub wjazdu na teren nieruchomości, w tym budynku. 

3. Funkcjonariusz Policji, asystując przy wykonywaniu czynności, o których mowa w 

ust. 1, zapewnia bezpieczeństwo uczestnikom czynności, mając w szczególności na 

względzie poszanowanie godności osób biorących udział w tych czynnościach oraz 

zapewnia zachowanie porządku. 

4. Przepis ust. 2 obejmuje także sytuację braku możliwości kontaktu z właścicielem, 

użytkownikiem lub zarządcą nieruchomości, w tym budynku. 

5. Z czynności, o których mowa w ust. 1, jest sporządzany protokół, w szczególności 

uwzględniający zakres czynności wykonanych w celu wejścia lub wjazdu na teren 

nieruchomości lub do budynku. Protokół sporządza się w trzech egzemplarzach, ze 

wskazaniem dokładnego terminu i czasu zdarzenia, opisem przeprowadzonych 

czynności oraz podpisami przedstawiciela właściciela infrastruktury lub urządzeń, o 

którym mowa w ust. 1, oraz funkcjonariusza Policji. 

6. Właściciel infrastruktury lub urządzeń, po zakończeniu czynności, o których mowa w 

ust. 1, jest obowiązany do zabezpieczenia nieruchomości, w tym budynku przed 

dostępem osób niepowołanych, niezwłocznego poinformowania jego właściciela, 

użytkownika lub zarządcy o zaistniałym stanie faktycznym oraz do naprawienia 

szkód, o ile powstały w związku z prowadzonymi czynnościami. 

7. W przypadkach, gdy nieruchomość lub budynek są objęte ograniczeniem dostępu 

osób z uwagi na działania podejmowane w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 

ust. 1–4 stosuje się odpowiednio, przy czym wejście lub wjazd na teren tej 
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nieruchomości lub tego budynku jest możliwy po uzgodnieniu niezbędnych środków 

bezpieczeństwa z właściwym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym. 

 

Art. 11f. 

1. W związku z przeciwdziałaniem COVID-19, podczas stanu zagrożenia epidemicznego, 

stanu epidemii albo stanu klęski żywiołowej, operator w rozumieniu przepisów 

ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2019 r. poz. 2460 

oraz z 2020 r. poz. 374 i …) jest obowiązany do udostępniania ministrowi 

właściwemu do spraw informatyzacji danych o lokalizacji, obejmujących okres 

ostatnich 14 dni, telekomunikacyjnego urządzenia użytkownika końcowego chorego 

na chorobę zakaźną COVID-19 lub objętego kwarantanną, na żądanie oraz w sposób 

i w formie ustalonej przez ministra właściwego do spraw informatyzacji. 

2. Operator w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo 

telekomunikacyjne na żądanie ministra właściwego do spraw informatyzacji jest 

obowiązany do przekazania w sposób i w formie ustalonej przez tego ministra, w 

celu przeciwdziałania COVID-19, podczas stanu zagrożenia epidemicznego, stanu 

epidemii albo stanu klęski żywiołowej zanonimizowanych danych o lokalizacji 

urządzeń końcowych użytkowników końcowych. 

3. Zgoda użytkownika końcowego na przetwarzanie i udostępnianie danych, o których 

mowa w ust. 1 i 2, nie jest wymagana. 

 

Art. 11g. 

Podczas stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo stanu klęski żywiołowej 

anonimizacja danych o lokalizacji, o których mowa w art. 159 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 

16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne, w celu przeciwdziałania COVID-19, nie 

stanowi czynności przetwarzania, o której mowa w art. 161 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 

2004 r. – Prawo telekomunikacyjne.. 

Art. 12. 

1. Do projektowania, budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i rozbiórki obiektów 

budowlanych, w tym zmiany sposobu użytkowania, w związku z przeciwdziałaniem 

COVID-19, nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, z późn. zm.), ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 i 471) oraz aktów 
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planistycznych, o których mowa w tej ustawie, ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie 

zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2020 r. poz. 282), a w przypadku konieczności 

poszerzenia bazy do udzielania świadczeń zdrowotnych, także przepisów wydanych na 

podstawie art. 22 ust. 3, 4 i 4a ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. 

2. Prowadzenie robót budowlanych oraz zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego 

lub jego części w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 wymagają niezwłocznego 

poinformowania organu administracji architektoniczno-budowlanej. 

3. W informacji, o której mowa w ust. 2, należy określić: 

1)   rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia 

- w przypadku prowadzenia robót budowlanych; 

2)   dotychczasowy i zamierzony sposób użytkowania obiektu budowlanego lub jego 

części - w przypadku zmiany sposobu użytkowania. 

4. Jeżeli prowadzenie robót budowlanych, o których mowa w ust. 2, powoduje zagrożenie 

życia lub zdrowia ludzi, organ administracji architektoniczno-budowlanej, w drodze 

decyzji podlegającej natychmiastowemu wykonaniu, niezwłocznie ustala wymagania 

dotyczące niezbędnych zabezpieczeń ich prowadzenia. 

5. W przypadku prowadzenia robót budowlanych w związku z przeciwdziałaniem COVID-

19, których rozpoczęcie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo 

budowlane, wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, inwestor jest 

obowiązany zapewnić objęcie kierownictwa oraz nadzoru nad tymi robotami przez osobę 

posiadającą uprawnienia budowlane w odpowiednich specjalnościach, o których mowa w 

art. 15a tej ustawy. 

6. 
(53)

 W przypadku, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje się: 

1)   warunku uzyskania opinii o celowości inwestycji, o której mowa w art. 95d ustawy z 

dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 

środków publicznych, jeżeli budowa, przebudowa lub remont są inwestycją w 

rozumieniu [art. 95] <art. 95d > ust. 1 tej ustawy; 

2)   przepisów § 6 ust. 1 pkt 1 lit. b, c oraz f, pkt 2 i 3 rozporządzenia wydanego na 

podstawie art. 134 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 

2019 r. poz. 869, z późn. zm.). 
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Art. 12a. 

1. W przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, od dnia 

ogłoszenia danego stanu, zawiesza się wykonywanie obowiązków wynikających z 

przepisów: 

1)   art. 229 § 2 zdanie pierwsze, § 4a w zakresie badań okresowych i § 5 ustawy z dnia 26 

czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. 2019 r. poz. 1040, 1043 i 1495); 

[2)   art. 39j i art. 39k ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 

2019 r. poz. 2140);] 

<2) art. 39a ust. 1 pkt 6, art. 39d ust. 2, art. 39f, art. 39j, art. 39k i art. 39l ust. 1 pkt 1 

ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 

2140);> 

3)   art. 22b ust. 7 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2019 

r. poz. 710, 730, 1214, 1979 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284, 400 i 462) w zakresie 

wykonywania okresowych badań lekarskich i badań psychologicznych. 

2. Po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego, w przypadku gdy nie zostanie ogłoszony 

stan epidemii albo po odwołaniu stanu epidemii, pracodawca i pracownik są obowiązani 

niezwłocznie podjąć wykonywanie zawieszonych obowiązków, o których mowa w ust. 1, 

i wykonać je w okresie nie dłuższym niż 60 dni od dnia odwołania danego stanu. 

3. W przypadku braku dostępności do lekarza uprawnionego do przeprowadzenia badania 

wstępnego lub kontrolnego, badanie takie może przeprowadzić i wydać odpowiednie 

orzeczenie lekarskie inny lekarz. Orzeczenie lekarskie wydane przez innego lekarza traci 

moc po upływie 30 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, w przypadku 

gdy nie zostanie ogłoszony stan epidemii, albo od dnia odwołania stanu epidemii. Lekarz 

ten może przeprowadzić badanie i wydać orzeczenie lekarskie w trybie określonym w art. 

2 ust. 4 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. [o wykonywaniu zawodu lekarza i lekarza 

dentysty] <o zawodach lekarza i lekarza dentysty> (Dz. U. z 2020 r. poz. 514 i 567). Do 

orzeczenia lekarskiego stosuje się odpowiednio art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 28 kwietnia 

2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2019 r. poz. 408, 730, 1590 i 

1905). Orzeczenie lekarskie wydane przez innego lekarza włącza się do akt osobowych 

pracownika. 

<4. Przepisy ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio do funkcjonariuszy 

Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu 
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Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego i Centralnego Biura Antykorupcyjnego, 

a także żołnierzy zawodowych, w tym również do pierwszego badania okresowego.> 

 

<Art. 12b. 

Do projektowania, budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i rozbiórki obiektów 

budowlanych dotyczących utrzymania ciągłości działania istotnych usług, 

w szczególności w zakresie telekomunikacji, łączności publicznej, transportu, świadczeń 

zdrowotnych, energii, handlu, gospodarki wodnej lub kanalizacyjnej, oczyszczania 

ścieków, porządku publicznego, obronności art. 12 stosuje się odpowiednio. 

Art. 12c. 

Terminy przejścia kursu doskonalącego, o którym mowa w przepisie art. 38b ust. 1 

ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2018 r. poz. 2142 i 

2245 oraz z 2019 r. poz. 1495) i przedstawienia zaświadczenia o odbyciu tego kursu 

właściwemu komendantowi wojewódzkiemu Policji oraz termin wydania opinii, o której 

mowa w art. 26 ust. 3 pkt 6 tej ustawy, przedłuża się do 90. dnia od dnia odwołania 

stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii. 

 

Art. 12d. 

Terminy przedstawienia właściwemu organowi Policji orzeczeń lekarskich i 

psychologicznych, o których mowa w art. 15 ust. 4 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni 

i amunicji (Dz. U. z 2019 r. poz. 284 i 1214 oraz z 2020 r. poz. 148 i 284), przedłuża się do 

90. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii. 

 

Art. 12e. 

1. W okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii dopuszcza się 

przeprowadzanie szkoleń wstępnych w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy i 

służby w całości za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, z wyjątkiem 

instruktażu stanowiskowego: 

1) pracownika zatrudnianego na stanowisku robotniczym; 

2) pracownika zatrudnionego na stanowisku, na którym występuje narażenie na 

działanie czynników niebezpiecznych; 

3) pracownika przenoszonego na stanowisko, o którym mowa w pkt 1 i 2; 
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4) ucznia odbywającego praktyczną naukę zawodu oraz studenta odbywającego 

praktykę studencką. 

2. W przypadku gdy termin przeprowadzenia szkolenia okresowego w dziedzinie 

bezpieczeństwa i higieny pracy lub bezpieczeństwa i higieny służby przypada w: 

1) okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii lub 

2) w okresie 30 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, w 

przypadku gdy nie zostanie ogłoszony stan epidemii, albo stanu epidemii 

– termin ten wydłuża się do 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, 

w przypadku gdy nie zostanie ogłoszony stan epidemii, albo stanu epidemii. 

 

Art. 12f. 

W przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii wydłuża 

się cykle przeglądowo-naprawcze, o których mowa przepisach wydanych na podstawie 

art. 20 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, o czasookres: 1 miesiąc 

dla 2 poziomu utrzymania, 3 miesiące dla 3 poziomu utrzymania i 6 miesięcy dla 4 

poziomu utrzymania.> 

Art. 14. 

[1. Zarządzający lotniskiem, zarządzający dworcem kolejowym, przewoźnik lotniczy, kolejowy 

lub drogowy, nie ponoszą odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną w związku z 

uzasadnionymi działaniami władz publicznych mającymi na celu przeciwdziałanie 

COVID-19, w szczególności za brak możliwości przewozu.] 

<1. Zarządzający lotniskiem, zarządzający dworcem kolejowym, podmiot zarządzający 

portem morskim, przystanią morską lub terminalem morskim, przewoźnik lotniczy, 

kolejowy, drogowy, morski, w żegludze śródlądowej lub operator pocztowy nie 

ponoszą odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną w związku z uzasadnionymi 

działaniami władz publicznych lub własnymi działaniami mającymi na celu 

przeciwdziałanie COVID-19, w szczególności za brak możliwości świadczenia usług, 

w tym brak możliwości przewozu oraz brak możliwości lub ograniczenie 

prowadzenia działalności handlowej na lotniskach i dworcach kolejowych, w tym w 

zakresie zmniejszenia albo utraty przychodów.> 

2. Przez okoliczność nadzwyczajną, o której mowa w przepisach Rozporządzenia (WE) 

261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. ustanawiającego 

wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia 
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na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów i uchylającego rozporządzenie 

(EWG) nr 295/91, rozumie się także uzasadnione działania mające na celu 

przeciwdziałanie COVID-19. 

Art. 14a.
 

1. W przypadku całkowitego zaprzestania czynności przez sąd powszechny lub wojskowy z 

powodu COVID-19 prezes sądu apelacyjnego, a w stosunku do wojskowych sądów 

garnizonowych prezes wojskowego sądu okręgowego może wyznaczyć inny sąd 

równorzędny, położony na obszarze tej samej apelacji, jako właściwy do rozpoznawania 

spraw pilnych należących do właściwości sądu, który zaprzestał czynności - mając na 

względzie zapewnienie prawa do sądu oraz warunki organizacyjne sądów. Wyznaczenia 

dokonuje się na czas oznaczony, wynikający z przewidywanego okresu zaprzestania 

czynności. 

2. W przypadku całkowitego zaprzestania czynności przez wszystkie sądy powszechne lub 

wojskowe na obszarze apelacji z powodu COVID-19 Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego 

na wniosek prezesa sądu apelacyjnego, na którego obszarze sądy zaprzestały czynności, 

wyznacza inny sąd równorzędny, położony w miarę możliwości na obszarze sąsiedniej 

apelacji, jako właściwy do rozpoznawania spraw pilnych należących do właściwości sądu, 

który zaprzestał czynności - mając na względzie zapewnienie prawa do sądu oraz warunki 

organizacyjne sądów. Wyznaczenia dokonuje się na czas oznaczony, wynikający z 

przewidywanego okresu zaprzestania czynności. 

3. W przypadku całkowitego zaprzestania czynności przez wojewódzki sąd administracyjny z 

powodu COVID-19 Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego może wyznaczyć inny 

wojewódzki sąd administracyjny jako właściwy do rozpoznawania spraw pilnych 

należących do właściwości sądu, który zaprzestał czynności - mając na względzie 

zapewnienie prawa do sądu oraz warunki organizacyjne sądów. Wyznaczenia dokonuje 

się na czas oznaczony, wynikający z przewidywanego okresu zaprzestania czynności. 

4. Sprawami pilnymi, o których mowa w ust. 1 i 2, są sprawy: 

1)   w przedmiocie wniosków o zastosowanie, przedłużenie, zmianę i uchylenie 

tymczasowego aresztowania; 

2)   w których jest stosowane zatrzymanie; 

3)   w których orzeczono środek zabezpieczający; 
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4)   przesłuchania świadka w postępowaniu przygotowawczym przez sąd na podstawie art. 

185a-185c albo art. 316 § 3 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania 

karnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 30 i 413), gdy podejrzany jest zatrzymany; 

5)   w przedmiocie europejskiego nakazu aresztowania; 

6)   w przedmiocie zarządzenia przerwy w wykonaniu kary w systemie dozoru 

elektronicznego; 

7)   o zastosowanie i przedłużenie środka detencyjnego w postaci umieszczenia 

cudzoziemca w strzeżonym ośrodku, o zastosowanie lub przedłużenie wobec niego 

aresztu dla cudzoziemców; 

8)   w których wykonywana jest kara pozbawienia wolności albo inna kara lub środek 

przymusu skutkujący pozbawieniem wolności, jeżeli rozstrzygnięcie sądu dotyczy 

zwolnienia osoby pozbawionej wolności z zakładu karnego lub aresztu śledczego albo 

jest niezbędne do wykonania takiej kary lub środka przymusu w tym zakładzie lub 

areszcie; 

9)   o odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką; 

10)  o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia 

psychicznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1878 oraz z 2019 r. poz. 730 i 1690); 

11)  dotyczące umieszczenia lub przedłużenia pobytu nieletniego w schronisku dla 

nieletnich; 

12)  dotyczące umieszczenia małoletniego cudzoziemca w placówce opiekuńczo-

wychowawczej; 

13)  z zakresu postępowania wykonawczego w sprawach, o których mowa w pkt 8-12; 

14)  wniosków o ustanowienie kuratora w celu reprezentowania interesów małoletnich w 

postępowaniu przed sądem lub innym organem w sprawach pilnych; 

15)  o których mowa w ustawie z dnia 22 listopada 2013 r. o postępowaniu wobec osób z 

zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności 

seksualnej innych osób (Dz. U. z 2019 r. poz. 2203 oraz z 2020 r. poz. 278); 

16)  przesłuchania przez sąd osoby w trybie zabezpieczenia dowodu lub co do której 

zachodzi obawa, że nie będzie można jej przesłuchać na rozprawie [.] <;> 

<17) sprawy o rozpoznanie wniosku restrukturyzacyjnego w rozumieniu 

ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2019 r. poz. 

243, 326, 912, 1655, 1802, 2089 i 2217 oraz z 2020 r. poz. 288); 
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18) w przedmiocie nakazania przez sąd opuszczenia mieszkania przez członka 

rodziny wspólnie zajmującego mieszkanie, który swoim zachowaniem 

polegającym na stosowaniu przemocy w rodzinie czyni szczególnie uciążliwym 

wspólne zamieszkiwanie, na postawie art. 11a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o 

przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218).> 

5. Sprawami pilnymi, o których mowa w ust. 3, są sprawy, w przypadku których ustawa 

określa termin ich rozpatrzenia przez sąd oraz sprawy wniosków o wstrzymanie 

wykonania aktu lub czynności. 

6. Prezes sądu dokonujący w trybie ust. 1-3 wyznaczenia sądu właściwego do rozpoznawania 

spraw pilnych należących do właściwości sądu, który zaprzestał czynności, może wskazać 

także sprawy inne niż pilne należące do właściwości tego sądu, do których rozpoznawania 

będzie właściwy sąd wyznaczony. 

7. Sąd, który całkowicie zaprzestał czynności z powodu COVID-19, przekazuje akta spraw 

pilnych wszczętych i niezakończonych sądowi wyznaczonemu jako sąd właściwy w trybie 

ust. 1-3. 

8. Sąd wyznaczony jako sąd właściwy w trybie ust. 1-3 do rozpoznawania spraw pilnych 

pozostaje właściwy do zakończenia postępowania w danej instancji. 

9. Prezes właściwego sądu może zarządzić rozpoznanie każdej sprawy jako pilnej, jeżeli jej 

nierozpoznanie mogłoby spowodować niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia ludzi lub 

zwierząt, poważną szkodę dla interesu społecznego, albo ze względu na grożącą 

niepowetowaną szkodę materialną, a także gdy wymaga tego dobro wymiaru 

sprawiedliwości. 

Art. 15d. 

1. W przypadku zawieszenia lub czasowego zamknięcia działalności ośrodków wsparcia dla 

osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w art. 51a ust. 1 ustawy z dnia 12 

marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, 1622, 1690, 1818 i 2473), 

w celu przeciwdziałania COVID-19, wojewoda przekazuje miesięczną kwotę dotacji na 

pokrycie bieżących kosztów ich prowadzenia. 

2. Wysokość miesięcznej kwoty dotacji z budżetu państwa na pokrycie bieżących kosztów 

prowadzenia środowiskowego domu samopomocy w sytuacji, o której mowa w ust. 1, jest 

obliczana jako iloczyn aktualnej liczby osób, posiadających decyzje o skierowaniu nie 

większej niż statutowa liczba miejsc w tym domu oraz średniej miesięcznej kwoty dotacji 

wyliczonej dla województwa, zgodnie art. 51c ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 
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o pomocy społecznej, z uwzględnieniem zwiększeń, o których mowa w art. 51c ust. 4 i 5 

tej ustawy. 

3. Wysokość miesięcznej kwoty dotacji z budżetu państwa na pokrycie bieżących kosztów 

prowadzenia klubu samopomocy w sytuacji, o której mowa w ust. 1, jest obliczana jako 

iloczyn statutowej liczby miejsc w klubie oraz średniej miesięcznej kwoty dotacji 

wyliczonej dla województwa, zgodnie art. 51c ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 

o pomocy społecznej. 

<4. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, osoby ponoszące odpłatność za usługi 

świadczone w ośrodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, o których 

mowa w art. 51a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, zwalnia się na 

ich wniosek z odpłatności za okres niekorzystania z tych usług w związku z 

zawieszeniem lub czasowym zamknięciem działalności tych ośrodków, na zasadach i 

w trybie określonych w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, bez 

konieczności przeprowadzania rodzinnego wywiadu środowiskowego.> 

 

Art. 15g.
 

[1. Przedsiębiorca w rozumieniu art. 4 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo 

przedsiębiorców, u którego wystąpił spadek obrotów gospodarczych w następstwie 

wystąpienia COVID-19 może zwrócić się z wnioskiem o przyznanie świadczeń na rzecz 

ochrony miejsc pracy, o wypłatę ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń 

Pracowniczych świadczeń na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników objętych 

przestojem ekonomicznym albo obniżonym wymiarem czasu pracy, w następstwie 

wystąpienia COVID-19, na zasadach określonych w ust. 7 i 10. 

2. Przedsiębiorcy, o którym mowa w ust. 1, przysługują środki z Funduszu Gwarantowanych 

Świadczeń Pracowniczych na opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne pracowników 

należnych od pracodawcy na podstawie ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie 

ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 266 i 321) od przyznanych świadczeń, o 

których mowa w ust. 1. 

3. Przedsiębiorca, o którym mowa w ust. 1, musi spełniać kryteria, o których mowa w art. 3 

ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach 

związanych z ochroną miejsc pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 669), z zastrzeżeniem, że nie 

zalega w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, 
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ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz 

Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca trzeciego kwartału 2019 r.] 

<1. Przedsiębiorca w rozumieniu art. 4 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – 

Prawo przedsiębiorców, organizacja pozarządowa w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy 

z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. 

U. z 2019 r. poz. 688, 1570 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284), podmiot, o którym mowa w 

art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie oraz państwowa osoba prawna w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 

2009 r. o finansach publicznych, u których wystąpił spadek obrotów gospodarczych 

w następstwie wystąpienia COVID-19, może zwrócić się z wnioskiem o przyznanie 

świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy, o wypłatę ze środków Funduszu 

Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych świadczeń na dofinansowanie 

wynagrodzenia pracowników objętych przestojem ekonomicznym albo obniżonym 

wymiarem czasu pracy, w następstwie wystąpienia COVID-19, na zasadach 

określonych w ust. 7 i 10. 

2. Podmiotom, o którym mowa w ust. 1, przysługują środki z Funduszu 

Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na opłacanie składek na ubezpieczenia 

społeczne pracowników należnych od pracodawcy na podstawie ustawy z dnia 13 

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

321 i 568) od przyznanych świadczeń, o których mowa w ust. 1. 

3. Podmioty, o których mowa w ust. 1, muszą spełniać kryteria, o których mowa w art. 3 

ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach 

związanych z ochroną miejsc pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 669), z zastrzeżeniem, że 

nie zalegają w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia 

społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń 

Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca trzeciego 

kwartału 2019 r.> 

4. Pracownikiem, o którym mowa w ust. 1, jest osoba fizyczna, która zgodnie z przepisami 

polskiego prawa pozostaje z pracodawcą w stosunku pracy. Przepis ust. 1 stosuje się 

odpowiednio do osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę nakładczą lub umowy 

zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z ustawą z dnia 23 

kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 i 1495) stosuje się przepisy 

dotyczące zlecania, albo która wykonuje pracę zarobkową na podstawie innej niż stosunek 
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pracy na rzecz pracodawcy będącego rolniczą spółdzielnią produkcyjną lub inną 

spółdzielnią zajmującą się produkcją rolną, jeżeli z tego tytułu podlega obowiązkowi 

ubezpieczeń: emerytalnemu i rentowemu, z wyjątkiem pomocy domowej zatrudnionej 

przez osobę fizyczną. 

5. Świadczenia, o których mowa w ust. 1, oraz środki, o których mowa w ust. 2, są wypłacane 

w okresach przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy, o których 

mowa w art. 2 ustawy z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach 

związanych z ochroną miejsc pracy. 

6. Pracownikowi objętemu przestojem ekonomicznym pracodawca wypłaca wynagrodzenie 

obniżone nie więcej niż o 50%, nie niższe jednak niż w wysokości minimalnego 

wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy. 

7. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 6, jest dofinansowywane ze środków Funduszu 

Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, w wysokości 50% minimalnego 

wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy. Dofinansowanie nie 

przysługuje do wynagrodzeń pracowników, których wynagrodzenie uzyskane w miesiącu 

poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek, o którym mowa w ust. 1, było 

wyższe niż 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału 

ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o 

emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obowiązującego na dzień 

złożenia wniosku. 

[8. Przedsiębiorca, o którym mowa w ust. 1, może obniżyć wymiar czasu pracy o 20%, nie 

więcej niż do 0,5 etatu, z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie nie może być niższe niż 

minimalne wynagrodzenie za pracę ustalane na podstawie przepisów o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy.] 

<8. Podmioty, o których mowa w ust. 1, mogą obniżyć wymiar czasu pracy pracownika 

maksymalnie o 20%, nie więcej niż do 0,5 etatu, z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie 

nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę ustalane na podstawie 

przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu 

pracy.> 

9. Przez spadek obrotów gospodarczych rozumie się spadek sprzedaży towarów lub usług, w 

ujęciu ilościowym lub wartościowym: 
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1)   nie mniej niż o 15%, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie 

wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 

1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku, o którym mowa w 

ust. 1, w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy 

kalendarzowych roku poprzedniego; za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie 

następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy dwumiesięczny okres 

porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu 

innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego, lub 

2)   nie mniej niż o 25% obliczony jako stosunek obrotów z dowolnie wskazanego 

miesiąca kalendarzowego, przypadającego po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia 

poprzedzającego dzień złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1, w porównaniu do 

obrotów z miesiąca poprzedniego; za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie 

następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy okres porównawczy rozpoczyna 

się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień 

danego miesiąca kalendarzowego. 

10. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 8, jest dofinansowywane ze środków Funduszu 

Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych do wysokości połowy wynagrodzenia, o 

którym mowa w ust. 8, jednak nie więcej niż 40% przeciętnego miesięcznego 

wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu 

Statystycznego na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń 

Społecznych, obowiązującego na dzień złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1. 

Dofinansowanie nie przysługuje do wynagrodzeń pracowników, których wynagrodzenie 

uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek, o 

którym mowa w ust. 1, było wyższe niż 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia 

z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na 

podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, 

obowiązującego na dzień złożenia wniosku. 

11. Warunki i tryb wykonywania pracy w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżonego 

wymiaru czasu pracy ustala się w porozumieniu. Porozumienie zawiera pracodawca oraz: 

1)   organizacje związkowe reprezentatywne w rozumieniu art. 25
3
 ust. 1 lub 2 ustawy z 

dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 263), z których 

każda zrzesza co najmniej 5% pracowników zatrudnionych u pracodawcy, albo 
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2)   organizacje związkowe reprezentatywne w rozumieniu art. 25
3
 ust. 1 lub 2 ustawy z 

dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych - jeżeli u pracodawcy nie działają 

reprezentatywne zakładowe organizacje związkowe zrzeszające co najmniej 5% 

pracowników zatrudnionych u pracodawcy, albo 

3)   zakładowa organizacja związkowa - jeżeli u pracodawcy działa jedna organizacja 

związkowa, albo 

4)   przedstawiciele pracowników, wyłonieni w trybie przyjętym u danego pracodawcy - 

jeżeli u pracodawcy nie działa zakładowa organizacja związkowa; w przypadku 

trudności w przeprowadzeniu wyborów przedstawicieli pracowników z powodu 

COVID-19, w szczególności wywołanych nieobecnością pracowników, trwającym 

przestojem lub wykonywaniem przez część pracowników pracy zdalnej, porozumienie 

to może być zawarte z przedstawicielami pracowników wybranymi przez 

pracowników uprzednio dla innych celów przewidzianych w przepisach prawa pracy. 

12. Pracodawca przekazuje kopię porozumienia właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy 

w terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia porozumienia. W przypadku gdy 

pracownicy zatrudnieni u pracodawcy byli objęci ponadzakładowym układem zbiorowym 

pracy, okręgowy inspektor pracy przekazuje informacje o porozumieniu w sprawie 

określenia warunków i trybu wykonywania pracy w okresie przestoju ekonomicznego lub 

obniżonego wymiaru czasu pracy do rejestru ponadzakładowych układów pracy. 

13. W zakresie i przez czas określony w porozumieniu w sprawie określenia warunków i 

trybu wykonywania pracy w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru 

czasu pracy nie stosuje się warunków wynikających z układu ponadzakładowego oraz z 

układu zakładowego warunków umów o pracę i innych aktów stanowiących podstawę 

nawiązania stosunku pracy. 

14. W porozumieniu określa się co najmniej: 

1)   grupy zawodowe objęte przestojem ekonomicznym lub obniżonym wymiarem czasu 

pracy; 

2)   obniżony wymiar czasu pracy obowiązujący pracowników; 

3)   okres, przez jaki obowiązują rozwiązania dotyczące przestoju ekonomicznego lub 

obniżonego wymiaru czasu pracy. 

15. Przy ustalaniu warunków i trybu wykonywania pracy w okresie przestoju ekonomicznego 

lub obniżonego wymiaru czasu pracy nie stosuje się art. 42 § 1-3 ustawy z dnia 26 

czerwca 1974 r. - Kodeks pracy. 
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[16. Świadczenia, o których mowa w ust. 1, oraz środki, o których mowa w ust. 2, przysługują 

przez łączny okres 3 miesięcy przypadających od daty złożenia wniosku, o którym mowa w 

ust. 1.] 

<16. Świadczenia, o których mowa w ust. 1, oraz środki, o których mowa w ust. 2, 

przysługują przez łączny okres 3 miesięcy, przypadających od miesiąca złożenia 

wniosku, o którym mowa w ust. 1.> 

[17. Do wypłaty i rozliczania świadczeń, o których mowa w ust. 1, oraz środków, o których 

mowa w ust. 2, stosuje się odpowiednio przepisy art. 7-16 ustawy z dnia 11 października 

2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy, z wyjątkiem 

art. 8 ust. 3 pkt 8 tej ustawy, oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy.] 

<17. Do wypłaty i rozliczania świadczeń, o których mowa w ust. 1, oraz środków, o 

których mowa w ust. 2, stosuje się odpowiednio przepisy art. 7–16 ustawy z dnia 11 

października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc 

pracy, z wyjątkiem art. 8 ust. 3 pkt 8 oraz art. 13 pkt 2 tej ustawy, oraz przepisy 

wykonawcze do tej ustawy.> 

[18. Przedsiębiorca, o którym mowa w ust. 1, może otrzymać pomoc z Funduszu 

Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych wyłącznie w przypadku, jeśli nie uzyskał 

pomocy w odniesieniu do tych samych pracowników w zakresie takich samych tytułów 

wypłat na rzecz ochrony miejsc pracy.] 

<18. Podmioty, o których mowa w ust. 1, mogą otrzymać pomoc z Funduszu 

Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych wyłącznie w przypadku, jeśli nie 

uzyskały pomocy w odniesieniu do tych samych pracowników w zakresie takich 

samych tytułów wypłat na rzecz ochrony miejsc pracy.> 

19. Rada Ministrów może, w celu przeciwdziałania skutkom gospodarczym COVID-19, w 

drodze rozporządzenia, przedłużyć okres, o którym mowa w ust. 16, mając na względzie 

okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii oraz skutki 

nimi wywołane. 

20. Zadania organów administracji wynikające z ust. 1 realizują dyrektorzy wojewódzkich 

urzędów pracy. 

[Art. 15j.
 

Opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego, o której mowa w art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 

21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, 284 i 471) za 
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rok 2020 wnosi się w terminie do dnia 30 czerwca 2020 r. Termin ten może zostać 

przedłużony rozporządzeniem Rady Ministrów.] 

 

<Art. 15j. 

1. Opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego, o której mowa w art. 71 ust. 1 

ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 65, 284 i 471) za rok 2020 wnosi się w terminie do dnia 30 czerwca 2020 r. 

2. Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania 

przestrzennego oraz mieszkalnictwa może określić, w drodze rozporządzenia, 

późniejszy termin wniesienia opłaty, o której mowa w ust. 1, mając na względzie 

okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii w związku 

z wystąpieniem COVID-19 oraz skutki nimi wywołane, a także biorąc pod uwagę, 

aby termin ten nie przekroczył roku 2020. 

3. W przypadku, gdy termin wniesienia opłaty, o której mowa w ust. 1, ustalony na 

podstawie art. 71 ust. 4 zdanie trzecie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami, na wniosek złożony przed dniem 1 kwietnia 2020 r. upływa przed 

dniem 30 czerwca 2020 r., opłatę wnosi się w terminie do dnia 30 czerwca 2020 r. 

4. W przypadku, gdy termin wniesienia opłaty, o której mowa w ust. 1, ustalony na 

podstawie art. 71 ust. 4 zdanie trzecie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami upływa przed terminem określonym zgodnie z ust. 2, opłatę wnosi 

się w terminie określonym zgodnie z ust. 2. 

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 i 4, a także w przypadku, gdy termin ustalony 

na podstawie art. 71 ust. 4 zdanie trzecie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o 

gospodarce nieruchomościami upływa w dniu, w którym upływa termin, o którym 

mowa w ust. 1, lub termin określony na podstawie ust. 2, przepis art. 71 ust. 4 zdanie 

trzecie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami stosuje 

się.> 

Art. 15n. 

<1.> Warunków określonych w zezwoleniu, o którym mowa w art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 6 

września 2001 r. o transporcie drogowym, nie stosuje się w przypadku: 

1)   konieczności podjęcia czynności związanych z przeciwdziałaniem COVID-19; 

2)   braku rentowności wykonywanych przewozów, będącego skutkiem niezależnych od 

przedsiębiorcy okoliczności, związanych z przeciwdziałaniem COVID-19. 
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<2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, przedsiębiorca jest obowiązany 

niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od warunków 

określonych w zezwoleniu przekazać organowi, który udzielił zezwolenia informacje 

o zastosowanych odstępstwach, a także podać je do publicznej wiadomości, przez 

ogłoszenia na wszystkich wymienionych w rozkładzie jazdy przystankach lub 

dworcach.> 

Art. 15o. 

1. [Z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, przyznanie świadczeń, o których 

mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w szczególności osobie lub 

rodzinie, które zostały poddane kwarantannie w związku z podejrzeniem zakażenia lub 

choroby zakaźnej, nie wymaga przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego, a 

ustalenie sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej może nastąpić na 

podstawie:] 

<Z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, ilekroć zgodnie z ustawą z 

dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej wymagane jest przeprowadzenie 

rodzinnego wywiadu środowiskowego lub jego aktualizacji, w szczególności z osobą 

lub rodziną, które zostały poddane kwarantannie w związku z podejrzeniem 

zakażenia lub choroby zakaźnej, ustalenie sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i 

majątkowej zamiast przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego lub jego 

aktualizacji może nastąpić na podstawie:> 

[1)   rozmowy telefonicznej z pracownikiem socjalnym, oraz] 

<1) rozmowy telefonicznej z pracownikiem socjalnym, a w przypadku osób 

niepełnosprawnych z powodu dysfunkcji narządu słuchu przy wykorzystaniu 

środków wspierających komunikowanie się, o których mowa w art. 3 pkt 5 

ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach 

komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), oraz> 

2)   dokumentów lub oświadczenia, o których mowa w art. 107 ust. 5b ustawy z dnia 12 

marca 2004 r. o pomocy społecznej, a także ich kopii, w tym elektronicznych, 

uzyskanych od osoby lub rodziny ubiegającej się o pomoc lub 

3)   informacji udostępnionych przez podmioty, o których mowa w art. 105 tej ustawy. 

<1a. W sytuacji, o której mowa w ust. 1, w przypadku osób korzystających ze stałych 

form pomocy, u których nie nastąpiła zmiana danych, aktualizacji rodzinnego 

wywiadu środowiskowego nie sporządza się, pomimo upływu ustawowego terminu. 
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W takim przypadku aktualizację rodzinnego wywiadu środowiskowego sporządza 

się niezwłocznie po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.> 

2. Z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 przyznawanie lub aktualizacja 

prawa do świadczeń opiekuńczych, o których mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. 

o świadczeniach rodzinnych, oraz zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 

4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, w szczególności 

osobie, która została poddana kwarantannie w związku z podejrzeniem o zakażenie lub o 

chorobę zakaźną, nie wymaga przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego, a 

ustalenie sprawowania opieki może nastąpić w szczególności na podstawie: 

1)   rozmowy telefonicznej z pracownikiem socjalnym oraz 

2)   dokumentów lub oświadczeń, a także ich kopii, w tym elektronicznych, uzyskanych 

od osoby ubiegającej się o świadczenie lub je otrzymującej lub od członków jej 

rodziny. 

<Art. 15oa. 

1. Obniżenie wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub 

obniżenie dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy z 

dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111) z 

powodu przeciwdziałania COVID-19, stanowi utratę dochodu w rozumieniu tej 

ustawy i jest uwzględniane przy ustalaniu prawa do świadczeń rodzinnych na okresy 

zasiłkowe od dnia 1 listopada 2019 r. do dnia 31 października 2021 r. 

2. Obniżenie wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub 

obniżenie dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy z 

dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2019 

r. poz. 670, 730, 1802 i 1818) z powodu przeciwdziałania COVID-19, stanowi utratę 

dochodu w rozumieniu tej ustawy i jest uwzględniane przy ustalaniu prawa do 

świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okresy świadczeniowe od dnia 1 

października 2019 r. do dnia 30 września 2021 r.> 

 

Art. 15p. 

<1.> Rada gminy może wprowadzić, w drodze uchwały, za część roku 2020, zwolnienia z 

podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem 

działalności gospodarczej, wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność 
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finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji 

ekonomicznych z powodu COVID-19. 

<2. W uchwale, o której mowa w ust. 1, rada gminy może wprowadzić również 

zwolnienia od podatku od nieruchomości gruntów, budynków i budowli zajętych na 

prowadzenie działalności przez: 

1) organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 

24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz 

2) podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, o której mowa w pkt 1 

– których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem 

negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.> 

 

Art. 15q.
 

<1.> Rada gminy może przedłużyć, w drodze uchwały, wskazanym grupom przedsiębiorców, 

których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych 

konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, terminy płatności rat podatku od 

nieruchomości, płatnych w kwietniu, maju i czerwcu 2020 r., nie dłużej niż do dnia 30 

września 2020 r. 

<2. W uchwale, o której mowa w ust. 1, rada gminy może przedłużyć terminy płatności 

rat, o których mowa w ust. 1, również: 

1) organizacjom pozarządowym, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 

24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz 

2) podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy, o której mowa w pkt 1 

– których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem 

negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.> 

 

Art. 15r.
 

1. Strony umowy w sprawie zamówienia publicznego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), 

niezwłocznie, wzajemnie informują się o wpływie okoliczności związanych z 

wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie tej umowy, o ile taki wpływ wystąpił 

lub może wystąpić. Strony umowy potwierdzają ten wpływ dołączając do informacji, o 

której mowa w zdaniu pierwszym, oświadczenia lub dokumenty, które mogą dotyczyć w 

szczególności: 
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1)   nieobecności pracowników lub osób świadczących pracę za wynagrodzeniem na innej 

podstawie niż stosunek pracy, które uczestniczą lub mogłyby uczestniczyć w realizacji 

zamówienia; 

2)   decyzji wydanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego lub działającego z jego 

upoważnienia państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, w związku z 

przeciwdziałaniem COVID-19, nakładających na wykonawcę obowiązek podjęcia 

określonych czynności zapobiegawczych lub kontrolnych; 

3)   poleceń wydanych przez wojewodów lub decyzji wydanych przez Prezesa Rady 

Ministrów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, o których mowa w art. 11 ust. 

1 i 2; 

4)   wstrzymania dostaw produktów, komponentów produktu lub materiałów, trudności w 

dostępie do sprzętu lub trudności w realizacji usług transportowych; 

[5)   okoliczności, o których mowa w pkt 1-4, w zakresie w jakim dotyczą one 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.] 

<5) innych okoliczności, które uniemożliwiają bądź w istotnym stopniu ograniczają 

możliwość wykonania umowy;> 

<6) okoliczności, o których mowa w pkt 1–5, w zakresie w jakim dotyczą one 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy; 

7) w przypadku wykonawców mających siedzibę lub wykonujących działalność 

związaną z realizacją umowy poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w 

miejsce dokumentów, o których mowa w pkt 1–5, składa się dokumenty wydane 

przez odpowiednie instytucje w tych krajach lub oświadczenia tych 

wykonawców.> 

2. Każda ze stron umowy, o której mowa w ust. 1, może żądać przedstawienia dodatkowych 

oświadczeń lub dokumentów potwierdzających wpływ okoliczności związanych z 

wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie tej umowy. 

3. Strona umowy, o której mowa w ust. 1, na podstawie otrzymanych oświadczeń lub 

dokumentów, o których mowa w ust. 1 i 2, w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania, 

przekazuje drugiej stronie swoje stanowisko, wraz z uzasadnieniem, odnośnie do wpływu 

okoliczności, o których mowa w ust. 1, na należyte jej wykonanie. Jeżeli strona umowy 

otrzymała kolejne oświadczenia lub dokumenty, termin liczony jest od dnia ich 

otrzymania. 



- 241 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

4. Zamawiający, po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, o 

których mowa w ust. 1, mogą wpłynąć lub wpływają na należyte wykonanie umowy, o 

której mowa w ust. 1, może w uzgodnieniu z wykonawcą dokonać zmiany umowy, o 

której mowa w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 

publicznych, w szczególności przez: 

1)   zmianę terminu wykonania umowy lub jej części, lub czasowe zawieszenie 

wykonywania umowy lub jej części, 

2)   zmianę sposobu wykonywania dostaw, usług lub robót budowlanych, 

[3)   zmianę zakresu świadczenia wykonawcy i odpowiadającą jej zmianę wynagrodzenia 

wykonawcy] 

<3) zmianę zakresu świadczenia wykonawcy i odpowiadającą jej zmianę 

wynagrodzenia lub sposobu rozliczenia wynagrodzenia wykonawcy> 

-   o ile wzrost wynagrodzenia spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekroczy 50% 

wartości pierwotnej umowy. 

5. Jeżeli umowa w sprawie zamówienia publicznego zawiera postanowienia korzystniej 

kształtujące sytuację wykonawcy, niż wynikałoby to z ust. 4, do zmiany umowy stosuje 

się te postanowienia, z zastrzeżeniem, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-

19, o których mowa w ust. 1, nie mogą stanowić samodzielnej podstawy do wykonania 

umownego prawa odstąpienia od umowy. 

6. Jeżeli umowa w sprawie zamówienia publicznego zawiera postanowienia dotyczące kar 

umownych lub odszkodowań z tytułu odpowiedzialności za jej niewykonanie lub 

nienależyte wykonanie z powodu oznaczonych okoliczności, strona umowy, o której 

mowa w ust. 1, w stanowisku, o którym mowa w ust. 3, przedstawia wpływ okoliczności 

związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte jej wykonanie oraz wpływ 

okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19, na zasadność ustalenia i 

dochodzenia tych kar lub odszkodowań, lub ich wysokość. 

7. Wykonawca i podwykonawca, po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem 

COVID-19, mogą wpłynąć lub wpływają na należyte wykonanie łączącej ich umowy, 

która jest związana z wykonaniem zamówienia publicznego lub jego części, uzgadniają 

odpowiednią zmianę tej umowy, w szczególności mogą zmienić termin wykonania 

umowy lub jej części, czasowo zawiesić wykonywanie umowy lub jej części, zmienić 

sposób wykonywania umowy lub zmienić zakres wzajemnych świadczeń. 
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8. W przypadku dokonania zmiany umowy, o której mowa w ust. 1, jeżeli zmiana ta obejmuje 

część zamówienia powierzoną do wykonania podwykonawcy, wykonawca i 

podwykonawca uzgadniają odpowiednią zmianę łączącej ich umowy, w sposób 

zapewniający, że warunki wykonania tej umowy przez podwykonawcę nie będą mniej 

korzystne niż warunki wykonania umowy, o której mowa w ust. 1, zmienionej zgodnie z 

ust. 4. 

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

podwykonawcą. 

<10. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii 

oraz związanych z nimi ograniczeń w przemieszczaniu się, umowy o zamówienie 

publiczne zawierane są pod rygorem nieważności w formie pisemnej, albo za zgodą 

zamawiającego w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym. 

11. Przepisy ust. 1–9 stosuje się odpowiednio do umów w sprawie zamówień publicznych 

wyłączonych ze stosowania ustawy prawo zamówień publicznych.> 

 

<Art. 15ra. 

1. Strony umów offsetowych zawartych na podstawie przepisów ustawy z dnia 26 

czerwca 2014 r. o niektórych umowach zawieranych w związku z realizacją 

zamówień o podstawowym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 1379 i 2020) niezwłocznie, wzajemnie informują się o wpływie okoliczności 

związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie tej umowy, o ile taki 

wpływ wystąpił lub może wystąpić. Strony umowy potwierdzają ten wpływ 

dołączając do informacji, o której mowa w zdaniu pierwszym, oświadczenia lub 

dokumenty, które mogą dotyczyć w szczególności: 

1) nieobecności pracowników lub osób świadczących pracę za wynagrodzeniem na 

innej podstawie niż stosunek pracy, które uczestniczą lub mogłyby uczestniczyć w 

realizacji umowy; 

2) wstrzymania dostaw produktów, komponentów produktu lub materiałów, 

trudności w dostępie do sprzętu lub trudności w realizacji usług związanych z 

realizacją umowy; 

3) okoliczności, o których mowa w pkt 1 i 2, w zakresie w jakim dotyczą one 

podwykonawców. 
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2. Każda ze stron umowy, o której mowa w ust. 1, może żądać przedstawienia 

dodatkowych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających wpływ okoliczności 

związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie tej umowy. 

3. Strona umowy, o której mowa w ust. 1, na podstawie otrzymanych oświadczeń lub 

dokumentów, o których mowa w ust. 1 i 2, w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania, 

przekazuje drugiej stronie swoje stanowisko, wraz z uzasadnieniem, odnośnie do 

wpływu okoliczności, o których mowa w ust. 1, na należyte jej wykonanie. Jeżeli 

strona umowy otrzymała kolejne oświadczenia lub dokumenty, termin liczony jest od 

dnia ich otrzymania. 

4. Zamawiający, po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, o 

których mowa w ust. 1, mogą wpłynąć lub wpływają na należyte wykonanie umowy, 

o której mowa w ust. 1, może w uzgodnieniu z wykonawcą dokonać zmiany umowy, 

w tym w szczególności przez: 

1) zmianę terminu wykonania umowy lub jej części, na czas dłuższy niż wynikający 

z art. 14 ust. 1 ustawy, o której mowa w ust. 1, lub czasowe zawieszenie 

wykonywania umowy lub jej części; 

2) zmianę sposobu wykonywania umowy; 

3) zmianę zakresu świadczenia wykonawcy i odpowiadającą jej zmianę 

wynagrodzenia. 

5. Jeżeli umowa zawiera postanowienia korzystniej kształtujące sytuację wykonawcy, 

niż wynikałoby to z ust. 4, do zmiany umowy stosuje się te postanowienia, z 

zastrzeżeniem, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, o których mowa 

w ust. 1, nie mogą stanowić samodzielnej podstawy do wykonania umownego prawa 

odstąpienia od umowy. 

6. Jeżeli umowa w sprawie zamówienia publicznego zawiera postanowienia dotyczące 

kar umownych lub odszkodowań z tytułu odpowiedzialności za jej niewykonanie lub 

nienależyte wykonanie z powodu oznaczonych okoliczności, strona umowy, o której 

mowa w ust. 1, w stanowisku, o którym mowa w ust. 3, przedstawia wpływ 

okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte jej wykonanie oraz 

wpływ okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19, na zasadność ustalenia i 

dochodzenia tych kar lub odszkodowań, lub ich wysokość.> 
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[Art. 15w. 

Nie popełnia przestępstwa określonego w art. 231 lub art. 296 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 

r. - Kodeks karny, deliktu dyscyplinarnego ani czynu, o którym mowa w art. 1 ustawy z dnia 

17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, kto w 

okresie stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19, nabywając towary lub usługi 

niezbędne dla zwalczania tej epidemii narusza obowiązki służbowe lub obowiązujące w tym 

zakresie przepisy, jeżeli działa w interesie społecznym, zaś bez dopuszczenia się tych naruszeń 

nabycie tych towarów lub usług nie mogłoby zostać zrealizowane albo byłoby istotnie 

zagrożone.] 

Art. 15x. 

1. W przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii pracodawca 

może, na czas oznaczony nie dłuższy niż do czasu odwołania stanu zagrożenia 

epidemicznego albo stanu epidemii: 

1)   zmienić system lub rozkład czasu pracy pracowników w sposób niezbędny dla 

zapewnienia ciągłości funkcjonowania przedsiębiorstwa lub stacji; 

2)   polecić pracownikom świadczenie pracy w godzinach nadliczbowych w zakresie i 

wymiarze niezbędnym dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania przedsiębiorstwa 

lub stacji [.] <;> 

<3) zobowiązać pracownika do pozostawania poza normalnymi godzinami pracy w 

gotowości do wykonywania pracy w zakładzie pracy lub w innym miejscu 

wyznaczonym przez pracodawcę, przepisu art. 151
5
 § 2 zdanie drugie ustawy z 

dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy nie stosuje się; 

4) polecić pracownikowi realizowanie prawa do odpoczynku w miejscu 

wyznaczonym przez pracodawcę.> 

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

1)   w przedsiębiorstwie prowadzącym działalność polegającą na zapewnieniu 

funkcjonowania systemów i obiektów infrastruktury krytycznej w rozumieniu art. 3 pkt 

2 lit. a, c, f, h i k ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. 

z 2019 r. poz. 1398 oraz z 2020 r. poz. 148, 284 i 374); 

2)   w przedsiębiorstwie będącym podwykonawcą lub dostawcą, którzy nie są częścią 

infrastruktury krytycznej, o której mowa w pkt 1, ale są kluczowi dla zachowania 

ciągłości działania infrastruktury krytycznej; 
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3)   zapewniających funkcjonowanie stacji paliw płynnych w rozumieniu art. 3 pkt 10h 

ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755, z 

późn. zm.) oraz stacji gazu ziemnego w rozumieniu art. 2 pkt 26 ustawy z dnia 11 

stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 

1124, 1495, 1527 i 1716 oraz z 2020 r. poz. 284); 

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

ust. 2.] 

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

1) w przedsiębiorstwie prowadzącym działalność polegającą na zapewnieniu 

funkcjonowania: 

a) systemów i obiektów infrastruktury krytycznej w rozumieniu art. 3 pkt 2 

ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 1398 oraz z 2020 r. poz. 148, 284, 374 i …), 

b) sieci przesyłowych lub dystrybucyjnych w rozumieniu art. 3 pkt 11a i 11b 

ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 

755, z późn. zm.); 

2) w przedsiębiorstwie będącym podwykonawcą lub dostawcą, którzy nie są częścią 

infrastruktury krytycznej, o której mowa w pkt 1 lit. a i b, ale są kluczowi dla 

zachowania ciągłości działania infrastruktury krytycznej; 

3) zapewniających funkcjonowanie stacji paliw płynnych w rozumieniu art. 3 pkt 

10h ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne oraz stacji gazu 

ziemnego w rozumieniu art. 2 pkt 26 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o 

elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1124, 1495, 

1527 i 1716 oraz z 2020 r. poz. 284 i 568); 

4) u przedsiębiorcy, w stosunku do którego wydano polecenie, o którym mowa w 

art. 11 ust. 2; 

5) w przedsiębiorstwie pełniącym funkcję sprzedawcy z urzędu w rozumieniu art. 3 

pkt 29 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne; 

6) na obszarze lub na terenie obiektu ważnego dla obronności, interesu 

gospodarczego państwa, bezpieczeństwa publicznego i innych ważnych interesów 

państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o 

ochronie osób i mienia, umieszczonych w wykazach, o których mowa w art. 5 ust. 

3 tej ustawy; 
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7) w przedsiębiorstwie prowadzącym działalność polegającą na świadczeniu 

czynności bankowych w rozumieniu art. 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – 

Prawo bankowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 2357 oraz z 2020 r. poz. 284, 288 i 321); 

8) w przedsiębiorstwie prowadzącym obiekt unieszkodliwiania odpadów 

wydobywczych kategorii A w rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 10 

lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1849 oraz z 2020 r. 

poz. 284), którego działanie lub niewłaściwe działanie może spowodować 

poważny wypadek, wynikający z krótkoterminowej lub długoterminowej utraty 

stateczności tego obiektu obejmującej wszelkie awarie mechanizmów związanych 

z jego konstrukcją lub jego niewłaściwej eksploatacji, który skutkuje znacznym 

ryzykiem utraty życia, poważnego zagrożenia dla zdrowia ludzi lub środowiska; 

9) u przedsiębiorcy prowadzącego działalność w sektorze rolno-spożywczym 

związaną z wytwarzaniem lub dostarczaniem żywności.> 

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

1)   pracodawca obowiązany jest zapewnić pracownikowi zakwaterowanie i wyżywienie 

niezbędne do realizacji przez pracownika jego obowiązków pracowniczych. Wartość 

świadczeń polegających na zakwaterowaniu i wyżywieniu nie podlega wliczeniu do 

podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne; 

2)   pracodawca odmawia udzielenia pracownikowi urlopu wypoczynkowego, w tym 

urlopu, o którym mowa w art. 167
2
 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, 

urlopu bezpłatnego oraz innego urlopu, a także przesuwa termin takiego urlopu lub 

odwołuje pracownika z takiego urlopu, jeżeli został on już pracownikowi udzielony. 

 

<Art. 15z
1
. 

1. W przypadku cudzoziemca, który w dniu, od którego po raz pierwszy ogłoszono stan 

zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 

przebywał na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: 

1) na podstawie wizy Schengen, 

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

3) na podstawie dokumentu pobytowego wydanego przez inne państwo obszaru 

Schengen, 

4) w ramach ruchu bezwizowego, 
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5) na podstawie wizy długoterminowej wydanej przez inne państwo członkowskie 

Unii Europejskiej niebędące państwem obszaru Schengen, jeżeli zgodnie z 

przepisami prawa Unii Europejskiej uprawnia ona do pobytu na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, 

6) na podstawie dokumentu pobytowego wydanego przez inne państwo 

członkowskie Unii Europejskiej niebędące państwem obszaru Schengen, jeżeli 

zgodnie z przepisami prawa Unii Europejskiej uprawnia ona do pobytu na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

– jego pobyt na tym terytorium uważa się za legalny od dnia następującego po 

ostatnim dniu legalnego pobytu wynikającego z tych wiz, dokumentów lub ruchu 

bezwizowego, do upływu 30. dnia następującego po dniu odwołania stanu 

zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, w zależności od tego, który 

obowiązywał jako ostatni. 

2. Cudzoziemcy, o których mowa w ust. 1, są uprawnieni do wykonywania pracy na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie pobytu uznawanego za legalny, o 

którym mowa w ust. 1, jeżeli posiadają ważne zezwolenie na pracę lub ważne 

zezwolenie na pracę sezonową. 

3. Cudzoziemcy, o których mowa w ust. 1, są uprawnieni do wykonywania pracy na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie pobytu uznawanego za legalny, o 

którym mowa w ust. 1, jeżeli posiadają oświadczenie o powierzeniu wykonywania 

pracy wpisane do ewidencji oświadczeń na podstawie art. 88z ust. 2 ustawy z dnia 20 

kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w tym 

oświadczenie, które zgodnie z art. 15zzq ust. 3 umożliwia wykonywanie pracy w 

okresie lub okresach nieobjętych oświadczeniem. 

 

Art. 15z
2
. 

1. Ważność kart pobytu, których okres ważności, o którym mowa w art. 244 ust. 1 

pkt 16 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, upłynął w czasie stanu 

zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, przedłuża się do 30. dnia od dnia 

odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, nie wydaje się i nie wymienia kart pobytu. 
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Art. 15z
3
. 

1. Ważność tymczasowych zaświadczeń tożsamości cudzoziemca, których okres 

ważności, o którym mowa w art. 55a ust. 2 i 3 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o 

udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 

2019 r. poz. 1666 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 322), upłynął w czasie stanu zagrożenia 

epidemicznego lub stanu epidemii, przedłuża się do 30. dnia od odwołania tego, ze 

stanów, który obowiązywał jako ostatni. 

2. W przypadku, o który mowa w ust. 1, nie wydaje się tymczasowych zaświadczeń 

tożsamości cudzoziemca. 

Art. 15z
4
. 

Jeżeli w związku z wprowadzeniem przepisów mających na celu zapobieganie oraz 

zwalczanie chorób zakaźnych u ludzi repatriant nie ma możliwości opuszczenia ośrodka 

adaptacyjnego dla repatriantów w terminie określonym w decyzji Pełnomocnika Rządu 

do Spraw Repatriacji, o której mowa w art. 3c ust. 3 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o 

repatriacji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1472), Pełnomocnik Rządu do Spraw Repatriacji może, 

na uzasadniony wniosek repatrianta, wydać decyzję o przedłużeniu jego pobytu w 

ośrodku o kolejny okres, nie dłuższy jednak niż 90 dni.. 

 

Art. 15zc. 

1. Z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, orzeczenie o: 

1)   częściowej niezdolności do pracy, 

2)   całkowitej niezdolności do pracy, 

3)   całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji, 

4)   niezdolności do samodzielnej egzystencji 

-   wydane na czas określony na podstawie odpowiednio przepisów ustawy z dnia 17 

grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. 

z 2020 r. poz. 53 i 252), ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej (Dz. U. z 

2019 r. poz. 1455, 1622, 1818 i 2473), ustawy z dnia 30 października 2002 r. o 

ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. 

U. z 2019 r. poz. 1205), ustawy z dnia 30 października 2002 r. o zaopatrzeniu z tytułu 

wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach (Dz. 

U. z 2013 r. poz. 737 oraz z 2018 r. poz. 2245), ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o 

ubezpieczeniu społecznym rolników, ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o 
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kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu 

powojennego (Dz. U. z 2020 r. poz. 276), ustawy z dnia 29 maja 1974 r. o 

zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 203 i 252), ustawy z dnia 2 września 1994 r. o świadczeniu pieniężnym i 

uprawnieniach przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo 

zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i 

batalionach budowlanych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1373 oraz z 2019 r. poz. 752), ustawy 

z dnia 31 lipca 2019 r. o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do 

samodzielnej egzystencji (Dz. U. poz. 1622, 2473 oraz z 2020 r. poz. 252), którego 

ważność upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo 

stanu epidemii albo w okresie 30 dni następujących po ich odwołaniu, zachowuje 

ważność przez okres kolejnych 3 miesięcy od dnia upływu terminu jego ważności, w 

przypadku złożenia wniosku o ustalenie uprawnień do świadczenia na dalszy okres 

przed upływem terminu ważności tego orzeczenia. 

2. Z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 orzeczenie o okolicznościach 

uzasadniających ustalenie uprawnień do świadczenia rehabilitacyjnego, wydane na 

podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia 

społecznego w razie choroby i macierzyństwa, którego ważność upływa w okresie 

obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii albo w okresie 30 

dni następujących po ich odwołaniu, zachowuje ważność przez okres kolejnych 3 

miesięcy od dnia upływu terminu ważności tego orzeczenia, jednak nie dłużej niż przez 

okres, o którym mowa w art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach 

pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, w przypadku 

złożenia wniosku o ustalenie uprawnień do świadczenia na dalszy okres, przed upływem 

terminu ważności tego orzeczenia. 

3. Prawo do świadczeń uzależnionych od stwierdzenia niezdolności do pracy lub niezdolności 

do samodzielnej egzystencji ulega wydłużeniu do końca miesiąca kalendarzowego, w 

którym upłynie wydłużony zgodnie z ust. 1 termin ważności tego orzeczenia, bez 

konieczności wydania w tej sprawie decyzji. 

4. Na zasadach określonych w ust. 3 wydłużeniu ulega również termin ważności książki 

inwalidy wojennego (wojskowego), legitymacji osoby represjonowanej, legitymacji 

emeryta-rencisty oraz emeryta-rencisty wojskowego, wydanej przed dniem wejścia w 

życie niniejszej ustawy, jeżeli w dokumencie tym określono termin jego ważności. 
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5. Zasady określone w ust. 1-3 mają odpowiednie zastosowanie do orzeczeń, których termin 

ważności upłynął przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, jeśli wniosek o ustalenie 

uprawnień do świadczenia na dalszy okres został złożony przed upływem terminu 

ważności tego orzeczenia i nowe orzeczenie nie zostało wydane przed dniem wejścia w 

życie ustawy. 

6. Zasady określone w ust. 1, 3 i 5 mają zastosowanie do orzeczeń wojskowych komisji 

lekarskich wydanych na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r. o 

zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin. 

7. Jeżeli w wyniku późniejszego wydania orzeczenia, o którym mowa w ust. 1, okaże się, że 

w okresie, w którym nastąpiło wydłużenie prawa do świadczenia zgodnie z ust. 3, 

przysługiwało prawo do tego świadczenia w wyższej wysokości, świadczenie przysługuje 

w odpowiednio podwyższonej wysokości od miesiąca, w którym powstało prawo do jego 

podwyższenia. 

8. Rada Ministrów może, w celu przeciwdziałania COVID-19, w drodze rozporządzenia, 

określać dłuższe okresy ważności orzeczeń, niż wskazane w ust. 1 i 2, mając na względzie 

okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz skutki 

nimi wywołane. 

9. W przypadku wydłużenia okresu w trybie ust. 8, przepisy ust. 3-7 stosuje się odpowiednio. 

<10. W przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, od 

dnia ogłoszenia danego stanu, zawiesza się wykonywanie obowiązków wynikających 

z przepisu art. 5 ust. 3 pkt 5 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej 

żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 330, 730 i 1721) w zakresie kierowania z 

urzędu żołnierzy zawodowych do wojskowej komisji lekarskiej po powrocie do 

kraju. 

11. Po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego, w przypadku gdy nie zostanie 

ogłoszony stan epidemii albo po odwołaniu stanu epidemii, należy niezwłocznie 

podjąć wykonywanie zawieszonych obowiązków, o których mowa w ust. 10, i 

wykonać je w okresie nie dłuższym niż 90 dni od dnia odwołania danego stanu.> 

 

Art. 15zp. 

[1. Przedsiębiorca prowadzący działalność związaną z organizacją wystaw i kongresów lub 

działalnością kulturalną, rozrywkową, rekreacyjną i sportową lub organizujący wystawy 

tematyczne lub imprezy plenerowe w przypadku rozwiązania umowy z klientem, które to 
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rozwiązanie umowy pozostaje w bezpośrednim związku z wybuchem epidemii wirusa 

SARS-CoV-2, jest zobowiązany zwrócić wpłacone mu przez klienta środki w terminie 180 

dni od dnia skutecznego rozwiązania umowy.] 

<1. Przedsiębiorca prowadzący działalność związaną z organizacją wystaw i kongresów, 

w tym z udostępnianiem pomieszczeń i powierzchni, imprezy targowe, na szkolenia, 

konferencje lub egzaminy, a także prowadzący działalność kulturalną, rozrywkową, 

rekreacyjną i sportową lub organizujący wystawy tematyczne lub imprezy 

plenerowe w przypadku rozwiązania umowy z klientem, w tym na świadczenie usług 

dodatkowych związanych z udostępnieniem powierzchni lub pomieszczeń, które to 

rozwiązanie umowy pozostaje w bezpośrednim związku z negatywnymi skutkami 

COVID-19, jest zobowiązany zwrócić wpłacone mu przez klienta środki w terminie 

180 dni od dnia skutecznego rozwiązania umowy.> 

2. Rozwiązanie umowy, o którym mowa w ust. 1, nie jest skuteczne w przypadku wyrażenia 

przez klienta zgody na otrzymanie w zamian od przedsiębiorcy vouchera do realizacji na 

poczet przyszłych wydarzeń w obszarze działalności przedsiębiorcy w ciągu roku od dnia, 

w którym miało się odbyć wydarzenie, za które klient wniósł zapłatę. 

3. Wartość vouchera, o którym mowa w ust. 2, nie może być niższa niż kwota wpłacona na 

poczet realizacji dotychczasowej umowy przez klienta. 

4. Przepisy ust. 1-3 stosuje się odpowiednio do przedsiębiorcy lub rolnika świadczącego 

usługi hotelarskie w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich 

oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych. 

 

Art. 15zr. 

[1. Świadczenie postojowe przysługuje w wysokości 80% kwoty minimalnego wynagrodzenia 

za pracę ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

obowiązującego w 2020 r., z zastrzeżeniem ust. 2 i 4.] 

<1. Świadczenie postojowe przysługuje w wysokości 80% kwoty minimalnego 

wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę, obowiązującego w 2020 r. nie więcej niż trzykrotnie, z 

zastrzeżeniem ust. 2 i 4.> 

2. W przypadku gdy suma przychodów z umów cywilnoprawnych w rozumieniu przepisów o 

podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskana w miesiącu poprzedzającym miesiąc, 

w którym został złożony wniosek o świadczenie postojowe wynosi mniej niż 50% kwoty 
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minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w 2020 r. świadczenie postojowe 

przysługuje w wysokości sumy wynagrodzeń z tytułu wykonywania tych umów 

cywilnoprawnych. 

[3. Osobie prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą, o której mowa w art. 15zq ust. 

6, świadczenie postojowe przysługuje w wysokości 50% kwoty minimalnego 

wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę, obowiązującego w 2020 r.] 

<3. Osobie prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą, o której mowa w art. 

15zq ust. 6, świadczenie postojowe przysługuje w wysokości 50% kwoty minimalnego 

wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę, obowiązującego w 2020 r. nie więcej niż trzykrotnie.> 

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

jedno świadczenie postojowe. 

Art. 15zs. 

1. Ustalenie prawa do świadczenia postojowego następuje na wniosek osoby, o której mowa 

w art. 15zq ust. 1, zwanej dalej "osobą uprawnioną", składany do Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych. 

2. W przypadku osoby wykonującej umowę cywilnoprawną wniosek, o którym mowa w ust. 

1, składany jest za pośrednictwem odpowiednio zleceniodawcy lub zamawiającego. 

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

1)   dane osoby uprawnionej: 

a)  imię i nazwisko, 

[b)  numer PESEL, a jeżeli nie nadano tego numeru, serię i numer dowodu osobistego 

lub numer paszportu - w przypadku osób, o których mowa w art. 15zq ust. 1 pkt 2,] 

<b) numer PESEL, a jeżeli nie nadano tego numeru, serię i numer dowodu 

osobistego albo paszportu – w przypadku osób, o których mowa w art. 15zq 

ust. 1 pkt 2,> 

c)  numer NIP, a jeżeli nie nadano tego numeru, numery PESEL i REGON w 

przypadku osób, o których mowa w art. 15zq ust. 1 pkt 1, 

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

2, 

e)  nazwę skróconą płatnika składek w przypadku osób, o których mowa w art. 15zq 

ust. 1 pkt 1; 
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2)   wskazanie rachunku płatniczego osoby uprawnionej prowadzonego w kraju lub 

wydanego w kraju instrumentu płatniczego; 

3)   dane odpowiednio zleceniodawcy albo zamawiającego za pośrednictwem którego 

składany jest wniosek: 

a)  imię i nazwisko, nazwę skróconą, 

b)  numer NIP, a jeżeli nie nadano tego numeru - numery PESEL i REGON, 

c)  adres do korespondencji; 

4)   oświadczenie osoby prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą 

potwierdzające: 

a)  uzyskanie w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o 

świadczenie postojowe przychodu nie wyższego od 300% przeciętnego 

miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa 

Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o emeryturach i rentach 

z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obowiązującego na dzień złożenia 

wniosku, 

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

c)  uzyskanie w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku o świadczenie 

postojowe przychodu o co najmniej 15% niższego od przychodu uzyskanego w 

miesiącu poprzedzającym ten miesiąc, jeżeli nie zawiesiła prowadzenia 

pozarolniczej działalności gospodarczej; 

5)   inne informacje niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia postojowego; 

6)   podpis wnioskodawcy. 

4. Odpowiednio zleceniodawca lub zamawiający załącza do wniosku, o którym mowa w ust. 

1: 

1)   oświadczenie potwierdzające: 

a)  niedojście do skutku lub ograniczenie wykonywania umowy cywilnoprawnej z 

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

b)  datę zawarcia i wysokość wynagrodzenia z tytułu umowy cywilnoprawnej, 

c)  uzyskanie przez osobę wykonującą umowę cywilnoprawną w miesiącu 

poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o świadczenie 

postojowe, przychodu nie wyższego niż 300% przeciętnego miesięcznego 

wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego 
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Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z 

Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obowiązującego na dzień złożenia wniosku, 

d)  otrzymanie oświadczenia od osoby wykonującej umowę cywilnoprawną, że nie 

podlega ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu oraz o wysokości uzyskanych 

przychodów z innych umów cywilnoprawnych; 

2)   kopię umów cywilnoprawnych. 

5. Oświadczenia, o których mowa w ust. 3 pkt 4 i ust. 4, osoba uprawniona, zleceniodawca 

lub zamawiający składa pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych 

oświadczeń. W oświadczeniu jest zawarta klauzula następującej treści: "Jestem świadomy 

odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje 

pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. 

6. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, może być złożony w formie dokumentu papierowego 

albo elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem 

zaufanym albo podpisem osobistym, za pomocą profilu informacyjnego utworzonego w 

systemie teleinformatycznym udostępnionym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. 

7. Wnioski o świadczenie postojowe mogą być złożone do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 

najpóźniej w terminie 3 miesięcy od miesiąca, w którym został zniesiony ogłoszony stan 

epidemii. 

<Art. 15zua. 

1. Świadczenie postojowe może zostać przyznane ponownie, na podstawie oświadczenia 

osoby uprawnionej, której wypłacono świadczenie postojowe, o którym mowa w art. 

15zu ust. 1. 

2. Wypłata po raz kolejny świadczenia postojowego może zostać dokonana nie wcześniej 

niż w miesiącu następującym po miesiącu wypłaty świadczenia postojowego, o 

którym mowa w art. 15zu ust. 1. 

3. Warunkiem przyznania kolejnego świadczenia postojowego jest wykazanie w 

oświadczeniu, że sytuacja materialna wykazana we wniosku, o którym mowa w art. 

15zs, nie uległa poprawie.> 

Art. 15zzb. 

1. Starosta może, na podstawie zawartej umowy, przyznać przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 

ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców dofinansowanie części 

kosztów wynagrodzeń pracowników w rozumieniu art. 15g ust. 4 zdanie pierwsze oraz 
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należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku spadku 

obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19. 

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę 

nakładczą lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z 

ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny stosuje się przepisy dotyczące 

zlecenia, albo które wykonują pracę zarobkową na podstawie innej niż stosunek pracy na 

rzecz pracodawcy będącego rolniczą spółdzielnią produkcyjną lub inną spółdzielnią 

zajmującą się produkcją rolną, jeżeli z tego tytułu podlega obowiązkowi ubezpieczeń: 

emerytalnemu i rentowemu, z wyjątkiem pomocy domowej zatrudnionej przez osobę 

fizyczną. 

3. Przez spadek obrotów gospodarczych rozumie się zmniejszenie sprzedaży towarów lub 

usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym obliczone jako stosunek łącznych obrotów 

w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w 

okresie po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o 

przyznanie dofinansowania, w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 

kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego; za miesiąc uważa się także 30 

kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy dwumiesięczny 

okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu 

innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego. 

4. Dofinansowanie, o którym mowa w ust. 1, w przypadku spadku obrotów o: 

1)   co najmniej 30% - może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty 

stanowiącej sumę 50% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych 

wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne 

należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 50% kwoty minimalnego 

wynagrodzenia za pracę w rozumieniu ustawy z dnia 10 października 2002 r. o 

minimalnym wynagrodzeniu za pracę, zwanego dalej "minimalnym 

wynagrodzeniem", powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od 

pracodawcy w odniesieniu do każdego pracownika; 

2)   co najmniej 50% - może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty 

stanowiącej sumę 70% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych 

wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne 

należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 70% kwoty minimalnego 
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wynagrodzenia, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy, 

w odniesieniu do każdego pracownika; 

3)   co najmniej 80% - może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty 

stanowiącej sumę 90% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych 

wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne 

należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 90% kwoty minimalnego 

wynagrodzenia, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy, 

w odniesieniu do każdego pracownika. 

[5. Dofinansowanie, o którym mowa w ust. 1, może być przyznane od dnia złożenia wniosku, o 

którym mowa w ust. 10, mikroprzedsiębiorcom, małym oraz średnim przedsiębiorcom w 

rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców na okres 

nie dłuższy niż 3 miesiące.] 

<5. Dofinansowanie, o którym mowa w ust. 1, może być przyznane 

mikroprzedsiębiorcom, małym oraz średnim przedsiębiorcom w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców na okres nie 

dłuższy niż 3 miesiące, przypadające od miesiąca złożenia wniosku, o którym mowa 

w ust. 10.> 

6. Rada Ministrów może, w celu przeciwdziałania COVID-19, w drodze rozporządzenia, 

przedłużyć okres, o którym mowa w ust. 5, mając na względzie okres obowiązywania 

stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz skutki nimi wywołane. 

7. Dofinansowanie jest wypłacane w okresach miesięcznych, po złożeniu przez 

przedsiębiorcę oświadczenia o zatrudnianiu w danym miesiącu pracowników objętych 

umową, o której mowa w ust. 1, oraz kosztach wynagrodzeń każdego z tych pracowników 

i należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne, według stanu na 

ostatni dzień miesiąca, za który dofinansowanie jest wypłacane. 

8. Przedsiębiorca jest obowiązany do utrzymania w zatrudnieniu pracowników objętych 

umową, o której mowa w ust. 1, przez okres dofinansowania oraz, po zakończeniu 

dofinansowania, przez okres równy temu okresowi. 

9. W przypadku niedotrzymania warunku, o którym mowa w ust. 8, przedsiębiorca zwraca 

dofinansowanie bez odsetek, proporcjonalnie do okresu nieutrzymania w zatrudnieniu 

pracownika, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty. 

10. Wniosek o dofinansowanie przedsiębiorca składa do powiatowego urzędu pracy 

właściwego ze względu na swoją siedzibę lub miejsce wykonywania pracy przez 
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pracowników w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia naboru przez dyrektora powiatowego 

urzędu pracy. We wniosku o przyznanie dofinansowania przedsiębiorca oświadcza o: 

1)   wystąpieniu u przedsiębiorcy spadku obrotów gospodarczych w wysokości, o której 

mowa w ust. 4, w związku z zaistnieniem okoliczności, o których mowa w ust. 1; 

2)   braku przesłanek do ogłoszenia upadłości przedsiębiorcy, o których mowa w art. 11 

lub art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe; 

3)   niezaleganiu w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia 

społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń 

Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca trzeciego 

kwartału 2019 r.; 

4)   posiadaniu statusu mikroprzedsiębiorcy, małego albo średniego przedsiębiorcy; 

5)   zatrudnianiu pracowników objętych wnioskiem; 

6)   wysokości wynagrodzenia każdego z pracowników objętych wnioskiem i należnych 

od tego wynagrodzenia składek na ubezpieczenia społeczne; 

7)   numerze rachunku bankowego albo numerze rachunku prowadzonego w spółdzielczej 

kasie oszczędnościowo-kredytowej właściwego dla prowadzonej działalności 

gospodarczej. 

11. Oświadczenia, o których mowa w ust. 7 i 10, są składane pod rygorem odpowiedzialności 

karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do 

zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej 

za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o 

odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. 

12. Przedsiębiorca nie może otrzymać dofinansowania w części, w której te same koszty 

zostały albo zostaną sfinansowane z innych środków publicznych. 

 

Art. 15zzc.
 

1. Starosta może, na podstawie zawartej umowy, przyznać przedsiębiorcy będącemu osobą 

fizyczną niezatrudniającemu pracowników, dofinansowanie części kosztów prowadzenia 

działalności gospodarczej w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie 

wystąpienia COVID-19. 

2. Przez spadek obrotów gospodarczych rozumie się zmniejszenie sprzedaży towarów lub 

usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym obliczone jako stosunek łącznych obrotów 

w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w 



- 258 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

okresie po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o 

przyznanie dofinansowania, w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 

kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego; za miesiąc uważa się także 30 

kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy dwumiesięczny 

okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu 

innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego. 

3. Dofinansowanie, o którym mowa w ust. 1, w przypadku spadku obrotów o: 

1)   co najmniej 30% - może być przyznane w wysokości 50% kwoty minimalnego 

wynagrodzenia miesięcznie, 

2)   co najmniej 50% - może być przyznane w wysokości 70% kwoty minimalnego 

wynagrodzenia miesięcznie, 

3)   co najmniej 80% - może być przyznane w wysokości 90% kwoty minimalnego 

wynagrodzenia miesięcznie 

[-   na okres nie dłuższy niż 3 miesiące.] 

<– na okres nie dłuższy niż 3 miesiące, przypadające od miesiąca złożenia wniosku, o 

którym mowa w ust. 8.> 

4. Rada Ministrów może, w celu przeciwdziałania COVID-19, w drodze rozporządzenia, 

przedłużyć okres, o którym mowa w ust. 3, mając na względzie okres obowiązywania 

stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz skutki nimi wywołane. 

5. Dofinansowanie, o którym mowa w ust. 3, jest wypłacane w okresach miesięcznych, po 

złożeniu przez przedsiębiorcę oświadczenia o prowadzeniu działalności w danym 

miesiącu, za który dofinansowanie jest wypłacane. 

6. Przedsiębiorca jest obowiązany do prowadzenia działalności gospodarczej przez okres, na 

który przyznane zostało dofinansowanie, oraz, po zakończeniu dofinansowania, przez 

okres równy temu okresowi. 

7. W przypadku nieprowadzenia działalności gospodarczej przez okres, o którym mowa w 

ust. 6, przedsiębiorca jest obowiązany do zwrotu otrzymanego dofinansowania bez 

odsetek, proporcjonalnie do okresu nieprowadzenia działalności gospodarczej, w terminie 

30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty. 

8. Wniosek o dofinansowanie przedsiębiorca składa do powiatowego urzędu pracy 

właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej w terminie 14 

dni od dnia ogłoszenia naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy. We wniosku o 

przyznanie dofinansowania przedsiębiorca oświadcza o: 
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1)   wystąpieniu u przedsiębiorcy spadku obrotów gospodarczych w wysokości, o której 

mowa w ust. 3, w związku z zaistnieniem okoliczności, o których mowa w ust. 1; 

2)   braku przesłanek do ogłoszenia upadłości przedsiębiorcy, o których mowa w art. 11 

lub art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe; 

3)   niezaleganiu w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia 

społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń 

Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca trzeciego 

kwartału 2019 r.; 

4)   przeznaczeniu dofinansowania na koszty prowadzenia działalności gospodarczej; 

5)   numerze rachunku bankowego albo numerze rachunku prowadzonego w spółdzielczej 

kasie oszczędnościowo-kredytowej właściwego dla prowadzonej działalności 

gospodarczej. 

9. Oświadczenia, o których mowa w ust. 5 i 8, przedsiębiorca składa pod rygorem 

odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie 

jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy 

odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje 

pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. 

10. Przedsiębiorca nie może otrzymać dofinansowania w części, w której te same koszty 

prowadzenia działalności gospodarczej zostały albo zostaną sfinansowane z innych 

środków publicznych. 

Art. 15zzd. 

1. W celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19 starosta może, na podstawie 

umowy, udzielić ze środków Funduszu Pracy jednorazowo pożyczki na pokrycie 

bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy, o którym 

mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców, który 

prowadził działalność gospodarczą przed dniem 1 marca 2020 r. 

[2. Wniosek o pożyczkę mikroprzedsiębiorca składa do powiatowego urzędu pracy, 

właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, po ogłoszeniu 

naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy. We wniosku o pożyczkę 

mikroprzedsiębiorca oświadcza o stanie zatrudnienia na dzień 29 lutego 2020 r. w 

przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy.] 
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<2. Wniosek o pożyczkę mikroprzedsiębiorca składa do powiatowego urzędu pracy, 

właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, po 

ogłoszeniu naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy.> 

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

4. Oprocentowanie pożyczki jest stałe i wynosi w skali roku 0,05 stopy redyskonta weksli 

przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski. 

5. Okres spłaty pożyczki nie może być dłuższy niż 12 miesięcy, z karencją w spłacie kapitału 

wraz z odsetkami przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki. 

6. Rada Ministrów może, w celu przeciwdziałania COVID-19, w drodze rozporządzenia, 

przedłużyć okres spłaty pożyczki, o którym mowa w ust. 5, mając na względzie okres 

obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz skutki nimi 

wywołane. 

[7. Pożyczka wraz z odsetkami na wniosek mikroprzedsiębiorcy podlega umorzeniu, pod 

warunkiem, że mikroprzedsiębiorca ten przez okres 3 miesięcy od dnia jej udzielenia nie 

zmniejszy stanu zatrudnienia w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy w stosunku do 

stanu zatrudnienia na dzień 29 lutego 2020 r. We wniosku o umorzenie 

mikroprzedsiębiorca oświadcza o nie zmniejszeniu stanu zatrudnienia.] 

<7. Pożyczka wraz z odsetkami na wniosek mikroprzedsiębiorcy podlega umorzeniu, 

pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca będzie prowadził działalność gospodarczą 

przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki. We wniosku o umorzenie 

mikroprzedsiębiorca oświadcza, że prowadził działalność gospodarczą przez okres 3 

miesięcy od dnia udzielenia pożyczki.> 

8. [Oświadczenia, o których mowa w ust. 2 i 7], <Oświadczenie, o którym mowa w ust. 7,> 

mikroprzedsiębiorca składa pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie 

fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim 

klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie 

fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności 

karnej za składanie fałszywych oświadczeń. 

9. Starosta dochodzi roszczeń z tytułu niespłaconych pożyczek. 

 

Art. 15zze.
 

1. Starosta może, na podstawie zawartej umowy, przyznać organizacji pozarządowej lub 

podmiotowi, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 
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działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, dofinansowanie części kosztów 

wynagrodzeń pracowników w rozumieniu art. 15g ust. 4 zdanie pierwsze, oraz należnych 

od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne, w przypadku spadku 

przychodów z działalności statutowej w następstwie wystąpienia COVID-19. 

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę 

nakładczą lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z 

ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny stosuje się przepisy dotyczące 

zlecenia. 

3. Przez spadek przychodów z działalności statutowej rozumie się zmniejszenie przychodów z 

tej działalności obliczone jako stosunek łącznych przychodów z działalności statutowej w 

ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w 

okresie po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o 

przyznanie dofinansowania, w porównaniu do łącznych przychodów z działalności 

statutowej z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego; za 

miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w 

przypadku gdy dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca 

kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca 

kalendarzowego. 

4. [Dofinansowanie, o którym mowa w ust. 1, może być przyznane od dnia złożenia wniosku, o 

którym mowa w ust. 9, organizacji pozarządowej lub podmiotowi, o którym mowa w art. 3 

ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie, na okres nie dłuższy niż 3 miesiące, w przypadku spadku przychodów z 

działalności statutowej o:] 

<Dofinansowanie, o którym mowa w ust. 1, może być przyznane organizacji 

pozarządowej lub podmiotowi, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 

kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na okres nie 

dłuższy niż 3 miesiące, przypadające od miesiąca złożenia wniosku, o którym mowa 

w ust. 9, w przypadku spadku przychodów z działalności statutowej o:> 

1)   co najmniej 30% - w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 50% 

wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie 

wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, 

jednak nie więcej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia, powiększonego o 
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składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy, w odniesieniu do każdego 

pracownika; 

2)   co najmniej 50% - w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 70% 

wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie 

wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, 

jednak nie więcej niż 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia, powiększonego o 

składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy, w odniesieniu do każdego 

pracownika; 

3)   co najmniej 80% - w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 90% 

wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie 

wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, 

jednak nie więcej niż 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia, powiększonego o 

składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy, w odniesieniu do każdego 

pracownika. 

5. Rada Ministrów może, w celu przeciwdziałania COVID-19, w drodze rozporządzenia, 

przedłużyć okres, o którym mowa w ust. 4, mając na względzie okres obowiązywania 

stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz skutki nimi wywołane. 

6. Dofinansowanie, o którym mowa w ust. 1, jest wypłacane w okresach miesięcznych, po 

złożeniu przez organizację pozarządową lub podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 

oświadczenia o zatrudnianiu w danym miesiącu pracowników objętych umową, o której 

mowa w ust. 1, oraz kosztach wynagrodzeń każdego z tych pracowników i należnych od 

tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne, według stanu na ostatni dzień 

miesiąca, za który dofinansowanie jest wypłacane. 

7. Organizacja pozarządowa lub podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 

kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, są obowiązane do 

utrzymania w zatrudnieniu pracowników objętych umową, o której mowa w ust. 1, przez 

okres dofinansowania oraz okres równy temu okresowi, po zakończeniu dofinansowania. 

8. W przypadku niedotrzymania warunku, o którym mowa w ust. 7, organizacja pozarządowa 

lub podmiot, którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie, zwraca dofinansowanie bez odsetek 

proporcjonalnie do okresu nieutrzymania w zatrudnieniu pracownika, w terminie 30 dni 

od dnia doręczenia wezwania starosty. 



- 263 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

9. Wniosek o dofinansowanie organizacja pozarządowa lub podmiot, którym mowa w art. 3 

ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie, składa do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na swoją 

siedzibę w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia naboru przez dyrektora powiatowego 

urzędu pracy. We wniosku o dofinansowanie organizacja pozarządowa lub podmiot, o 

którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie, oświadcza o: 

1)   wystąpieniu spadku przychodów z działalności statutowej w wysokości, o której 

mowa w ust. 4, w związku z zaistnieniem okoliczności, o których mowa w ust. 1; 

2)   niezaleganiu w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia 

społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń 

Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do trzeciego kwartału 

2019 r.; 

3)   zatrudnianiu pracowników objętych wnioskiem; 

4)   wysokości wynagrodzenia każdego z pracowników objętych wnioskiem i należnych 

od tego wynagrodzenia składek na ubezpieczenia społeczne; 

5)   numerze rachunku bankowego albo numerze rachunku prowadzonego w spółdzielczej 

kasie oszczędnościowo-kredytowej właściwego dla prowadzonej działalności 

statutowej. 

10. Oświadczenia, o których mowa w ust. 6 i 9, są składane pod rygorem odpowiedzialności 

karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do 

zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej 

za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o 

odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. 

11. Organizacja pozarządowa lub podmiot, którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 

kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, nie może otrzymać 

dofinansowania w części, w której te same koszty zostały albo zostaną sfinansowane z 

innych środków publicznych. 

<Art. 15zzf
1
. 

W przypadku realizacji zadań, o których mowa w art. 11 ust. 2, art. 12a, art. 26, art. 

26d, art. 26e, art. 26g, art. 40 i art. 41 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w zakresie 

niezbędnym do niwelowania i ograniczenia negatywnych skutków COVID-19, starosta 
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na wniosek strony lub za jej zgodą, w drodze aneksu do zawartej umowy, może zmienić 

jej warunki, w tym w szczególności wydłużyć termin na jej realizację lub przesunąć 

termin na realizację zobowiązań z niej wynikających. 

 

Art. 15zzf
2
. 

1. Podmiot, któremu udzielono pożyczki, o której mowa w art. 61e pkt 1, 1a lub 2 

ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 

pracy, z powodu COVID-19 może złożyć wniosek do pośrednika finansowego, z 

którym zawarł umowę pożyczki, o zmianę następujących warunków tej umowy: 

1) zawieszenie spłat rat kapitałowo-odsetkowych na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy, 

przy jednoczesnym wydłużeniu okresu spłaty udzielonej pożyczki; 

2) wydłużenie karencji o dodatkowy, nie dłuższy niż 6 miesięcy okres, w przypadku 

gdy pożyczkobiorca nie rozpoczął spłaty rat kapitałowo-odsetkowych; 

3) wydłużenie okresu spłaty o dodatkowy, nie dłuższy niż 12 miesięcy okres lub 

4) obniżenie oprocentowania spłaty pożyczki do 0% w skali roku, na okres nie 

dłuższy niż 12 miesięcy. 

2. Podmiot, o którym mowa w ust. 1, może złożyć do pośrednika finansowego wniosek o 

zgodę na: 

1) zawieszenie prowadzenia działalności gospodarczej przed upływem 12 miesięcy, 

obliczonych od pierwszego miesiąca, w którym podjął działalność gospodarczą 

z wykorzystaniem środków pożyczki, lub 

2) nieutrzymanie zatrudnienia na utworzonym stanowisku pracy przed upływem 

okresu 36 miesięcy, obliczonych od pierwszego miesiąca, w którym zatrudnił na 

tym stanowisku pracy pracownika 

 na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy, bez ponoszenia negatywnych konsekwencji 

określonych w art. 61o ust. 1, 1a, 2 lub 3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o 

promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. We wniosku pożyczkobiorca 

podaje powód oraz planowany okres trwania zawieszenia lub niezatrudniania 

pracownika na utworzonym stanowisku pracy. 

3. W okresie zawieszenia prowadzenia działalności gospodarczej lub niezatrudniania 

pracownika na utworzonym stanowisku pracy, o którym mowa w ust. 2, następuje 

wstrzymanie biegu terminów prowadzenia działalności gospodarczej lub 

zatrudnienia na utworzonym stanowisku pracy, o których mowa w art. 61o ust. 1, 1a 
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lub 3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 

pracy. 

4. Podmiot, o którym mowa w ust. 1, może złożyć do pośrednika finansowego wniosek o 

zgodę na zakończenie działalności gospodarczej lub zgodę na likwidację stanowiska 

pracy przed upływem 36 miesięcy, obliczonych od pierwszego miesiąca, w którym 

podjął działalność gospodarczą lub od pierwszego miesiąca, w którym zatrudnił na 

utworzonym stanowisku pracy pracownika, bez ponoszenia negatywnych 

konsekwencji określonych w art. 61o ust. 3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o 

promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. We wniosku pożyczkobiorca 

podaje powód, który uniemożliwia dalsze prowadzenie działalności gospodarczej lub 

utrzymanie stanowiska pracy. 

5. Pośrednik finansowy dokonuje zmiany warunków umowy pożyczki lub podejmuje 

decyzję o odstąpieniu od zastosowania sankcji, o których mowa w art. 61o ust. 1, 1a, 

2 lub 3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach 

rynku pracy, w przypadku gdy według jego oceny pożyczkobiorca uzasadnił, że 

sytuacja związana z COVID-19 spowodowała dla pożyczkobiorcy negatywne 

konsekwencje ekonomiczne lub powoduje ryzyko wystąpienia takich konsekwencji w 

przyszłości. 

6. Zmiana warunków umowy pożyczki może spowodować wydłużenie okresu karencji 

lub spłaty pożyczki, o których mowa w art. 61h ust. 3 lub art. 61i ust. 3 ustawy z dnia 

20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.> 

 

<Art. 15zzha. 

W przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, minister 

właściwy do spraw instytucji finansowych, w drodze rozporządzenia, może przedłużyć 

termin następujący po dniu bilansowym roku obrotowego, za który emitent 

zobowiązany jest udostępnić w propozycji nabycia obligacji sprawozdanie finansowe 

wraz ze sprawozdaniem z badania, o którym mowa w art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 15 

stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 483 i 2243 oraz z 2019 r. poz. 1572, 

1655, 1798, 2217 i …), biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia prawidłowej 

realizacji tego obowiązku.> 
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Art. 15zzo. 

[1. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii okres na 

jaki przyznano stypendia sportowe, o których mowa w art. 32 i 32a ustawy z dnia 25 

czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, 1495 i 2251), może zostać 

dodatkowo przedłużony, ale nie dłużej niż do roku od dnia odwołania obowiązywania 

stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.] 

<1. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii oraz 

w okresie 4 miesięcy następujących po dniu odwołania ich obowiązywania, okres na 

jaki przyznano stypendia sportowe, o których mowa w art. 32 i art. 32a ustawy z 

dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, 1495 i 2251), może 

zostać dodatkowo przedłużony, ale nie dłużej niż do roku od dnia odwołania 

obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.> 

2. Minister właściwy do spraw kultury fizycznej może w szczególnie uzasadnionym 

przypadku oraz w związku z odwołaniem zawodów, wskazanych w zobowiązaniu członka 

kadry narodowej do realizacji programu przygotowań i udziału w tych zawodach, 

przedłużyć okres o którym mowa w ust. 1. [Przepisy art. 32 ust. 1a-5 oraz przepisy 

wykonawcze wydane na podstawie art. 32 ust. 7 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o 

sporcie stosuje się odpowiednio.] <Przepisy art. 32 ust. 1–1b, 1e i 2–5, art. 33 ust. 1 

oraz przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 32 ust. 7 ustawy z dnia 25 

czerwca 2010 r. o sporcie stosuje się odpowiednio, z zastrzeżeniem ust. 3.> 

3. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii w stosunku 

do sportowców, którzy nie realizują programu przygotowań o którym mowa w art. 32 ust. 

1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie z powodów wynikających z obowiązywania 

stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, nie stosuje się art. 32 ust. 4 pkt 1 

ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie. 

 

<Art. 15zzra. 

1. Jeżeli podstawa do ogłoszenia upadłości dłużnika powstała w okresie obowiązywania 

stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-

19, a stan niewypłacalności powstał z powodu COVID-19, bieg terminu do złożenia 

wniosku o ogłoszenie upadłości, o którym mowa w art. 21 ustawy z dnia 28 lutego 

2003 r. – Prawo upadłościowe nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega przerwaniu. Po 

tym okresie termin ten biegnie na nowo. Jeżeli stan niewypłacalności powstał w 
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czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii 

ogłoszonego z powodu COVID-19 domniemywa się, że zaistniał z powodu COVID-

19. 

2. Jeżeli termin na zgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości ustalany jest z 

uwzględnieniem postanowień ust. 1 i wniosek o ogłoszenie upadłości zostanie złożony 

przez dłużnika w tym terminie, a brak jest wcześniejszego wniosku o ogłoszenie 

upadłości, określone przepisami ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo 

upadłościowe terminy, dla których obliczania znaczenie ma dzień zgłoszenia wniosku 

o ogłoszenie upadłości wydłuża się o liczbę dni pomiędzy dniem zgłoszenia wniosku o 

ogłoszenie upadłości, a ostatnim dniem, w którym wniosek ten winien być złożony 

stosownie do art. 21 ust. 1, lub odpowiednio art. 21 ust. 2a, ustawy z dnia 28 lutego 

2003 r. – Prawo upadłościowe, bez uwzględniania postanowień ust. 1 niniejszego 

artykułu.> 

Art. 15zzs. 

1. W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu 

COVID bieg terminów procesowych i sądowych w: 

1)   postępowaniach sądowych, w tym sądowoadministracyjnych, 

2)   postępowaniach egzekucyjnych, 

3)   postępowaniach karnych, 

4)   postępowaniach karnych skarbowych, 

5)   postępowaniach w sprawach o wykroczenia, 

6)   postępowaniach administracyjnych, 

7)   postępowaniach i kontrolach prowadzonych na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 

1997 r. - Ordynacja podatkowa, 

8)   kontrolach celno-skarbowych, 

9)   postępowaniach w sprawach, o których mowa w art. 15f ust. 9 ustawy z dnia 19 

listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 847 i 1495 oraz z 2020 r. 

poz. 284), 

10)  innych postępowaniach prowadzonych na podstawie ustaw 

-   nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres. 

2. Wstrzymanie rozpoczęcia i zawieszenie biegu terminów, o których mowa w ust. 1, nie 

dotyczy terminów w rozpoznawanych przez sądy sprawach wskazanych w art. 14a ust. 4 i 

5, terminów w sprawach wyboru lub powołania organów, których kadencje są określone 
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w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, terminów wyborów do organów jednostek 

samorządu terytorialnego oraz terminów w sprawach wniosków i pytań prawnych do 

Trybunału Konstytucyjnego. 

<2a. Wstrzymanie rozpoczęcia i zawieszenie biegu terminów, o których mowa w ust. 1, 

nie dotyczy terminów: 

1) opiniowania i uzgadniania projektu studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego, projektu planu miejscowego oraz projektu 

uchwały ustalającej zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, 

tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, 

standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być 

wykonane, przez organy, o których mowa odpowiednio w art. 11 pkt 5, art. 17 

pkt 6, art. 37b ust. 2 pkt 3–7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym; 

2) opiniowania projektu gminnego programu rewitalizacji przez organy, o których 

mowa w art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 1398 oraz z 2019 r. poz. 730, 1696 i 2020); 

3) o których mowa w art. 11 pkt 1, art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; 

4) wydania decyzji, o których mowa w art. 59 ust. 1–2a ustawy z dnia 27 marca 

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; 

5) o których mowa w art. 7 ust. 4, 5, 10–15 i 18 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o 

ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz 

inwestycji towarzyszących (Dz. U. z 2020 r. poz. 219 i 471); 

6) o których mowa w art. 6 ust. 4, art. 7 ust. 1, art. 17 ust. 4, art. 18 ust. 1, art. 19 

ust. 3 i 3a, art. 19a ust. 3 i 6, art. 25a ust. 3, art. 27 ust. 2 i art. 34 ust. 4 ustawy z 

dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego 

skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2019 r. poz. 1554, 1724 i 2020 

oraz z 2020 r. poz. 284); 

7) o których mowa w art. 4 ust. 4 i 7, art. 5 ust. 1, art. 20 ust. 1, art. 21 ust. 3 i 4, art. 

22 ust. 4 i 7, art. 29 ust. 2, art. 31 ust. 3, art. 32 ust. 2 i art. 35 ust. 4 ustawy z dnia 

22 lutego 2019 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w 

sektorze naftowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 630 oraz z 2020 r. poz. 284 i 471); 
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8) o których mowa w art. 4 ust. 3, art. 6 ust. 1, art. 14 ust. 3, art. 15 ust. 3 i art. 25 

ust. 4 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych 

inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 191 i 284).> 

3. Wstrzymanie i zawieszenie biegu terminów, o których mowa w ust. 1, nie dotyczy kontroli 

i postępowań wskazanych odpowiednio w dziale V rozdziale 3 oddziale 3 oraz dziale VI 

rozdziale 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych. Prezes 

Krajowej Izby Odwoławczej, w porozumieniu z Prezesem Urzędu Zamówień 

Publicznych, może określić, w drodze zarządzenia szczegółowe warunki organizacji pracy 

Krajowej Izby Odwoławczej związane z zapewnieniem prawidłowego toku jej 

urzędowania oraz stosowane środki zapewniające bezpieczeństwo, mając na względzie 

konieczność podejmowania działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 

zwalczaniem COVID-19. 

<3a. Wstrzymanie i zawieszenie biegu terminów, o których mowa w ust. 1, nie dotyczy 

kontroli i inspekcji oraz postępowań administracyjnych, prowadzonych na 

podstawie przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne i 

przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii, jeżeli nieprowadzenie czynności 

kontrolnych lub inspekcyjnych oraz niewydanie decyzji mogłoby spowodować 

niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia ludzi lub zwierząt albo poważną szkodę dla 

interesu społecznego.> 

[4. W okresie, o którym mowa w ust. 1, strona, uczestnik postępowania, kontrolowany i ich 

kontrahent oraz organ, do którego zwrócono się o zajęcie stanowiska w trybie art. 106 

ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, są 

obowiązani, na żądanie organu, sądu lub podmiotu, prowadzących odpowiednio 

postępowanie lub kontrolę, w wyznaczonym przez nich terminie, do dokonania czynności 

określonej w tym żądaniu, jeżeli: 

1)   wymaga tego interes publiczny lub ważny interes strony albo kontrolowanego - w 

przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 4 i 7- 9; 

2)   niepodjęcie czynności mogłoby spowodować niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia 

ludzi lub zwierząt, poważną szkodę dla interesu społecznego albo ze względu na 

grożącą niepowetowaną szkodę materialną - w przypadkach, o których mowa w ust. 1 

pkt 1-3, 5, 6 i 10.] 

<4. W okresie, o którym mowa w ust. 1, organ, sąd lub podmiot, prowadzący 

odpowiednio postępowanie lub kontrolę, może wyznaczyć stronie termin do 
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dokonania czynności lub zarządzić bieg terminu określonego ustawą z możliwością 

określenia go na czas dłuższy, niż przewidziany ustawą, jeżeli wymaga tego interes 

publiczny lub ważny interes strony albo kontrolowanego. Strona, uczestnik 

postępowania, kontrolowany i ich kontrahent oraz organ, do którego zwrócono się o 

zajęcie stanowiska w trybie art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks 

postępowania administracyjnego, są obowiązani do dokonania czynności w 

wyznaczonym terminie, a w przypadku zarządzenia biegu terminu następują skutki, 

które ustawa wiąże z upływem terminu.> 

5. W żądaniu, o którym mowa w ust. 4, organ, sąd lub podmiot, prowadzące odpowiednio 

postępowanie lub kontrolę, wskazują przyczyny wystąpienia z żądaniem. 

6. W okresie, o którym mowa w ust. 1, nie przeprowadza się rozpraw ani posiedzeń jawnych, 

z wyjątkiem rozpraw i posiedzeń jawnych w sprawach określonych w art. 14a ust. 4 i 5. 

7. Czynności dokonane w okresie, o którym mowa w ust. 1, w postępowaniach i kontrolach, o 

których mowa w ust. 1, są skuteczne. 

8. Bieg terminu: 

1)   na milczące załatwienie sprawy, 

2)   w innej sprawie, w której brak wyrażenia przez organ sprzeciwu, wydania decyzji, 

postanowienia albo innego rozstrzygnięcia uprawnia stronę lub uczestnika 

postępowania do podjęcia działania, dokonania czynności albo wpływa na zakres praw 

i obowiązków strony lub uczestnika postępowania, 

3)   na wyrażenie przez organ stanowiska albo wydanie interpretacji indywidualnej, z 

wyjątkiem interpretacji indywidualnej, o której mowa w ustawie z dnia 29 sierpnia 

1997 r. - Ordynacja podatkowa 

-   nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na okres, o którym mowa w ust. 1. 

<8a. Wstrzymanie rozpoczęcia i zawieszenie biegu terminów, o których mowa w ust. 8, 

nie dotyczy terminów na: 

1) przedstawienie stanowiska lub warunków, o którym mowa w art. 25 ust. 2 ustawy 

z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; 

2) zajęcie stanowiska lub wyrażenie opinii, o których mowa w art. 37b ust. 4 i 5 

ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym; 
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3) zajęcie lub wyrażenie stanowiska, o których mowa w art. 53 ust. 5 i 5c oraz art. 

60 ust. 1a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym; 

4) przedstawienie opinii, o której mowa w art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 9 

października 2015 r. o rewitalizacji; 

5) przekazanie opinii lub przedstawienie stanowiska, o których mowa w art. 7 ust. 

13 i 15 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji 

inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących; 

6) wydanie opinii, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. 

o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu 

ziemnego w Świnoujściu, w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o 

przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci 

przesyłowych oraz art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 22 lutego 2019 r. o przygotowaniu i 

realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym; 

7) uzgodnienia, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. 

o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci 

przesyłowych oraz art. 4 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 22 lutego 2019 r. o 

przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym.> 

[9. W okresie, o którym mowa w ust. 1, organ lub podmiot może z urzędu wydać odpowiednio 

decyzję w całości uwzględniającą żądanie strony lub uczestnika postępowania, 

zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu, wyrazić stanowisko albo wydać 

interpretację indywidualną.] 

<9. W okresie, o którym mowa w ust. 1, organ lub podmiot może wydać odpowiednio 

decyzję w całości uwzględniającą żądanie strony lub uczestnika postępowania, 

zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu, wyrazić stanowisko albo 

wydać interpretację indywidualną lub decyzję w sprawach, o których mowa w ust. 

3a.> 

10. W okresie, o którym mowa w ust. 1: 

1)   przepisów o bezczynności organów oraz o obowiązku organu i podmiotu, 

prowadzących odpowiednio postępowanie lub kontrolę, do powiadamiania strony lub 

uczestnika postępowania o niezałatwieniu sprawy w terminie nie stosuje się; 
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2)   organom lub podmiotom prowadzącym odpowiednio postępowanie lub kontrolę nie 

wymierza się kar, grzywien ani nie zasądza się od nich sum pieniężnych na rzecz 

skarżących za niewydanie rozstrzygnięć w terminach określonych przepisami prawa. 

11. Zaprzestanie czynności przez sąd, organ lub podmiot, prowadzące odpowiednio 

postępowanie lub kontrolę, w okresie, o którym mowa w ust. 1, nie może być podstawą 

wywodzenia środków prawnych dotyczących bezczynności, przewlekłości lub naruszenia 

prawa strony do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki. 

<12. Przepisów ust. 1 i 8 nie stosuje się do postępowań administracyjnych i sądowych, w 

tym sądowoadministracyjnych, dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej w 

rozumieniu art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne.> 

 

[Art. 15zzu. 

W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z 

powodu COVID-19 nie wykonuje się tytułów wykonawczych nakazujących opróżnienie lokalu 

mieszkalnego.] 

<Art. 15zzu. 

1. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii 

ogłoszonego z powodu COVID-19 nie wykonuje się tytułów wykonawczych 

nakazujących opróżnienie lokalu mieszkalnego. 

2. Przepis ust. 1 nie dotyczy orzeczeń wydanych na podstawie art. 11a ustawy z dnia 29 

lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.> 

 

<Art. 15zzu
1
. 

1. Do dnia 30 września 2020 r. w ramach realizacji zadań przeciwdziałania COVID-

19 powierza się operatorowi wyznaczonemu, o którym mowa w art. 3 pkt 13 ustawy 

z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2188 oraz 

z 2019 r. poz. 1051, 1495 i 2005 oraz z 2020 r. poz. …), świadczenie usługi pocztowej, 

o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 3 tej ustawy, przy wykorzystaniu środków 

komunikacji elektronicznej na etapie doręczania. 

2. Przez usługę pocztową, o której mowa w ust. 1, rozumie się przyjęcie przesyłki 

poleconej, a następnie jej przemieszczenie i doręczenie w postaci dokumentu 

elektronicznego do adresata bez konieczności składania własnoręcznego podpisu. 
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3. Usługa pocztowa, o której mowa w ust. 1, jest przeznaczona dla podmiotów 

posiadających profil zaufany w rozumieniu art. 3 pkt 14 ustawy z dnia 17 lutego 

2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 346, 568 i …) . 

4. Przez przesyłkę poleconą rozumie się również przesyłkę poleconą z potwierdzeniem 

odbioru, pokwitowaniem odbioru albo elektronicznym potwierdzeniem odbioru. 

 

Art. 15zzu
2
. 

 1. Do dnia 30 września 2020 r. ilekroć w przepisach prawa jest mowa o przesyłce 

poleconej w rozumieniu w art. 3 pkt 22 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo 

pocztowe, albo o doręczaniu pisma za pokwitowaniem przez operatora pocztowego w 

rozumieniu tej ustawy, doręczenie takiej przesyłki może nastąpić przy 

wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, jeżeli adresat wyrazi na to 

zgodę i upoważni operatora wyznaczonego do obioru przesyłek poleconych celem ich 

przetworzenia i doręczenia w postaci dokumentów elektronicznych na skrzynkę 

elektroniczną adresata. W upoważnieniu adresat uzgadnia z operatorem 

wyznaczonym sposób postępowania z odebranymi przesyłkami poleconymi. 

2. Datą doręczenia przesyłki jest data zapoznania się przez odbiorcę z dokumentem 

zamieszczonym na skrzynce elektronicznej adresata. W razie braku zapoznania się 

dokument uznaje się za doręczony po upływie 14 dni od zamieszczenia dokumentu. 

3. Operator wyznaczony przesyła na adres elektroniczny wskazany przez adresata 

zawiadomienie zawierające informację, że doręczono na skrzynkę elektroniczną 

adresata dokument elektroniczny. 

Art. 15zzu
3
. 

1. Przepisu art. 15zzu
1
 nie stosuje się w przypadkach, gdy korespondencja nie może być 

doręczona ze względu na: 

1) konieczność doręczenia niepodlegającego przekształceniu dokumentu 

utrwalonego w postaci innej niż elektroniczna lub rzeczy; 

2) ważny interes publiczny, w tym istotne interesy państwa, a w szczególności jego 

bezpieczeństwo, obronność lub porządek publiczny; 

3) opatrzenie tekstem plastycznym, odbitką pieczęci plastycznej, hologramem lub 

innym zabezpieczeniem, które nie może być odzwierciedlone w wyniku 

przekształcenia; 
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4) inne przyczyny techniczne. 

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

 

Art. 15zzu
4
. 

Niniejsze przepisy mają zastosowanie do wszystkich przesyłek poleconych, o których 

mowa w art. 15zzu
1
 ust. 4, nadawanych na podstawie zawartych z operatorem 

wyznaczonym umów, bez względu na tryb w jakim zostały zawarte te umowy. 

 

Art. 15zzu
5
. 

 Dokument elektroniczny powstały w ramach realizacji usługi, o której mowa w art. 

15zzu
1
 ust. 1, ma moc równą mocy dokumentu w postaci papierowej, z którego został 

przekształcony. 

Art. 15zzu
6
. 

1. Operator wyznaczony w ramach świadczenia usługi, o której mowa w art. 15zzu
1
 ust. 

1: 

1) jest obowiązany do zapewnienia jednoznacznej identyfikacji adresata będącego 

osobą fizyczną; 

2) może zapewnić jednoznaczną identyfikację adresata lub osób uprawnionych do 

jego reprezentowania, w przypadku gdy adresat jest osobą prawną albo 

jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, o ile operator 

wyznaczony ma takie możliwości techniczne. 

2. Minister właściwy do spraw informatyzacji na okres do dnia 30 września 2020 r. 

zapewnia adresatowi będącemu osobą fizyczną możliwość uwierzytelnienia w 

systemie operatora wyznaczonego za pomocą profilu zaufanego dla potrzeb 

korzystania z usługi, o której mowa w art. 15zzu
1
 ust. 1. 

 

Art. 15zzu
7
. 

Operator wyznaczony świadczy usługę, o której mowa w art. 15zzu
1
 ust. 1, na podstawie 

regulaminu usługi. Regulamin, poza wymogami określonymi w ustawie z dnia 

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

zasady odbioru przesyłek. 
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Art. 15zzu
8
. 

1. Dodatkowe czynności związane z doręczeniem wynikające z pełnomocnictwa, o 

którym mowa w art. 15zzu
2 

ust. 1, wykonywane w ramach usługi, o której mowa w 

art. 15zzu
1 

ust. 1, są zwolnione z opłaty. Operator wyznaczony, który nie pobrał 

opłaty, otrzymuje z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 środki związane z 

funkcjonowaniem usługi w okresie jej świadczenia, na pokrycie kosztów całkowitych 

tej usługi powiększonych o wskaźnik zwrotu kosztu zaangażowanego kapitału dla 

operatora wyznaczonego. 

2. Podstawę obliczenia należnych operatorowi wyznaczonemu środków stanowi: 

1) wartość poniesionych w okresie świadczenia usługi kosztów uzasadnionych 

rozumianych jako całkowity rzeczywisty koszt jednostkowy przesyłki 

hybrydowej, skalkulowany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 

r. o rachunkowości i przepisami wydanymi na podstawie art. 104 ustawy z dnia 

23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe oraz opisem kalkulacji kosztów 

zatwierdzanym przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej zgodnie z art. 

97 ust. 2 tej ustawy, powiększonych o wskaźnik zwrotu kosztu zaangażowanego 

kapitału dla operatora wyznaczonego; 

2) rzeczywisty wolumen przesyłek hybrydowych zrealizowanych w okresie 

świadczenia usługi. 

3. Okresem rozliczeniowym środków jest miesiąc kalendarzowy. 

4. Środki, o w których mowa w ust. 1, stanowią pomoc publiczną i mogą być udzielone 

zgodnie z postanowieniami zawartymi w decyzji Komisji Europejskiej, wydanej w 

wyniku notyfikacji, w okresie obowiązywania tej decyzji. 

5. W przypadku gdy przepisy Unii Europejskiej dotyczące pomocy publicznej 

dopuszczają zwolnienie z wymogu notyfikacji Komisji Europejskiej pomocy 

publicznej udzielanej zgodnie z ich postanowieniami, środki, o których mowa w ust. 

1, mogą być również udzielone zgodnie z tymi przepisami. 

6. Minister właściwy do spraw łączności określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe 

warunki udzielania środków, o których mowa w ust. 1, zwolnionych z wymogu 

notyfikacji Komisji Europejskiej, mając na uwadze potrzebę zapewnienia zgodności 

przyznawania tych środków z rynkiem wewnętrznym. 
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Art. 15zzu
9
. 

W ramach doręczania, o którym mowa w art. 15zzu
1
, operator wyznaczony zapewnia: 

1) w toku przekształcenia wykonanie z należytą starannością i jakością techniczną 

odwzorowania cyfrowego druku lub korespondencji zawartej w przesyłce listowej 

oraz koperty umożliwiające zapoznanie się z treścią dokumentu elektronicznego bez 

potrzeby weryfikacji tej treści z dokumentem w postaci papierowej; 

2) integralność dokumentu elektronicznego wytworzonego w wyniku przekształcenia. 

 

Art. 15zzu
10

. 

Przepisów art. 15zzu
1
–15zzu

9
 nie stosuje się do przesyłek wysyłanych do ani wysyłanych 

przez: 

1) Sądy i Trybunały; 

2) prokuraturę i inne organy ścigania; 

3) komornika sądowego. 

Art. 15zzu
11

. 

1. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii spółka 

prowadząca rynek regulowany udostępnia uczestnikom obrotu zmiany regulaminu 

rynku regulowanego oraz inne ustanowione przez spółkę regulacje obowiązujące na 

prowadzonym przez nią rynku, co najmniej na 3 dni robocze przed dniem ich 

wejścia w życie. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Komisja Nadzoru Finansowego może, w 

drodze decyzji wydawanej na podstawie art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o 

obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2020 r. poz. 89, i 284, 288 i 568), 

określić inny termin, nie dłuższy jednak niż 2 tygodnie, jeżeli wymaga tego interes 

uczestników obrotu.> 

<Art. 15zzz
1
. 

1. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, 

pracownika samorządowego, o którym mowa w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o 

pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282) można tymczasowo 

przenieść, za jego zgodą, do wykonywania innej pracy, niż określona w umowie o 

pracę, zgodnej z jego kwalifikacjami, w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej, 

o której mowa w art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w 

tej samej lub innej miejscowości, jeżeli nie narusza to ważnego interesu jednostki, 
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która dotychczas zatrudniała pracownika samorządowego, oraz przemawiają za tym 

ważne potrzeby po stronie jednostki przejmującej. 

2. Okres wykonywania pracy, o której mowa w ust. 1, nie może być dłuższy niż do 30 dni 

od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii. 

3. Przeniesienia dokonuje się w drodze porozumienia jednostek, o których mowa w ust. 

1, zawierającego w szczególności: 

1) wskazanie podstawy prawnej przeniesienia; 

2) dane pracownika i jego kwalifikacje oraz dotychczasowe stanowisko pracy; 

3) określenie nowego stanowiska pracy; 

4) określenie daty, z jaką nastąpi przeniesienie, rozpoczęcie i zakończenie świadczenia 

pracy; 

5) informacje o wynagrodzeniu, w wysokości nie niższej niż dotychczasowe; 

6) oświadczenie, że przeniesienie nie narusza ważnego interesu jednostki, która 

dotychczas zatrudniała pracownika; 

7) wskazanie potrzeb jednostki przyjmującej uzasadniających przeniesienie; 

8) określenie zasad odpowiedzialności jednostki, która dotychczas zatrudniała 

pracownika i jednostki przyjmującej za zobowiązania wynikające ze stosunku 

pracy.> 

[Art. 15zzzc.
 

W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii oraz w 

terminie 6 miesięcy po dniu ich odwołania: 

1)   walne zgromadzenia członków albo delegatów polskiego związku sportowego mogą 

odbywać się za pomocą środków komunikacji elektronicznej; 

2)   w przypadku wygaśnięcia w czasie kadencji mandatu członka zarządu lub członka 

organu kontroli wewnętrznej, powodującego zmniejszenie liczby członków zarządu lub 

członków organu kontroli wewnętrznej poniżej minimum przewidzianego w statucie 

polskiego związku sportowego, odpowiednio zarządowi lub organowi kontroli 

wewnętrznej polskiego związku sportowego przysługuje prawo uzupełnienia składu do 

stanu minimum określonego w statucie związku.] 

 

<Art. 15zzzc. 

1. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii oraz w 

terminie 6 miesięcy po ogłoszeniu jego odwołania w przypadku wygaśnięcia w czasie 
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kadencji mandatu członka zarządu lub członka organu kontroli wewnętrznej, 

powodującej zmniejszenie liczby członków zarządu lub członków organu kontroli 

wewnętrznej poniżej minimum przewidzianego w statucie polskiego związku 

sportowego, odpowiednio zarządowi lub organowi kontroli wewnętrznej polskiego 

związku sportowego przysługuje prawo uzupełnienia składu do stanu minimum 

określonym w statucie związku. 

2. W przypadku upływu kadencji organów polskiego związku sportowego do dnia 31 

grudnia 2020 r. kadencja tych organów ulega przedłużeniu nie później niż do dnia 30 

września 2021 r.> 

Art. 15zzze.
 

1. Należności pieniężne, o których mowa w art. 12a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o 

gospodarce nieruchomościami, z tytułu oddania nieruchomości w najem, dzierżawę lub 

użytkowanie, przypadające za okres stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, 

mogą być umarzane w całości albo w części lub ich spłata może być odraczana lub 

rozkładana na raty przez starostę lub prezydenta miasta na prawach powiatu, 

wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej, bez zgody wojewody. 

2. Starosta lub prezydent miasta na prawach powiatu wykonujący zadania z zakresu 

administracji rządowej bez zgody wojewody może odstąpić od dochodzenia należności, o 

których mowa w ust. 1, na wniosek podmiotu, którego płynność finansowa uległa 

pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z 

powodu COVID-19. 

3. Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego 

oraz mieszkalnictwa w odniesieniu do nieruchomości określonych w art. 60 ust. 1 ustawy 

z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami może odstąpić od dochodzenia 

należności, o których mowa w ust. 1, na wniosek podmiotu, którego płynność finansowa 

uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych 

z powodu COVID-19. 

<3a. Kierownicy państwowych jednostek organizacyjnych na rzecz których ustanowiony 

został trwały zarząd w stosunku do nieruchomości Skarbu Państwa mogą odstąpić 

od dochodzenia należności z tytułu oddania nieruchomości w najem, dzierżawę lub 

użytkowanie, przypadających za okres stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu 

epidemii na wniosek podmiotu, którego płynność finansowa uległa pogorszeniu w 
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związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu 

COVID-19.> 

4. W przypadku, o którym mowa w [ust. 2 i 3] <ust. 2 i 3a> , przepisu art. 12a ust. 4 ustawy z 

dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami nie stosuje się. 

 

Art. 15zzzh.
 

[1. Wsparcie, o którym mowa w art. 15m, art. 15p, art. 15q, art. 15zzb-15zze oraz art. 31zo 

stanowi pomoc publiczną, mającą na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w 

gospodarce, o której mowa w Komunikacie Komisji - Tymczasowe ramy środków pomocy 

państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19 (2020/C 

91 I/01) (Dz. Urz. UE C 91I z 20.03.2020, str. 1).] 

<1. Wsparcie: 

1) o którym mowa w art. 15m, art. 15p, art. 15q, art. 15za ust. 2, art. 15zzb–15zze, 

art. 31zo oraz art. 31zy
10

,  

2) udzielone na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej w związku z COVID-19 

– zgodne z warunkami zawartymi w Komunikacie Komisji – Tymczasowe ramy 

środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej 

epidemii COVID-19 (2020/C 91 I/01) (Dz. Urz. UE C 91I z 20.03.2020, str. 1) 

stanowi pomoc publiczną mającą na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w 

gospodarce.> 

2. Ulgi, o których mowa w art. 15zzze-15zzzg, w przypadku udzielenia ich podmiotowi 

prowadzącemu działalność gospodarczą, stanowią pomoc publiczną, mającą na celu 

zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce, o której mowa w Komunikacie 

Komisji - Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w 

kontekście trwającej epidemii COVID-19. 

 

Art. 15zzzj. 

1. Karze pieniężnej podlega ten, kto wbrew przepisowi art. 8b stosuje ceny lub marże wyższe 

niż ustalone zgodnie z obwieszczeniem, o którym mowa w art. 8, lub z przepisami 

wykonawczymi wydanymi na podstawie art. 8a. 

2. Karę pieniężną, o której mowa w ust. 1, wymierza się w wysokości od 5 000 do 5 000 000 

zł. 

3. Karę pieniężną nakłada, w drodze decyzji, odpowiednio w zakresie swojej właściwości: 
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[1)   wojewódzki inspektor farmaceutyczny;] 

2)   wojewódzki inspektor jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych; 

[3)   państwowy wojewódzki inspektor sanitarny;] 

4)   wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej. 

4. Karę uiszcza się w terminie 7 dni od dnia, w którym decyzja, o której mowa w ust. 3, stała 

się ostateczna. 

5. Organ może nadać decyzji, o której mowa w ust. 3, rygor natychmiastowej wykonalności w 

całości lub w części, jeżeli wymaga tego ochrona bezpieczeństwa lub porządku 

publicznego. 

6. Do decyzji nakładających karę pieniężną, o której mowa w ust. 1, nie stosuje się przepisu 

art. 61 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami 

administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2325). 

 

Art. 15zzzo. 

1. W razie stwierdzenia naruszenia czasowego ograniczenia lub zakazu obrotu i używania 

określonych przedmiotów lub produktów spożywczych, ustanowionego w 

[rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 46 ust. 4 pkt 2] <przepisach wykonawczych 

wydanych na podstawie art. 46 ust. 4 pkt 2 albo art. 46b> ustawy z dnia 5 grudnia 

2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 

2019 r. poz. 1239 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 282, 322 i 374) w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem lub zwalczaniem COVID-19, wojewoda może nałożyć na podmiot 

naruszający takie ograniczenia lub zakaz, w drodze decyzji, administracyjną karę 

pieniężną w kwocie do 1 000 000 zł, a w przypadku jeżeli wartość przedmiotów lub 

produktów przekracza 1 000 000 zł administracyjna kara pieniężna określana jest w 

wysokości dwukrotności tej wartości. 

2. Od decyzji, o której mowa w ust. 1, służy odwołanie do ministra właściwego do spraw 

zdrowia. 

[3. Kontrola podmiotu, o którym mowa w ust. 1, pod względem przestrzegania przepisów 

wydanych na podstawie art. 46 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o 

zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi dokonuje w trybie 

kontroli celno-skarbowej Krajowa Administracja Skarbowa.] 
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<Art. 15zzzs. 

Prace geologiczne, w tym roboty geologiczne, wykonywane na podstawie ustawy z dnia 9 

czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2019 r. poz. 868, 1214 i 1495 

oraz z 2020 r. poz. 284), które nie mogą być wykonane zgodnie z harmonogramem 

określonym w koncesji lub projekcie robót geologicznych ze względu na obowiązywanie 

stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, mogą zostać wykonane w terminie 

późniejszym, bez potrzeby zmiany koncesji lub projektu robót geologicznych, do czasu 

upływu terminu obowiązywania koncesji lub czasu na jaki został zatwierdzony projekt 

robót geologicznych lub terminu określonego w projekcie robót geologicznych 

podlegającym zgłoszeniu staroście albo ministrowi właściwemu do spraw środowiska. 

 

Art. 15zzzt. 

1. Świadectwo zdrowia wydane na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 

r. o pracy na morzu (Dz. U. z 2019 r. poz. 1889 i 2197) lub art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 

11 września 2019 r. o pracy na statkach rybackich (Dz. U. poz. 2197), które traci 

ważność w okresie od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 13 marca 2020 r. albo w okresie 

obowiązywania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia 

epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19, zachowuje 

ważność do dnia upływu 60 dni od dnia odwołania tego stanu. 

2. W przypadku gdy 3-miesięczny termin, o którym mowa w art. 6 ust. 2 i 3 ustawy z 

dnia 5 sierpnia 2015 r. o pracy na morzu oraz w art. 6 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 11 

września 2019 r. o pracy na statkach rybackich, upływa w okresie od dnia 1 marca 

2020 r. do dnia 13 marca 2020 r. lub w okresie obowiązywania na obszarze 

Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii 

ogłoszonego w związku z COVID-19, termin ten ulega przedłużeniu do upływu 60 

dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. 

 

Art. 15zzzu. 

Certyfikat audytora bezpieczeństwa ruchu drogowego wydany na podstawie art. 24n 

ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470), 

którego ważność upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, 

stanu epidemii albo w okresie 30 dni następujących po ich odwołaniu, zachowuje 

ważność, jednak nie dłużej niż do dnia upływu 90 dni od dnia odwołania stanu 
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zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, w zależności od tego, który z nich 

zostanie odwołany później. 

Art. 15zzzv. 

W przypadku gdy termin, o którym mowa w art. 81b ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 

1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia 

epidemicznego albo stanu epidemii, ulega on przedłużeniu do dnia upływu 30 dni od 

dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, w zależności od 

tego, który z nich zostanie odwołany później. 

 

Art. 15zzzw. 

W przypadku gdy ważność: 

1) prawa jazdy, 

2) pozwolenia na kierowanie tramwajem, 

3) zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym 

wartości pieniężne, 

4) świadectwa kierowcy, 

5) legitymacji instruktora nauki jazdy, 

6) legitymacji egzaminatora, 

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

instruktora techniki jazdy), 

8) uprawnień do kierowania pojazdami, 

9) wpisu w prawie jazdy kodu 95 potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji wstępnej, 

kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej, 

kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej albo ukończenie szkolenia 

okresowego 

– upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, 

ważność tych dokumentów, uprawnień i wpisu ulega przedłużeniu do dnia upływu 60 

dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, w przypadku gdy nie 

zostanie ogłoszony stan epidemii, albo stanu epidemii. 

 

Art. 15zzzx. 

Badanie techniczne pojazdu, którego termin upływa w okresie obowiązywania stanu 

zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, którego właścicielem lub posiadaczem 
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jest osoba przebywająca na obowiązkowej kwarantannie lub poddana leczeniu z 

powodu COVID-19 w tym okresie, zachowuje ważność przez okres 7 dni od dnia 

zakończenia leczenia lub zwolnienia z obowiązkowej kwarantanny, jedynie w celu 

umożliwienia dojazdu na badanie techniczne. 

 

Art. 15zzzy. 

1. W okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii zawiesza się 

przeprowadzanie badań lekarskich i psychologicznych: 

1) osób ubiegających się o uzyskanie licencji maszynisty albo o zachowanie jego 

ważności, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 22a ust. 11 

ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym; 

2) osób ubiegających się o uzyskanie świadectwa maszynisty albo o zachowanie jego 

ważności, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 22b ust. 22 

ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym; 

3) pracowników zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio związanych z 

prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego oraz z prowadzeniem 

określonych rodzajów pojazdów kolejowych, określonych w przepisach 

wydanych na podstawie art. 22d ust. 3 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o 

transporcie kolejowym; 

4) pracowników zatrudnionych na stanowisku zwrotniczego, o którym mowa w art. 

22d ust. 1 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, w brzmieniu 

nadanym przez art. 1 pkt 11 ustawy z dnia 9 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o 

transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 462); 

5) funkcjonariuszy straży ochrony kolei, określonych w przepisach wydanych na 

podstawie art. 59 ust. 6 pkt 3 ustawy z dnia 23 marca 2003 r. o transporcie 

kolejowym. 

2. W przypadku gdy ważność badań lekarskich i psychologicznych, o których mowa w 

ust. 1, upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu 

epidemii ważność tych badań ulega przedłużeniu do dnia upływu 90 dni od dnia 

odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, w przypadku gdy nie zostanie ogłoszony 

stan epidemii, albo stanu epidemii. 
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Art. 15zzzz. 

1. W okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii zawiesza się 

przeprowadzanie szkoleń oraz okresowych sprawdzianów wiedzy i umiejętności 

maszynistów, o których mowa w art. 22b ust. 7 oraz 21 pkt 4 ustawy z dnia 28 marca 

2003 r. o transporcie kolejowym. 

2. W przypadku gdy termin przeprowadzenia szkolenia albo sprawdzianu, o których 

mowa w ust. 1, przypada w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego 

albo stanu epidemii ważność tego szkolenia albo sprawdzianu ulega przedłużeniu do 

dnia upływu 90 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, w 

przypadku gdy nie zostanie ogłoszony stan epidemii, albo stanu epidemii. 

 

Art. 15zzzza. 

1. W okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii zawiesza się 

przeprowadzanie egzaminów okresowych, o których mowa w § 42 ust. 1 

rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2014 r. w 

sprawie pracowników zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio związanych z 

prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego oraz z prowadzeniem 

określonych rodzajów pojazdów kolejowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 46). 

2. W przypadku gdy termin przeprowadzenia egzaminu, o którym mowa w ust. 1, 

przypada w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu 

epidemii termin przeprowadzenia tego egzaminu ulega przedłużeniu do dnia upływu 

90 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, w przypadku gdy nie 

zostanie ogłoszony stan epidemii, albo stanu epidemii. 

 

Art. 15zzzzb. 

1. Zarządzający lotniskiem użytku publicznego określonym w przepisach wydanych na 

podstawie ust. 4 jest obowiązany do utrzymania minimalnej gotowości operacyjnej 

lotniska dostosowanej do planowanych startów i lądowań statków powietrznych w 

okresie stanu zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii. 

2. Na finansowanie kosztów utrzymania minimalnej gotowości operacyjnej lotniska, o 

której mowa w ust. 1, udziela się dotacji z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. 
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3. Na finansowanie dodatkowych kosztów wynikających z obowiązku utrzymania 

minimalnej gotowości operacyjnej lotniska, o której mowa w ust. 1, udziela się 

dotacji z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. 

4. Dotacji, o której mowa w ust. 2, udziela na wniosek zarządzającego lotniskiem, o 

którym mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw transportu. 

5. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wykaz lotnisk użytku publicznego, 

na których należy zapewnić utrzymanie minimalnej gotowości operacyjnej lotniska 

oraz wymagania, których spełnienie potwierdza osiągnięcie minimalnej gotowości 

operacyjnej przez lotnisko mając na uwadze konieczność zapewnienia 

funkcjonowania lotnisk użytku publicznego współużytkowanych z wojskiem oraz 

lotnisk użytku publicznego niezbędnych dla zachowania ciągłości ruchu 

pasażerskiego i towarowego. 

6. Minister właściwy do spraw transportu, w porozumieniu z ministrem właściwym do 

spraw finansów publicznych, określi w drodze rozporządzenia, sposób i tryb 

rozliczania i dokumentowania kosztów, o których mowa w ust. 2, oraz wzór wniosku, 

o którym mowa w ust. 4, mając na uwadze konieczność zapewnienia przejrzystości 

gospodarowania środkami budżetu państwa oraz ograniczenie finansowania do 

niezbędnych kosztów. 

Art. 15zzzzc. 

Pracownicy zarządzającego lotniskiem odpowiedzialni za zapewnienie niezbędnej 

pomocy medycznej, o której mowa w art. 68 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – 

Prawo lotnicze (Dz. U. z 2019 r. poz. 1580 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284), pracownicy 

lotniskowej służby ratowniczo-gaśniczej, o których mowa w art. 84 tej ustawy, oraz inne 

osoby, którym zarządzającym lotniskiem powierzył wykonywanie czynności związanych 

z przeciwdziałaniem COVID-19, w czasie wykonywania tych czynności korzystają z 

ochrony prawnej przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych. 

 

Art. 15zzzzd. 

W przypadku gdy ważność specjalistycznego szkolenia dla pracowników lotniskowej 

służby ratowniczo-gaśniczej, o którym mowa w art. 84 ust. 5 ustawy z dnia 3 lipca 2002 

r. – Prawo lotnicze, w odniesieniu do lotniska użytku publicznego, upływa w okresie 

obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ważność tego 

szkolenia ulega przedłużeniu do dnia upływu 6 miesięcy od dnia odwołania stanu 
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zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, w zależności od tego, który z nich 

zostanie odwołany później. 

Art. 15zzzze. 

1. W przypadku gdy ważność szkoleń, o których mowa w § 20 ust. 1 załącznika do 

rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 31 

lipca 2012 r. w sprawie Krajowego Programu Ochrony Lotnictwa Cywilnego (Dz. U. 

z 2018 r. poz. 631), upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia 

epidemicznego albo stanu epidemii, ważność tych szkoleń ulega przedłużeniu do dnia 

upływu 30 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu 

epidemii, w zależności od tego, który z nich zostanie odwołany później, albo stanu 

epidemii, jednak nie dłużej niż o 6 miesięcy od dnia utraty ważności szkoleń. 

2. W przypadku gdy ważność sprawdzenia przeszłości, o którym mowa w § 32 

załącznika do rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki 

Morskiej z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie Krajowego Programu Ochrony Lotnictwa 

Cywilnego oraz w § 15 ust. 1 pkt 1 załącznika do rozporządzenia Ministra 

Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 20 września 2013 r. w 

sprawie Krajowego Programu Szkolenia w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 1852), upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia 

epidemicznego albo stanu epidemii, ważność takiego sprawdzenia przeszłości ulega 

przedłużeniu do dnia upływu 30 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia 

epidemicznego albo stanu epidemii, w zależności od tego, który z nich zostanie 

odwołany później, jednak nie dłużej niż o 6 miesięcy od dnia utraty ważności 

sprawdzenia. 

Art. 15zzzzf. 

1. W przypadku gdy ważność szkolenia okresowego, o którym mowa w § 2 pkt 10 

załącznika do rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki 

Morskiej z dnia 20 września 2013 r. w sprawie Krajowego Programu Szkolenia w 

zakresie ochrony lotnictwa cywilnego, upływa w okresie obowiązywania stanu 

zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ważność tego szkolenia ulega 

przedłużeniu do dnia upływu 30 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia 

epidemicznego albo stanu epidemii, w zależności od tego, który z nich zostanie 

odwołany później, jednak nie dłużej niż o 6 miesięcy od dnia utraty ważności 

szkolenia. 
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2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, osoby wymienione w § 13 ust. 1 pkt 1–3 

załącznika do rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki 

Morskiej z dnia 20 września 2013 r. w sprawie Krajowego Programu Szkolenia w 

zakresie ochrony lotnictwa cywilnego, są obowiązane odbyć szkolenie okresowe 

niezwłocznie odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, w 

zależności od tego, który z nich zostanie odwołany później. 

3. W przypadku gdy termin ponownej certyfikacji osób wymienionych w § 13 ust. 1 pkt 

1–3 załącznika do rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki 

Morskiej z dnia 20 września 2013 r. w sprawie Krajowego Programu Szkolenia w 

zakresie ochrony lotnictwa cywilnego, przypada w okresie obowiązywania stanu 

zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ważność uprawnień tych osób ulega 

przedłużeniu do dnia upływu 30 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia 

epidemicznego albo stanu epidemii, w zależności od tego, który z nich zostanie 

odwołany później, jednak nie dłużej niż o 6 miesięcy od dnia utraty ważności szkoleń. 

4. W przypadku gdy ważność szkoleń, o których mowa w § 13 ust. 11 i 12 załącznika do 

rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 20 

września 2013 r. w sprawie Krajowego Programu Szkolenia w zakresie ochrony 

lotnictwa cywilnego, upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia 

epidemicznego albo stanu epidemii, ważność tych szkoleń ulega przedłużeniu do dnia 

upływu 30 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu 

epidemii, w zależności od tego, który z nich zostanie odwołany później, jednak nie 

dłużej niż o 6 miesięcy od dnia utraty ważności szkoleń. 

5. Szkolenia z zakresu ochrony lotnictwa cywilnego, o których mowa w § 2 pkt 3 

załącznika do rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki 

Morskiej z dnia 20 września 2013 r. w sprawie Krajowego Programu Szkolenia w 

zakresie ochrony lotnictwa cywilnego, dla kategorii osób, o których mowa w § 13 ust. 

1 pkt 1 tego rozporządzenia, oraz szkolenia, o których mowa w § 2 pkt 4 tego 

rozporządzenia, dla kategorii osób, o których mowa w § 13 ust. 1 pkt 1–3 i 17 

załącznika do tego rozporządzenia, odbywające się w okresie obowiązywania stanu 

zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, są przeprowadzane w sposób 

określony w § 18 ust. 1 pkt 3 załącznika do tego rozporządzenia. Szkolenia odbywają 

się z zapewnieniem zdalnej dostępności instruktora szkolenia. 
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Art. 15zzzzg. 

1. W przypadku gdy termin szkolenia, o którym mowa w § 77 ust. 2 pkt 2, § 82 ust. 2, § 

83 ust. 4 oraz § 94 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i 

Budownictwa z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie licencji i świadectw kwalifikacji 

personelu służb ruchu lotniczego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1115 oraz z 2018 r. poz. 1488), 

przypada w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu 

epidemii, ważność tego szkolenia ulega przedłużeniu do dnia upływu 90 dni od dnia 

odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, w zależności od tego, 

który z nich zostanie odwołany później, jednak nie dłużej niż o 6 miesięcy od dnia 

utraty ważności szkolenia. Przepis stosuje się do szkoleń dla informatorów 

lotniskowej służby informacji powietrznej (AFIS). 

2. W przypadku gdy ważność uprawnień uzupełniających lub uprawnień 

uzupełniających w jednostce, o którym mowa w § 77 ust. 2, § 82 ust. 1, § 83 ust. 3 

oraz § 94 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 19 

maja 2017 r. w sprawie licencji i świadectw kwalifikacji personelu służb ruchu 

lotniczego, upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo 

stanu epidemii, ważność tych uprawnień uzupełniających lub uprawnień 

uzupełniających w jednostce, ulega przedłużeniu na okres do 90 dni od dnia 

odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, w zależności od tego, 

który z nich zostanie odwołany później, jednak nie dłużej niż o 6 miesięcy od dnia 

utraty ważności uprawnień. Przepis stosuje się do uprawnień informatorów 

lotniskowej służby informacji powietrznej (AFIS). 

3. Trzymiesięczny okres, o którym mowa w § 77 ust. 2 pkt 1, rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury i Budownictwa z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie licencji i świadectw 

kwalifikacji personelu służb ruchu lotniczego, w okresie obowiązywania stanu 

zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużnej niż do dnia 31 

grudnia 2020 r., ulega przedłużeniu do 6 miesięcy. 

4. Termin końcowy obowiązku, o którym mowa w § 105 ust. 2, 5 i 6 rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie licencji i 

świadectw kwalifikacji personelu służb ruchu lotniczego, ulega przedłużeniu do dnia 

upływu 120 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu 

epidemii, w zależności od tego, który z nich zostanie odwołany później, jednak nie 

dłużej niż do dnia 31 grudnia 2020 r. 
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Art. 15zzzzh. 

1. W przypadku gdy ważność uprawnień podstawowych lub dodatkowych, o których 

mowa w § 12 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i 

Gospodarki Morskiej z dnia 3 czerwca 2013 r. w sprawie świadectw kwalifikacji (Dz. 

U. z 2017 r. poz. 288), upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia 

epidemicznego albo stanu epidemii, ważność tych uprawnień podstawowych lub 

dodatkowych, ulega przedłużeniu do dnia upływu 90 dni od dnia odwołania stanu 

zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, w zależności od tego, który z nich 

zostanie odwołany później, jednak nie dłużej niż o 6 miesięcy od dnia utraty 

ważności uprawnień. 

2. W przypadku gdy ważność badań lotniczo-lekarskich, o których mowa w § 12 ust. 1, 

rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 

maja 2013 r. w sprawie badań lotniczo-lekarskich (Dz. U. z 2017 r. poz. 129), upływa 

w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, 

ważność tych badań, ulega przedłużeniu do dnia upływu 90 dni od dnia odwołania 

stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, w zależności od tego, który z 

nich zostanie odwołany później, jednak nie dłużej niż o 6 miesięcy od dnia utraty 

ważności badań, pod warunkiem że orzeczenie lotniczo-lekarskie nie zawiera 

ograniczeń za wyjątkiem wzrokowych. 

 

Art. 15zzzzi. 

W przypadku gdy termin szkolenia z zakresu bezpiecznej obsługi materiałów 

niebezpiecznych przewożonych drogą powietrzną, przypada w okresie obowiązywania 

stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ważność tego szkolenia ulega 

przedłużeniu do dnia upływu 30 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego 

albo stanu epidemii, w zależności od tego, który z nich zostanie odwołany później, 

jednak nie dłużej niż o 6 miesięcy od dnia utraty ważności szkolenia. 

 

Art. 15zzzzj. 

W przypadku gdy termin szkolenia, o którym mowa w art. 95f ust. 2 ustawy z dnia 3 

lipca 2002 r. – Prawo lotnicze, przypada w okresie obowiązywania stanu zagrożenia 

epidemicznego albo stanu epidemii, ważność tego szkolenia ulega przedłużeniu do dnia 

upływu 30 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, 
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w zależności od tego, który z nich zostanie odwołany później, jednak nie dłużej niż o 6 

miesięcy od dnia utraty ważności szkolenia. 

 

Art. 15zzzzk. 

1. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii 

zezwala się operatorom lotniczym na przewóz środków zawierających materiał 

niebezpieczny UN1887 Alcohols, n.o.s. oraz UN1170 Ethanol solution, jako środków 

do dezynfekcji rąk dla pasażerów i załóg statków powietrznych, zgodnie z 

postanowieniami Instrukcji Technicznych Bezpiecznego Transportu Materiałów 

Niebezpiecznych Drogą Powietrzną ICAO Doc. 9284 – AN/905, w rozumieniu pkt 

119 załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 965/2012 z dnia 5 października 

2012 r. ustanawiającego wymagania techniczne i procedury administracyjne 

odnoszące się do operacji lotniczych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu 

Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008 (Dz. Urz. UE L 296 z 25.10.2012, str. 1, z 

późn. zm.). 

2. Operatorzy lotniczy upewniają się, że środki, o których mowa w ust. 1, są 

odpowiednio przechowywane i zabezpieczone, aby zapobiec przypadkowemu 

rozlaniu, uszkodzeniu lub ryzyku pożaru oraz, że opakowania zapasowe są również 

odpowiednio zapakowane. Pojemność każdego pojemnika nie może przekraczać 0,5 

litra, a całkowita ilość środków, o których mowa w ust. 1, na pokładzie statku 

powietrznego nie może przekraczać 8 litrów. 

3. Operatorzy lotniczy dokonują oceny ryzyka związanego z przewozem środków, o 

których mowa w ust. 1, odpowiednio zmieniają procedury postępowania awaryjnego 

i informują załogi statków powietrznych o wprowadzonych zmianach. 

 

Art. 15zzzzl. 

1. W okresie obowiązywania ustawy operacje bezzałogowych statków powietrznych 

mogą być realizowane po poinformowaniu Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej o 

zamiarze wykonania lotu za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, 

określonego przez Agencję oraz zgodnie z warunkami wykonywania lotów 

określonymi w rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki 

Morskiej z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie wyłączenia zastosowania niektórych 

przepisów ustawy – Prawo lotnicze do niektórych rodzajów statków powietrznych 
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oraz określenia warunków i wymagań dotyczących używania tych statków (Dz. U. z 

2019 r. poz. 1497). 

2. Udziela się dotacji z budżetu państwa na finansowanie realizacji zadań wskazanych w 

ust. 1, przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej. 

3. Dotacji, o której mowa w ust. 2, udziela na wniosek Polskiej Agencji Żeglugi 

Powietrznej minister właściwy do spraw transportu. 

4. Minister właściwy do spraw transportu, w porozumieniu z ministrem właściwym do 

spraw finansów publicznych, określi w drodze rozporządzenia sposób i tryb 

przekazywania i rozliczania dotacji, o której mowa w ust. 2, i dokumentowania 

kosztów objętych finansowaniem z tej dotacji, oraz wzór wniosku, o którym mowa w 

ust. 3, z uwzględnieniem konieczności zapewnienia przejrzystości gospodarowania 

środkami budżetu państwa. 

5. Na potrzeby realizacji zadań wskazanych w ust. 1 Polska Agencja Żeglugi 

Powietrznej może przejąć wszystkie przysługujące właścicielowi autorskie 

majątkowe do systemów teleinformatycznych służących do koordynacji i 

zarządzania lotami bezzałogowych statków powietrznych w polskiej przestrzeni 

powietrznej, które przeszły proces weryfikacji, i są dopuszczone przez odpowiednie 

organy nadzoru lotniczego do ich wykorzystania w pracy operacyjnej wraz z 

prawami do dokumentacji systemu. Przejęcie następuje na wszystkich polach 

eksploatacji wskazanych w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i 

prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1231), w tym wskazanych w art. 74 

ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a w 

zakresie praw do dokumentacji na polach eksploatacji wskazanych w art. 50 tej 

ustawy. Przejęcie następuje z chwilą złożenia oświadczenia woli właścicielowi praw o 

ich przejęciu na podstawie niniejszego artykułu. Przejęcie następuje za 

wynagrodzeniem odpowiadającym wartości księgowej aktywa na dzień złożenia 

oświadczenia woli, o którym mowa w poprzednim zdaniu. O złożeniu oświadczenia 

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej zawiadamia ministra właściwego do spraw 

transportu oraz ministra właściwego do spraw aktywów państwowych. 

 

Art. 15zzzzm. 

W związku z czasowym ograniczeniem lub czasowym zawieszeniem funkcjonowania 

jednostek systemu oświaty pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami 
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umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, okres zwolnienia młodocianego 

pracownika z obowiązku świadczenia pracy wlicza się do okresu, za który przysługuje 

dofinansowanie, o którym mowa w art. 122 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. 

– Prawo oświatowe. 

Art. 15zzzzn. 

Uprawnienia: 

1) inspektora ochrony radiologicznej, o których mowa w art. 7 ust. 3 lub 5 ustawy z 

dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1792 oraz z 2020 

poz. 284 i 322), 

2) do zajmowania stanowiska mającego istotne znaczenie dla zapewnienia 

bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej, o których mowa w art. 12 ust. 1 

ustawy, o której mowa w pkt 1 

– których ważność upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego 

albo stanu epidemii albo w okresie 30 dni następujących po ich odwołaniu, 

zachowują ważność przez okres kolejnych 9 miesięcy od dnia upływu terminu ich 

ważności. 

Art. 15zzzzo. 

W okresie trwania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia 

epidemicznego albo stanu epidemii oraz w terminie 14 dni od dnia odwołania stanu 

zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii sprawozdania oraz informacje, o których 

mowa w art. 4ba ust. 4, art. 43d ust. 1 i art. 43e ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – 

Prawo energetyczne mogą być składane za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

 

Art. 15zzzzp. 

Okres, na który Prezes Urzędu Regulacji Energetyki wyznaczył, w drodze decyzji, 

operatora systemu dystrybucyjnego oraz operatora systemu skraplania gazu ziemnego, 

o których mowa w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, upływający 

przed dniem 31 grudnia 2020 r., ulega przedłużeniu do dnia 31 grudnia 2020 r. 

 

Art. 15zzzzr. 

Termin realizacji w 2020 r. obowiązku określonego w art. 16: 

1) ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, przedłuża się do 

dnia 31 marca 2021 r.; 
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2) ust. 18 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, przedłuża się do 

dnia 30 kwietnia 2021 r. 

Art. 15zzzzs. 

Ważność decyzji o udzieleniu koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w 

zakresach, o których mowa w art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo 

energetyczne, które wygasają w czasie trwania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej 

stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, przedłuża się do dnia 31 grudnia 

2020 r. pod warunkiem złożenia przez przedsiębiorstwo energetyczne wniosku o 

przedłużenie okresu obowiązywania koncesji, nie później niż 30 dni przed upływem 

okresu jej obowiązywania, a wniosek zawiera co najmniej informacje, o których mowa 

w art. 35 ust. 1–1c ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne. 

 

Art. 15zzzzt. 

1. W sprawach wszczętych i niezakończonych przed dniem lub w czasie trwania na 

obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu 

epidemii, termin o którym mowa w art. 35 ust. 2a ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – 

Prawo energetyczne, przedłuża się do 60 dni po dniu odwołania na obszarze 

Rzeczypospolitej Polskiej tego stanu. 

2. W postępowaniach wszczętych w okresie od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy do 

dnia 31 grudnia 2020 r., termin, o którym mowa w art. 35 ust. 2a ustawy z dnia 10 

kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, wynosi 60 dni. 

 

Art. 15zzzzu. 

Obowiązek określony w art. 49c ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo 

energetyczne za pierwszy kwartał 2020 r. wykonuje się w terminie 30 dni od dnia 

zakończenia drugiego kwartału 2020 r. 

 

Art. 15zzzzw. 

Terminy realizacji w 2020 r. obowiązków, o których mowa w art. 25 ust. 3 i art. 27 ust. 2 

ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu 

ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa 

paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 411), zmienia 

się w następujący sposób: 
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1) termin, o którym mowa w art. 25 ust. 3, przedłuża się do dnia 30 czerwca 2020 r.; 

2) termin, o którym mowa w art. 27 ust. 2 pkt 1, przedłuża się do dnia 31 grudnia 2020 

r., przy czym informacja o rzeczywistej wielkości utrzymywanych zapasów 

obowiązkowych gazu ziemnego oraz miejscu ich magazynowania dotyczy stanu na 

dzień 1 października 2020 r.; 

3) termin, o którym mowa w art. 27 ust. 2 pkt 2, przedłuża się do dnia 31 grudnia 2020 

r. 

Art. 15zzzzv. 

W okresie trwania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia 

epidemicznego albo stanu epidemii sprawozdania, o których mowa w art. 30b ust. 3 

ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz. U. z 

2019 r. poz. 1155, 1123, 1210 i 1527 oraz z 2020 r. poz. 284), mogą być składane za 

pośrednictwem poczty elektronicznej. 

 

Art. 15zzzzx. 

1. Oświadczenia, o których mowa w art. 6e ust. 1, art. 6f ust. 1 i art. 6g ust. 1 ustawy z 

dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów 

wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 311, z 2019 r. 

poz. 201 oraz z 2020 r. poz. 300), w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, mogą 

być również składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 

2. W przypadku złożenia przez rolnika oświadczenia, o którym mowa w art. 6e ust. 1, 

art. 6f ust. 1 i art. 6g ust. 1 ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o 

płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych 

ustaw, w trybie, o którym mowa w ust. 1, rolnik ten, w terminie 14 dni od dnia 

odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonych na 

podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i 

chorób zakaźnych u ludzi w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, który 

obowiązywał jako ostatni, dla potwierdzenia czynności złożenia tego oświadczenia 

składa do właściwego kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i 

Modernizacji Rolnictwa podpisane oświadczenie, o którym mowa w art. 6e ust. 1, 

art. 6f ust. 1 i art. 6g ust. 1 ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o 

płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych 

ustaw. 



- 295 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

3. W przypadku potwierdzenia czynności złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 

6e ust. 1, art. 6f ust. 1 i art. 6g ust. 1 ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie 

ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych 

innych ustaw, w terminie, o którym mowa w ust. 2, uznaje się, że oświadczenie to 

zostało złożone w terminie, w którym złożono je za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej. 

Art. 15zzzzy. 

1. W okresie obowiązywania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia 

epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonych na podstawie ustawy z dnia 5 

grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi 

w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 Główny Inspektor Ochrony Roślin i 

Nasiennictwa przed udzieleniem upoważnienia do prowadzenia badań skuteczności 

działania środka ochrony roślin nie przeprowadza kontroli, o której mowa w art. 17 

ust. 6 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz. U. z 2019 r. poz. 

1900 oraz z 2020 r. poz. 284 i 425). 

2. W okresie obowiązywania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia 

epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonych na podstawie ustawy z dnia 5 

grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi 

w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 oraz w okresie 30 dni od dnia 

odwołania tych stanów dopuszcza się: 

1) dokonywanie zbycia środków ochrony roślin ostatecznemu nabywcy środków 

ochrony roślin w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o 

środkach ochrony roślin w ramach wykonywania działalności gospodarczej, o 

której mowa w art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony 

roślin, przez osoby niespełniające wymagań określonych w art. 25 ust. 3 pkt 1 lit. 

a i b ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin; 

2) dokonywanie zbycia środków ochrony roślin nabywcy innemu, niż wskazany w 

pkt 1, bez możliwości bieżącej konsultacji z osobą posiadającą kwalifikacje 

określone w art. 25 ust. 3 pkt 1 lit. a lub b ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o 

środkach ochrony roślin; 

3) nabywanie środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników 

profesjonalnych w rozumieniu art. 2 pkt 24 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o 
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środkach ochrony roślin przez osoby, które nie spełniają wymagań określonych w 

art. 28 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin; 

4) wykonywanie zabiegów z zastosowaniem środków ochrony roślin przeznaczonych 

dla użytkowników profesjonalnych w rozumieniu art. 2 pkt 24 ustawy z dnia 8 

marca 2013 r. o środkach ochrony roślin przez osoby, które nie spełniają 

wymagań określonych w art. 41 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach 

ochrony roślin; 

5) świadczenie usług doradczych dotyczących metod ochrony roślin w zakresie 

realizacji wymagań integrowanej ochrony roślin oraz stosowania środków 

ochrony roślin, w tym wykonywanych w ramach działalności marketingowej, 

przez osoby, które nie spełniają wymagań określonych w art. 42 ustawy z dnia 8 

marca 2013 r. o środkach ochrony roślin. 

3. W okresie obowiązywania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia 

epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonych na podstawie ustawy z dnia 5 

grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi 

w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 oraz w okresie 30 dni od dnia 

odwołania tych stanów, w przypadku wykonania zabiegu z zastosowaniem środka 

ochrony roślin przy użyciu sprzętu agrolotniczego, nie jest wymagane dołączenie 

oświadczenia, o którym mowa w art. 39 ust. 4 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 8 marca 2013 

r. o środkach ochrony roślin, do planu zabiegów, o którym mowa w art. 39 ust. 1 

ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin, przekazywanego 

wojewódzkiemu inspektorowi ochrony roślin i nasiennictwa. 

4. W okresie obowiązywania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia 

epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonych na podstawie ustawy z dnia 5 

grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi 

w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 oraz w okresie 30 dni od dnia 

odwołania tych stanów dopuszcza się używanie do wykonania zabiegów z 

zastosowaniem środków ochrony roślin sprzętu przeznaczonego do stosowania 

środków ochrony roślin niespełniającego wymagań określonych w art. 48 ust. 2 lub 4 

ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin, jeżeli: 

1) sprzęt ten przed ogłoszeniem tych stanów został poddany okresowym badaniom 

w celu potwierdzenia sprawności technicznej, o których mowa w art. 48 ust. 2 

ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin, albo 
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2) pierwsze badanie w celu potwierdzenia sprawności technicznej tego sprzętu 

powinno zostać przeprowadzone w okresie trwania na obszarze Rzeczypospolitej 

Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii w związku z 

zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. 

5. W okresie obowiązywania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia 

epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonych na podstawie ustawy z dnia 5 

grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi 

w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 oraz w okresie 30 dni od dnia 

odwołania tych stanów do zgłoszenia zamiaru stosowania integrowanej produkcji 

roślin w rozumieniu art. 2 pkt 17 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony 

roślin, nie jest wymagane dołączenie kopii zaświadczeń lub dokumentów określonych 

w art. 55 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin. 

6. Dla roślin ze zbioru w 2020 r. certyfikat, o którym mowa w art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 

8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin, może zostać wydany, jeżeli nie został 

spełniony wymóg określony w art. 57 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o 

środkach ochrony roślin. 

Art. 15zzzzz. 

1. W okresie obowiązywania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia 

epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonych na podstawie ustawy z dnia 5 

grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi 

w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 lub stanu nadzwyczajnego w 

związku z zakażeniami tym wirusem oraz w okresie 30 dni od dnia odwołania tych 

stanów do oświadczenia, o którym mowa w art. 66 ust. 2 lit. c pkt (i) rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2031 z dnia 26 października 2016 r. w 

sprawie środków ochronnych przeciwko agrofagom roślin, zmieniającego 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 228/2013, (UE) nr 

652/2014 i (UE) nr 1143/2014 oraz uchylającego dyrektywy Rady 69/464/EWG, 

74/647/EWG, 93/85/EWG, 98/57/WE, 2000/29/WE, 2006/91/WE i 2007/33/WE (Dz. 

Urz. UE L 317 z 23.11.2016, str. 4, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem 

2016/2031”, zamiast zaświadczenia, o którym mowa w art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z 

dnia 13 lutego 2020 r. o ochronie roślin przed agrofagami (Dz. U. poz. 424), lub jego 

kopii, może zostać dołączone oświadczenie o posiadaniu przez osoby, które będą 
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dokonywały ocen, o których mowa w art. 87 ust. 1 rozporządzenia 2016/2031, wiedzy 

określonej w art. 89 ust. 1 lit. a rozporządzenia 2016/2031. 

2. Jeżeli podmiot profesjonalny w rozumieniu art. 2 pkt 13 ustawy z dnia 13 lutego 2020 

r. o ochronie roślin przed agrofagami, któremu udzielone zostało upoważnienie do 

wydawania paszportów roślin w rozumieniu art. 2 pkt 25 ustawy z dnia 13 lutego 

2020 r. o ochronie roślin przed agrofagami, nie dołączył do oświadczenia, o którym 

mowa w art. 66 ust. 2 lit. c pkt (i) rozporządzenia 2016/2031, zaświadczenia, o 

którym mowa w art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o ochronie roślin 

przed agrofagami, lub jego kopii, podmiot ten, w terminie 30 dni od dnia odwołania 

stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonych na podstawie 

ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób 

zakaźnych u ludzi w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, przekazuje do 

wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa, który udzielił mu tego 

upoważnienia, to zaświadczenie lub jego kopię. 

3. Jeżeli podmiot upoważniony do wydawania paszportów roślin nie dopełnił obowiązku 

określonego w ust. 2, wojewódzki inspektor ochrony roślin i nasiennictwa cofa, w 

drodze decyzji, upoważnienie do wydawania paszportów roślin. 

4. Decyzja, o której mowa w ust. 3, podlega natychmiastowemu wykonaniu. 

5. W okresie obowiązywania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia 

epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonych na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 

2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi w 

związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 oraz w okresie 30 dni od dnia 

odwołania tych stanów oceny, o których mowa w art. 87 ust. 1 rozporządzenia 

2016/2031, mogą być przeprowadzane przez osoby nieposiadające zaświadczenia, o 

którym mowa w art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o ochronie roślin 

przed agrofagami, jeżeli osoby te posiadają wiedzę określoną w art. 89 ust. 1 lit. a 

rozporządzenia 2016/2031. 

6. W okresie obowiązywania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia 

epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonych na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 

2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi w 

związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 dopuszcza się: 

1) przekazanie informacji o zamiarze podjęcia działalności w zakresie 

przemysłowego przetwarzania roślin, produktów roślinnych lub innych 



- 299 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

przedmiotów porażonych lub podejrzanych o porażenie przez agrofaga 

kwarantannowego dla Unii, agrofaga objętego środkami przyjętymi zgodnie z 

art. 30 ust. 1 rozporządzenia 2016/2031 lub agrofaga niekwarantannowego, który 

spełnia kryteria agrofaga kwarantannowego dla Unii, lub przemysłowego 

przetwarzania na obszarze strefy chronionej roślin, produktów roślinnych lub 

innych przedmiotów porażonych lub podejrzanych o porażenie przez agrofaga 

kwarantannowego dla tej strefy chronionej, o której mowa w art. 13 ust. 2 

ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o ochronie roślin przed agrofagami, 

2) złożenie wniosku o wpis do urzędowego rejestru podmiotów profesjonalnych, o 

którym mowa w art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o ochronie roślin 

przed agrofagami, 

3) przekazanie oświadczenia, o którym mowa w art. 66 ust. 2 lit. c pkt (i) 

rozporządzenia 2016/2031, 

4) złożenie wniosku o wydanie paszportu roślin w przypadku, o którym mowa w 

art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o ochronie roślin przed agrofagami, 

5) złożenie wniosku o udzielenie upoważnienia, o którym mowa w art. 98 ust. 1 

rozporządzenia 2016/2036, 

6) złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie prac nad agrofagami, o 

którym mowa w art. 4 akapit pierwszy rozporządzenia delegowanego Komisji 

(UE) 2019/829 z dnia 14 marca 2019 r. uzupełniającego rozporządzenie 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2031 w sprawie środków 

ochronnych przeciwko agrofagom roślin, upoważniającego państwa członkowskie 

do ustanowienia tymczasowych odstępstw na potrzeby badań urzędowych, celów 

naukowych lub edukacyjnych, doświadczeń, selekcji odmianowych lub hodowli 

(Dz. Urz. UE L 137 z 23.05.2019, str. 15), 

7) złożenie wniosku o wydanie fitosanitarnego świadectwa eksportowego lub 

fitosanitarnego świadectwa reeksportowego, o którym mowa w art. 47 ust. 2 

ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o ochronie roślin przed agrofagami, 

8) złożenie wniosku o dokonanie wpisu do rejestru eksporterów, o którym mowa w 

art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o ochronie roślin przed agrofagami 

– za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w formie dokumentu 

elektronicznego stanowiącego kopię dokumentu wymienionego w pkt 1–8 

sporządzonego w postaci innej niż elektroniczna. 
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7. W 2020 r. informację, o której mowa w art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o 

ochronie roślin przed agrofagami, przekazuje się do dnia 30 czerwca tego roku. 

 

Art. 15zzzzza. 

W okresie obowiązywania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia 

epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonych na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 

2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi w związku z 

zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 oraz w okresie 30 dni od dnia odwołania tych 

stanów kontrola, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2009 r. o 

rolnictwie ekologicznym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1353 i 1824 oraz z 2020 r. poz. 285 i 425), 

może być prowadzona przez osoby, które nie zostały wpisane do rejestru inspektorów 

rolnictwa ekologicznego, o którym mowa w art. 21 ust. 1 tej ustawy. 

 

Art. 15zzzzzb. 

1. Strony umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego lub o powierzenie realizacji 

zadania publicznego lub umowy zawartej w trybie określonym w art. 11a–11c lub 

art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie, zawartej przed ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego z 

powodu COVID-19, niezwłocznie, wzajemnie informują się o wpływie okoliczności 

związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie tej umowy, o ile taki 

wpływ wystąpił lub może wystąpić. Strony umowy potwierdzają ten wpływ 

dołączając do informacji, o której mowa w zdaniu pierwszym, oświadczenia, które 

mogą dotyczyć w szczególności: 

1) liczby i stanowisk pracowników lub osób świadczących pracę za wynagrodzeniem 

na innej podstawie niż stosunek pracy, które uczestniczą lub mogłyby 

uczestniczyć w realizacji umowy: 

a) podlegających obowiązkowej hospitalizacji w celu zapobiegania szerzeniu się 

zakażenia wirusem SARS-CoV-2 lub COVID-19, 

b) podlegających obowiązkowej kwarantannie lub nadzorowi 

epidemiologicznemu w związku z pozostawaniem w styczności z osobami 

zakażonymi wirusem SARS-CoV-2 lub chorymi na COVID-19, 

c) zwolnionych od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego 

sprawowania opieki nad dzieckiem, o którym mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1 
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ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia 

społecznego w razie choroby i macierzyństwa lub dzieckiem legitymującym 

się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności 

do ukończenia 18 lat albo dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności, w 

przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub 

innej placówki, do których uczęszcza dziecko, lub niemożności sprawowania 

opieki przez nianię lub dziennego opiekuna z powodu rozprzestrzeniania się 

COVID-19, 

d) skierowanych do pracy przy zwalczaniu epidemii w drodze decyzji wydanej 

na podstawie art. 47 ust. 4 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu 

oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi; 

2) decyzji wydanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego lub działającego z 

jego upoważnienia państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, w 

związku z przeciwdziałaniem COVID-19, nakładających na stronę umowy 

obowiązek podjęcia określonych czynności zapobiegawczych lub kontrolnych; 

3) poleceń lub decyzji wydanych przez wojewodów, ministra właściwego do spraw 

zdrowia lub Prezesa Rady Ministrów, związanych z przeciwdziałaniem COVID-

19, o których mowa w art. 11 ust. 1–3; 

4) wstrzymania dostaw produktów, komponentów produktu lub materiałów, 

trudności w dostępie do sprzętu lub trudności w realizacji usług transportowych; 

5) okoliczności, o których mowa w pkt 1–4, w zakresie w jakim dotyczą one stron 

umowy; 

6) braku możliwości realizacji poszczególnych działań określonych umową. 

2. Strony umowy, po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, 

o których mowa w ust. 1, mogą wpłynąć lub wpływają na należyte wykonanie 

umowy, mogą dokonać zmiany tej umowy, w szczególności przez zmianę: 

1) terminu wykonania umowy lub jej części, lub czasowe zawieszenie wykonywania 

umowy lub jej części; 

2) sposobu wykonywania umowy lub jej części; 

3) zakresu wykonania umowy lub jej części. 

3. Po ustaniu stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii organ administracji 

publicznej zlecający realizację zadania publicznego może skontrolować prawdziwość 

oświadczeń, o których mowa w ust. 1. 
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Art. 15zzzzzc. 

 Nie stanowi naruszenia dyscypliny finansów publicznych, o którym mowa w art. 5 ust. 1 

pkt 1 i 2, art. 8 pkt 2 i 3 oraz art. 9 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o 

odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych: 

1) nieustalenie lub niedochodzenie od organizacji pozarządowej lub podmiotu, o 

których mowa w art. 15zzzzzb ust. 1, należności powstałych w związku z 

niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy, o której mowa w art. 

15zzzzzb ust. 1; 

2) zmiana umowy zgodnie z art. 15zzzzzb ust. 2; 

3) odstąpienie od dochodzenia należności, o którym mowa w art. 15zzze ust. 2–3a, art. 

15zzzf oraz art. 15zzzg ust. 2. 

Art. 15zzzzzd. 

Nie popełnia przestępstwa, o którym mowa w art. 296 § 1–4 ustawy z dnia 6 czerwca 

1997 r. – Kodeks karny, kto nie ustala lub nie dochodzi od organizacji pozarządowej w 

rozumieniu art. 3 ust. 2 lub podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 

kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, należności 

powstałych w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy, o której 

mowa w art. 15zzzzzb ust. 1, lub zmienia umowę zgodnie z art. 15zzzzzb ust. 2. 

 

Art. 15zzzzze. 

1. W przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, 

Przewodniczący Komitetu do spraw Pożytku Publicznego, w drodze rozporządzenia, 

może określić inne terminy wypełniania przez organizacje pożytku publicznego 

obowiązków w zakresie sporządzania rocznego sprawozdania merytorycznego ze 

swojej działalności oraz rocznego sprawozdania finansowego, o których mowa w art. 

23 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie, biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia prawidłowej realizacji 

tych obowiązków. 

2. W przypadku określenia w rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 1, nowego terminu 

wypełniania obowiązków w zakresie zatwierdzenia sprawozdań finansowych, 

przypadającego później niż 6 miesięcy po upływie roku obrotowego, organizacje 

pożytku publicznego zamieszczają zatwierdzone sprawozdanie finansowe, o których 

mowa w art. 23 ust. 6 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
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publicznego i o wolontariacie, na stronie podmiotowej Narodowego Instytutu 

Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w Biuletynie 

Informacji Publicznej, 15 dni po dniu wskazanym w tym rozporządzeniu terminie 

dla zatwierdzania sprawozdań finansowych. 

 

Art. 15zzzzzf. 

W przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, 

Przewodniczący Komitetu do spraw Pożytku Publicznego, w drodze rozporządzenia, 

może określić inne terminy wypełniania przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum 

Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego obowiązków, o których mowa w art. 8 ust. 6 i 7 

oraz art. 25 ust. 4 ustawy z dnia 15 września 2017 r. o Narodowym Instytucie Wolności – 

Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1813 oraz z 2019 

r. poz. 2020), biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia prawidłowej realizacji tych 

obowiązków. 

Art. 15zzzzzg. 

1. W przypadku gdy termin rozpoczęcia działalności w zakresie urządzania loterii 

promocyjnej lub loterii fantowej określony w zezwoleniu udzielonym na podstawie 

art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych przypada na 

okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, termin 

ten nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres. Przepisu art. 48 

ust. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych nie stosuje się. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, oraz do wniosku podmiotu posiadającego 

zezwolenie na urządzanie loterii promocyjnej lub loterii fantowej, udzielone na 

podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, 

złożonego w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu 

epidemii i dotyczącego zmiany tego zezwolenia, o której mowa odpowiednio w art. 51 

ust. 2 pkt 2 lit. c lub pkt 3 lit. c tej ustawy, przepisu art. 68 ust. 1 pkt 4 tej ustawy nie 

stosuje się. 

Art. 15zzzzzh. 

Organy administracji publicznej wykonujące decyzje, zalecenia lub wytyczne, o których 

mowa w art. 8a ust. 5 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej 

lub współdziałając w realizacji zadań z zakresu ochrony zdrowia publicznego przed 

zakażeniami i chorobami zakaźnymi, mają prawo przetwarzać dane osobowe określone 
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w tych decyzjach, zaleceniach lub wytycznych i przekazywać właściwym organom 

Państwowej Inspekcji Sanitarnej. 

Art. 15zzzzzi. 

W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii lub stanu 

klęski żywiołowej oraz w okresie 60 dni od dnia odwołania tych stanów, zachowują 

ważność: zaświadczenia o ukończeniu kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej 

pomocy i uzyskaniu tytułu ratownika, zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w zakresie 

kwalifikowanej pierwszej pomocy i uzyskaniu tytułu ratownika oraz zaświadczenia o 

zdaniu egzaminu potwierdzającego posiadanie tytułu ratownika, przez ratowników 

jednostek współpracujących z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego, o 

których mowa w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym 

Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2019 r. poz. 993 i 1590 oraz z 2020 r. poz. 374 i 567). 

 

Art. 15zzzzzj. 

Do dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonego w 

związku z COVID-19, przepisów art. 95 ust. 3–4a, art. 109 ust. 2 i 3 oraz art. 230 ustawy 

z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2019 

r. poz. 1111 i 1818) w zakresie limitu liczby dzieci i osób, które osiągnęły pełnoletność 

przebywając w pieczy zastępczej, o których mowa w art. 37 ust. 2, oraz w zakresie 

kryterium wieku dzieci, nie stosuje się do dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w 

związku z przeciwdziałaniem COVID-19. 

 

Art. 15zzzzzk. 

Do dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonego w 

związku z COVID-19, starosta może zawiesić dokonywanie określonych w dziale III w 

rozdziale 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej ocen sytuacji dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej oraz ocen rodzin 

zastępczych i rodzinnych domów dziecka. 

 

Art. 15zzzzzl. 

1. Dopuszcza się wykonywanie operacji lotniczych przez Śmigłowcową Służbę 

Ratownictwa Medycznego w celu udzielenia pomocy medycznej w stanie nagłego 

zagrożenia zdrowotnego (lot HEMS) na zamkniętym dla ruchu lotniczego lotnisku 
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użytku publicznego, o którym mowa w art. 59a ust. 1 pkt 1–3 ustawy z dnia 3 lipca 

2002 r. – Prawo lotnicze, lub poza godzinami jego pracy, pod warunkiem 

zapewnienia zabezpieczenia wykonywania tych operacji lotniczych przez Państwową 

Straż Pożarną. 

2. Zarządzający lotniskiem, o którym mowa w ust. 1, oraz Państwowa Straż Pożarna są 

obowiązani do współpracy ze Śmigłowcową Służbą Ratownictwa Medycznego w 

zakresie zapewnienia zabezpieczenia wykonania operacji lotniczej na lotnisku 

zamkniętym dla ruchu lotniczego lub poza godzinami jego pracy. 

 

Art. 15zzzzzm. 

W roku 2020 przepisów art. 374 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, 374 i …) nie stosuje się. 

 

Art. 15zzzzzn. 

W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, w szczególności, gdy 

urząd administracji obsługujący organ administracji publicznej wykonuje zadania w 

sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów, organ administracji 

publicznej: 

1) może odstąpić od zasady określonej w art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – 

Kodeks postępowania administracyjnego także w przypadku, gdy wszystkie strony 

zrzekły się swego prawa; 

2) może zapewnić stronie udostępnienie akt sprawy lub poszczególnych dokumentów 

stanowiących akta sprawy również za pomocą środków komunikacji elektronicznej 

w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą 

elektroniczną na adres wskazany w rejestrze danych kontaktowych, o którym mowa 

w art. 20j ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności 

podmiotów realizujących zadania publiczne lub inny adres elektroniczny wskazany 

przez stronę; 

3) może przeprowadzić czynność w toku postępowania wymagającego zgodnie z 

przepisami prawa osobistego stawiennictwa, również przez udostępnienie przez 

stronę lub innego uczestnika postępowania swojego wizerunku w czasie 

rzeczywistym, za pośrednictwem transmisji audiowizualnej, o ile przemawia za tym 

interes strony, a organ prowadzący postępowanie wyraził na to zgodę. 
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Art. 15zzzzzo. 

1. W przypadku gdy negatywne skutki gospodarcze COVID-19 spowodowują stan 

zagrożenia dla finansów publicznych państwa, w szczególności wyższy od 

zakładanego w ustawie budżetowej wzrost deficytu budżetu państwa lub 

państwowego długu publicznego, Rada Ministrów, na wniosek Szefa Kancelarii 

Prezesa Rady Ministrów, zaopiniowany przez Szefa Służby Cywilnej, może, w 

drodze rozporządzenia, określić rodzaj stosowanych rozwiązań w zakresie 

ograniczenia kosztów wynagrodzeń osobowych w podmiotach wymienionych w art. 

15zzzzzp ust. 1, uwzględniając potrzeby budżetu państwa, a także konieczność 

zapewnienia prawidłowego realizowania zadań administracji rządowej. 

2. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 1, Rada Ministrów może: 

1) nałożyć obowiązek zmniejszenia zatrudnienia w podmiotach wymienionych w 

art. 15zzzzzp ust. 1 lub 

2) wprowadzić, na czas określony, nie dłuższy niż do końca danego roku 

budżetowego, mniej korzystne warunki zatrudnienia pracowników niż 

wynikające z podstawy nawiązania stosunku pracy w podmiotach wymienionych 

w art. 15zzzzzp ust. 1. 

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, Rada Ministrów, w rozporządzeniu, o 

którym mowa w ust. 1, wskazuje podmioty objęte obowiązkiem zmniejszenia 

zatrudnienia, z uwzględnieniem art. 15zzzzzp ust. 1, a także określa odrębnie dla 

każdego z tych podmiotów: 

1) wysokość procentowego wskaźnika zmniejszenia zatrudnienia, o którym mowa w 

art. 15zzzzzp ust. 2; 

2) czas na realizację obowiązku zmniejszenia zatrudnienia; 

3) termin przedłożenia informacji, o którym mowa w art. 15zzzzzw ust. 1; 

4) okres obowiązkowego utrzymania poziomu zatrudnienia, o którym mowa w art. 

15zzzzzw ust. 3. 

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, Rada Ministrów, w rozporządzeniu, o 

którym mowa w ust. 1, wskazuje podmioty, w których wprowadza ograniczenia 

skutkujące mniej korzystnymi warunkami zatrudnienia pracowników niż 

wynikające z podstawy nawiązania stosunku pracy – z uwzględnieniem art. 15zzzzzp 

ust. 1, a także określa odrębnie dla każdego z tych podmiotów: 
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1) zakres wprowadzonych ograniczeń skutkujących mniej korzystnymi warunkami 

zatrudnienia pracowników niż wynikające z podstawy nawiązania stosunku 

pracy, w podziale na grupy pracowników, w zależności od podstawy nawiązania 

stosunku pracy; 

2) okres obowiązywania wprowadzonych ograniczeń, o których mowa w pkt 1; 

termin przedłożenia informacji, o której mowa w art. 15zzzzzx. 

 

Art. 15zzzzzp. 

1. Obowiązek zmniejszenia zatrudnienia, o którym mowa w art. 15zzzzzo ust. 2 pkt 1, 

oraz możliwość wprowadzenia ograniczeń skutkujących mniej korzystnymi 

warunkami zatrudnienia pracowników niż wynikające z podstawy nawiązania 

stosunku pracy może mieć zastosowanie do osób zatrudnionych na podstawie 

stosunku pracy w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, urzędach obsługujących 

członków Rady Ministrów, urzędach obsługujących organy administracji rządowej 

w województwie, a także w jednostkach podległych i nadzorowanych przez Prezesa 

Rady Ministrów, ministra kierującego działem administracji rządowej lub 

wojewodę. 

2. Realizacja obowiązku zmniejszenia zatrudnienia, o którym mowa w art. 15zzzzzo ust. 

2 pkt 1, polega na zmniejszeniu w podmiocie ilości etatów, o liczbę stanowiącą 

iloczyn wskaźnika zmniejszenia zatrudnienia oraz średniej liczby etatów. 

3. Wskaźnik zmniejszenia zatrudnienia określa się odrębnie dla każdej z grup 

pracowników, stosownie do rodzaju podstawy nawiązania stosunku pracy. 

4. Wysokość wskaźnika zmniejszenia zatrudnienia określa się z uwzględnieniem 

aktualnej sytuacji finansów publicznych, sytuacji społeczno-gospodarczej oraz 

potrzeb zapewnienia sprawnej realizacji zadań podmiotu. 

5. Średnią liczbę etatów ustala się biorąc za podstawę liczbę etatów na pierwszy dzień 

danego roku budżetowego, a w przypadku podmiotów utworzonych w ciągu roku 

budżetowego liczbę etatów na ostatni dzień drugiego miesiąca funkcjonowania 

takiego podmiotu, oraz liczbę etatów na dzień wejścia w życie rozporządzenia 

nakładającego obowiązek zmniejszenia zatrudnienia, o którym mowa w art. 15zzzzzo 

ust. 2 pkt 1. Do stanu zatrudnionych nie wlicza się osób będących na urlopach 

bezpłatnych, wychowawczych i macierzyńskich. 



- 308 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

6. Średnią liczbę etatów ustaloną w sposób określony w ust. 5 pomniejsza się o etat lub 

część etatu: 

1) osoby zajmującej kierownicze stanowisko państwowe; 

2) kierownika jednostki niebędącego osobą zajmującą kierownicze stanowisko 

państwowe; 

3) dyrektora generalnego urzędu; 

4) głównego księgowego jednostki, głównego księgowego części budżetowej, której 

dysponentem jest wojewoda, oraz głównego księgowego części budżetowej, której 

dysponentem jest minister albo kierownik urzędu centralnego; 

5) audytora wewnętrznego jednostki; 

6) pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych jednostki; 

7) pracownika służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz pracownika 

zatrudnionego w jednostce przy innej pracy, któremu powierzono wykonywanie 

zadań tej służby; 

8) pracownika objętego szczególną ochroną przed wypowiedzeniem lub 

rozwiązaniem stosunku pracy na mocy przepisów odrębnych, o którym mowa w 

art. 15zzzzzr ust. 9 i 13; 

9) pracowników finansowanych w ramach programów z udziałem środków, o 

których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 lub 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o 

finansach publicznych. 

7. Realizacja obowiązku zmniejszenia zatrudnienia, o którym mowa w art. 15zzzzzo ust. 

2 pkt 1, nie dotyczy osób, o których mowa w ust. 6. 

 

Art. 15zzzzzq. 

1. Realizacja obowiązku zmniejszenia zatrudnienia, o którym mowa w art. 15zzzzzo ust. 

2 pkt 1, może nastąpić przez: 

1) rozwiązanie z pracownikiem stosunku pracy, w tym z pracownikiem 

posiadającym ustalone prawo do emerytury lub renty; 

2) nie zawarcie z pracownikiem kolejnej umowy o pracę, w przypadku umowy 

zawartej na okres próbny, umowy zawartej na czas określony; 

3) obniżenie wymiaru czasu pracy pracownika z jednoczesnym proporcjonalnym 

zmniejszeniem wynagrodzenia za pracę. 
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2. Do zmniejszenia zatrudnienia w ramach realizacji obowiązku, o którym mowa w art. 

15zzzzzo ust. 2 pkt 1, nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o 

szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn 

niedotyczących pracowników (Dz. U. z 2018 r. poz. 1969). 

 

Art. 15zzzzzr. 

1. Zmniejszenie zatrudnienia w ramach realizacji obowiązku, o którym mowa w art. 

15zzzzzo ust. 2 pkt 1, przeprowadza osoba właściwa w danym podmiocie do 

dokonywania za pracodawcę czynności w sprawach z zakresu prawa pracy. 

2. Osoba, o której mowa w ust. 1, opracowuje kryteria wyboru pracowników, które 

mają zastosowanie do zmniejszenia zatrudnienia w ramach realizacji obowiązku, o 

którym mowa w art. 15zzzzzo ust. 2 pkt 1. 

3. W ramach kryteriów, o których mowa w ust. 2, ustala się kryteria: 

1) podstawowe, o charakterze obiektywnym, sprawiedliwym i niedyskryminującym, 

związane ze stosunkiem pracy, w szczególności: 

a) kwalifikacje zawodowe lub 

b) umiejętności i doświadczenie zawodowe, lub 

c) dotychczasowy przebieg pracy i stosunek do obowiązków pracowniczych, lub 

d) przydatność pracownika do pracy, lub 

e) dyspozycyjność pracownika, w związku z potrzebą zapewnienia 

prawidłowego funkcjonowania podmiotu; 

2) pomocnicze, służące ocenie zgodności z zasadami współżycia społecznego, w tym 

uwzględniające sytuację osobistą i rodzinną pracownika, w szczególności: 

a) samotne wychowywanie dzieci lub 

b) samotne utrzymywanie rodziny, lub 

c) niepełnosprawność. 

4. Kryteria, o których mowa w ust. 2, osoba, o której mowa w ust. 1, podaje do 

wiadomości pracowników w sposób przyjęty w danym podmiocie. 

5. Osoba, o której mowa w ust. 1, zawiadamia na piśmie zakładowe organizacje 

związkowe działające w tym podmiocie, o ustalonych kryteriach, o których mowa w 

ust. 2, określając jednocześnie proponowany sposób przeprowadzenia zmniejszenia 

zatrudnienia w ramach realizacji obowiązku, o którym mowa w art. 15zzzzzo ust. 2 
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pkt 1, w szczególności przekazuje informację o liczbie pracowników, z którymi 

zamierza rozwiązać stosunek pracy. 

6. Zakładowa organizacja związkowa może, w terminie 7 dni od dnia otrzymania 

zawiadomienia, o którym mowa w ust. 5, przekazać opinię dotyczącą 

proponowanego sposobu przeprowadzenia zmniejszenia zatrudnienia w ramach 

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

7. Jeżeli w jednostce nie działają zakładowe organizacje związkowe, uprawnienia tych 

organizacji, w zakresie wynikającym z ust. 5 i 6, przysługują przedstawicielom 

pracowników wyłonionym w trybie przyjętym w tej jednostce. 

8. Przy wypowiadaniu pracownikom stosunków pracy w ramach realizacji obowiązku 

zmniejszenia zatrudnienia, o którym mowa w art. 15zzzzzo ust. 2 pkt 1, nie stosuje 

się art. 38 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy. 

9. Przy wypowiadaniu pracownikom stosunków pracy w ramach realizacji obowiązku 

zmniejszenia zatrudnienia, o którym mowa w art. 15zzzzzo ust. 2 pkt 1, stosuje się 

przepisy art. 39–41 i działu ósmego ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy 

dotyczące ochrony pracowników przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem stosunku 

pracy, z zastrzeżeniem ust. 10 i 11. 

10. Wypowiedzenie pracownikowi stosunku pracy w sytuacjach, o których mowa w art. 

41 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, jest dopuszczalne w czasie 

urlopu udzielonego na co najmniej 3 miesiące, a jeżeli upłynął już okres 

uprawniający pracodawcę do rozwiązania stosunku pracy bez wypowiedzenia – 

także w czasie innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy. 

11. Wypowiedzenie pracownikowi warunków pracy i płacy w sytuacjach, o których 

mowa w art. 41 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, jest dopuszczalne 

niezależnie od okresu, na który urlop jest udzielony, lub okresu trwania innej 

usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy. 

12. Przy wypowiadaniu pracownikom stosunków pracy w ramach realizacji obowiązku 

zmniejszenia zatrudnienia, o którym mowa w art. 15zzzzzo ust. 2 pkt 1, nie stosuje 

się przepisów odrębnych dotyczących szczególnej ochrony pracowników przed 

wypowiedzeniem lub rozwiązaniem stosunku pracy oraz ustalających szczególne 

przesłanki lub warunki nawiązywania lub rozwiązywania stosunku pracy. 

13. Przepis ust. 12 nie ma zastosowania do pracowników w okresie objęcia szczególną 

ochroną przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem stosunku pracy, na podstawie 
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przepisów odrębnych, o których mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 23 maja 

1991 r. o związkach zawodowych, oraz pracowników będących społecznymi 

inspektorami pracy, w okresie objęcia szczególną ochroną przed wypowiedzeniem 

lub rozwiązaniem stosunku pracy, a także inspektorów ochrony danych osobowych. 

 

Art. 15zzzzzs. 

1. Objęcie pracownika, w tym urzędnika służby cywilnej oraz pracownika służby 

cywilnej, zmniejszeniem zatrudnienia w ramach realizacji obowiązku, o którym 

mowa w art. 15zzzzzo ust. 2 pkt 1, stanowi samoistną podstawę do rozwiązania z nim 

stosunku pracy w drodze wypowiedzenia lub obniżenia wymiaru czasu pracy 

pracownika z jednoczesnym proporcjonalnym zmniejszeniem wynagrodzenia za 

pracę. 

2. Złożenie pracownikowi oświadczenia o wypowiedzeniu stosunku pracy lub 

oświadczenia o wypowiedzeniu zmieniającym, którego istotą jest obniżenie wymiaru 

czasu pracy z jednoczesnym proporcjonalnym zmniejszeniem wynagrodzenia za 

pracę, lub innego oświadczenia o takim charakterze, może nastąpić nie wcześniej niż 

po upływie 14 dni od dnia przekazania zawiadomienia, o którym mowa w art. 

15zzzzzr ust. 5. 

Art. 15zzzzzt. 

1. Pracownikowi, w związku z rozwiązaniem stosunku pracy za wypowiedzeniem w 

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

przysługuje odprawa pieniężna w wysokości: 

1) jednomiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony w danym 

podmiocie krócej niż 3 lata; 

2) dwumiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony w danym 

podmiocie od 3 do 10 lat; 

3) trzymiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony w danej 

jednostce ponad 10 lat. 

2. Przy ustalaniu okresu zatrudnienia, o którym mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio 

art. 36 § 1
1
 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy. 

3. Odprawę pieniężną, o której mowa w ust. 1, ustala się według zasad obowiązujących 

przy obliczaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy, proporcjonalnie 

do wymiaru czasu pracy. 
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4. Wysokość odprawy pieniężnej, o której mowa w ust. 1, nie może przekraczać kwoty 

15-krotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie 

odrębnych przepisów, obowiązującego w dniu rozwiązania stosunku pracy. 

 

Art. 15zzzzzu. 

1. Ograniczenia, o których mowa w art. 15zzzzzo ust. 2 pkt 2, mogą polegać na 

zawieszeniu prawa do dodatkowych składników wynagrodzeń, nagród, premii i 

innych świadczeń o takim charakterze, lub zawieszeniu uprawnień wynikających z 

innych przepisów, w tym prawa do dodatkowego urlopu, przy czym w czasie 

obowiązywania tych ograniczeń, nie stosuje się przepisów stanowiących podstawę do 

przyznawania zawieszonych składników wynagrodzeń, świadczeń lub uprawnień. 

2. Ograniczenia, o których mowa w art. 15zzzzzo ust. 2 pkt 2, wprowadza się na czas 

określony nie dłuższy niż do końca danego roku budżetowego, z uwzględnieniem 

aktualnej sytuacji finansów publicznych, sytuacji społeczno-gospodarczej oraz 

potrzeb zapewnienia sprawnej realizacji zadań podmiotu, z poszanowaniem zasad 

równości i niedyskryminacji. 

3. Ograniczenia, o których mowa w art. 15zzzzzo ust. 2 pkt 2, mogą być wprowadzane w 

stosunku do wszystkich pracowników podmiotu lub w grupach pracowników w 

zależności od podstawy nawiązania stosunku pracy. 

4. Osoba właściwa w danym podmiocie do dokonywania za pracodawcę czynności w 

sprawach z zakresu prawa pracy informuje pisemnie pracownika o wprowadzonych 

ograniczeniach, o których mowa w art. 15zzzzzo ust. 2 pkt 2. 

5. Pracownik, w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w 

ust. 4, może złożyć osobie właściwej w danym podmiocie do dokonywania za 

pracodawcę czynności w sprawach z zakresu prawa pracy, oświadczenie o braku 

zgody na zastosowanie wobec niego ograniczeń, o których został poinformowany w 

zawiadomieniu. Oświadczenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, jest 

równoznaczne ze złożeniem przez pracownika oświadczenia o rozwiązaniu stosunku 

pracy za wypowiedzeniem. 

Art. 15zzzzzw. 

1. Osoba, o której mowa w art. 15zzzzzr ust. 1, przedstawia Prezesowi Rady Ministrów 

informację o realizacji obowiązku zmniejszenia zatrudnienia, o którym mowa w art. 

15zzzzzo ust. 2 pkt 1. 
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2. Informacja, o której mowa w ust. 1, zawiera w szczególności: 

1) średni stan zatrudnienia, w przeliczeniu na etaty, o którym mowa w art. 15zzzzzp 

ust. 2; 

2) wskazanie kryteriów, o których mowa w art. 15zzzzzr ust. 2, oraz stanowisku 

zawartym w opinii, o której mowa w art. 15zzzzzr ust. 6; 

3) stan zatrudnienia, w przeliczeniu na etaty po przeprowadzonym zmniejszeniu 

zatrudnienia; 

4) liczbę i wysokość odpraw wypłaconych zgodnie z art. 15zzzzzt ust. 1. 

3. Osoba, o której mowa w art. 15zzzzzr ust. 1, jest zobowiązana do utrzymania 

zatrudnienia na poziomie nie wyższym niż osiągnięty po przeprowadzonym 

zmniejszeniu zatrudnienia w ramach realizacji obowiązku, o którym mowa w art. 

15zzzzzo ust. 2 pkt 1, na czas określony w rozporządzeniu, o którym mowa w art. 

15zzzzzo ust. 1, nakładającym ten obowiązek. 

4. Obowiązek utrzymania zatrudnienia, o którym mowa w ust. 3, nie dotyczy 

zwiększenia liczby etatów w związku z zakończeniem okresu, w którym pracownik 

miał obniżony wymiar czasu pracy na podstawie przepisów działu ósmego ustawy z 

dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, oraz pracowników, którzy podjęli pracę w 

wyniku przywrócenia do pracy przez sąd pracy. 

 

Art. 15zzzzzx. 

Osoba, o której mowa w art. 15zzzzzu ust. 5, przedstawia Prezesowi Rady Ministrów 

informację o wprowadzeniu w podmiocie ograniczeń, o których mowa w art. 15zzzzzo 

ust. 2 pkt 2 oraz o liczbie pracowników, o których mowa w art. 15zzzzzu ust. 5.> 

 

Art. 31f. 

[1. W przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii bank może 

dokonać zmiany określonych w umowie warunków lub terminów spłaty kredytu 

udzielonego na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 

2019 r. poz. 2357 oraz z 2020 r. poz. 284, 288 i 321) mikroprzedsiębiorcy, małemu lub 

średniemu przedsiębiorcy, w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo 

przedsiębiorców, jeżeli: 

1)   kredyt został udzielony przed dniem 8 marca 2020 r. oraz 
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2)   zmiana taka jest uzasadniona oceną sytuacji finansowej i gospodarczej 

kredytobiorcy dokonaną przez bank nie wcześniej niż w dniu 30 września 2019 r.] 

<1. W przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii bank 

może dokonać zmiany określonych w umowie warunków lub terminów spłaty 

kredytu udzielonego na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo 

bankowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 2357 oraz z 2020 r. poz. 284, 288 i 321) 

przedsiębiorcy, w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo 

przedsiębiorców, organizacji pozarządowej, o której mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z 

dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz 

podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, jeżeli: 

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

2) zmiana taka jest uzasadniona oceną sytuacji finansowej i gospodarczej 

kredytobiorcy dokonaną przez bank nie wcześniej niż w dniu 30 września 

2019 r.> 

2. Zmiana, o której mowa w ust. 1, dokonywana jest na warunkach uzgodnionych przez bank 

i kredytobiorcę, przy czym nie może ona powodować pogorszenia sytuacji finansowej i 

gospodarczej kredytobiorcy. 

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

bank. 

Art. 31m. 

1. Orzeczenia lekarskie wydane w ramach wstępnych, okresowych i kontrolnych badań 

lekarskich, których ważność upłynęła po dniu 7 marca 2020 r., zachowują ważność, nie 

dłużej jednak niż do upływu 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego 

albo stanu epidemii. 

2. Jeżeli odrębne przepisy w zakresie badań lekarskich, innych niż określone w ust. 1 lub 

badań psychologicznych, wymagają posiadanie aktualnego orzeczenia lekarskiego albo 

psychologicznego, a ważność upłynęła po dniu 7 marca 2020 r., orzeczenie to zachowuje 

ważność, nie dłużej nie dłużej jednak niż do upływu 60 dni od dnia odwołania stanu 

zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii. 

[3. Jeżeli odrębne przepisy uzależniają wykonywanie określonych czynności lub uzyskanie 

określonych uprawnień w celu wykonania czynności zawodowych od posiadania 

odpowiedniego orzeczenia lekarskiego albo psychologicznego, orzeczenie takie powinno 
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być wydane niezwłocznie, nie później niż do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu 

zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.] 

<3. Jeżeli odrębne przepisy uzależniają wykonywanie określonych czynności lub 

uzyskanie określonych uprawnień w celu wykonania czynności zawodowych od 

posiadania odpowiedniego, niewynikającego z badań o których mowa w ust. 1, 

orzeczenia lekarskiego albo psychologicznego, orzeczenie takie powinno być wydane 

niezwłocznie, nie później niż do upływu 90. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia 

epidemicznego albo stanu epidemii.> 

<4. Jeżeli odrębne przepisy uzależniają wykonywanie określonych czynności lub 

uzyskanie określonych uprawnień w celu wykonania czynności przez żołnierzy 

zawodowych od posiadania odpowiedniego orzeczenia lekarskiego, psychologicznego 

albo zaświadczenia o ukończeniu kursu, turnusu lub szkolenia, orzeczenie takie 

powinno być wydane niezwłocznie, nie później niż do upływu 60. dnia od dnia 

odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii. Jednocześnie 

przewidziane przepisami kursy, turnusy lub szkolenia w roku 2020 nie będą się 

odbywały, co nie wpływa na uprawnienia żołnierzy zawodowych do wykonywania 

obowiązków służbowych.> 

Art. 31q. 

[1. Koszty, o których mowa w art. 15zzb oraz art. 15zzc-15zze, są finansowane w roku 2020 r. 

ze środków Funduszu Pracy, o którym mowa w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o 

promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w ramach kwot ujętych w planie 

finansowym Funduszu Pracy na rok 2020.] 

<1. Koszty, o których mowa w art. 15zzb oraz art. 15zzc–15zze, oraz koszty ich obsługi 

są finansowane w roku 2020 ze środków Funduszu Pracy, o którym mowa w ustawie 

z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w 

ramach kwot ujętych w planie finansowym Funduszu Pracy na rok 2020.> 

<1a. Koszty obsługi, o których mowa w ust. 1, wynoszą 0,5% kwoty przeznaczonej na 

koszty, o których mowa w art. 15zzb oraz art. 15zzc–15zze. 

1b. Przekazane samorządom powiatów kwoty środków, o których mowa w ust. 1a, 

stanowią dochód powiatu, o którym mowa w art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 

2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 23 i 

374).> 
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2. Na finansowanie zadań, o których mowa w art. 15zzb, art. 15zzc oraz 15zze, przeznacza się 

środki Funduszu Pracy w ramach ustalonych przez ministra właściwego do spraw pracy 

na rok 2020 dla samorządów powiatów kwot środków (limitów) Funduszu Pracy na 

finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia 

i aktywizacji zawodowej, o których mowa w art. 109 ust. 2, 2t i 2u ustawy z dnia 20 

kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w tym środków 

Funduszu Pracy na realizację projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu 

Społecznego, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 26a tej ustawy. 

3. Finansowanie zadań, o których mowa w ust. 2, ze środków na realizację projektów 

współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, odbywa się w ramach 

umów, o których mowa w art. 109 ust. 7 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. W takim przypadku, nie jest wymagana zmiana 

zawartych umów, o których mowa w art. 109 ust. 7 tej ustawy. 

4. Na finansowanie zadania, o którym mowa w art. 15zzd, przeznacza się środki Funduszu 

Pracy w ramach ustalonych przez ministra właściwego do spraw pracy na rok 2020 dla 

samorządów powiatów kwot środków (limitów) Funduszu Pracy na finansowanie 

programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji 

zawodowej, o których mowa w art. 109 ust. 2, 2t i 2u ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o 

promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, z wyłączeniem środków Funduszu Pracy 

na realizację projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, o 

których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 26a tej ustawy. 

5. Na finansowanie zadań, o których mowa w art. 15zzb oraz art. 15zzc-15zze, mogą być 

przeznaczone dodatkowe środki Funduszu Pracy z rezerwy ministra właściwego do spraw 

pracy, o której mowa w art. 109 ust. 2u ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 

6. Środki rezerwy, o których mowa w ust. 5, są przyznawane przez ministra właściwego do 

spraw pracy na pisemny wniosek starosty (prezydenta miasta) zaopiniowany przez 

marszałka województwa. 

7. W przypadku zgłoszeń marszałków województw dotyczących wyczerpania w 

województwie środków Funduszu Pracy na realizację zadań, o których mowa w art. 15zzb 

oraz art. 15zzc-15zze, minister właściwy do spraw pracy może dokonać zmian w planie 

finansowym Funduszu Pracy polegających na zwiększeniu na ten cel kosztów Funduszu i 

odpowiednim zmniejszeniu stanu środków Funduszu na koniec roku budżetowego. 
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[Art. 31x. 

1. Termin ważności świadectw kwalifikacyjnych, o których mowa w art. 54 ust. 1 ustawy z 

dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, a które tracą ważność w okresie od dnia 1 

marca 2020 r. do dnia 30 czerwca 2020 r., wydłuża się do dnia 31 grudnia 2020 r. 

2. Świadectwa kwalifikacyjne wydane w okresie, o którym mowa w ust. 1, i wcześniej, 

zachowują ważność zgodnie z dotychczasowymi przepisami.] 

 

<Art. 31x. 

1. Komisje kwalifikacyjne powołane na podstawie art. 54 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 10 

kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, których okres powołania upływa w okresie 

od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 30 grudnia 2020 r. przedłuża się do dnia 31 grudnia 

2020 r. 

2. Świadectwa potwierdzające posiadanie kwalifikacji w zakresie eksploatacji sieci oraz 

urządzeń i instalacji, o których mowa w art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 

r. – Prawo energetyczne, których ważność wygasa w okresie od dnia 1 marca 2020 r. 

do dnia 30 grudnia 2020 r. zachowują ważność do dnia 31 grudnia 2020 r. 

3. Sprawdzenie kwalifikacji w zakresie eksploatacji sieci oraz urządzeń i instalacji w 

okresie do dnia 31 grudnia 2020 r., może być przeprowadzane zdalnie pod 

warunkiem zachowania możliwości identyfikacji osoby której kwalifikacje się 

sprawdza i zabezpieczenia przebiegu egzaminu przed ingerencją osób trzecich.> 

 

<Art. 31x
1
. 

Posiadane przez żołnierzy zawodowych i pracowników resortu obrony narodowej 

świadectwa potwierdzające posiadanie kwalifikacji w zakresie eksploatacji pojazdów, 

sieci oraz urządzeń i instalacji, których ważność wygasa w okresie od dnia 1 marca 2020 

r. do czasu zakończenie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, zachowują 

ważność do dnia 31 grudnia 2020 r.> 

Art. 31z. 

<1.> Przedłuża się do dnia 30 września 2020 r. termin do złożenia informacji o cenach 

transferowych, o którym mowa w art. 23zf ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku 

dochodowym od osób fizycznych i art. 11t ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o 

podatku dochodowym od osób prawnych w przypadku podmiotów, których rok 
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podatkowy rozpoczął się po dniu 31 grudnia 2018 r., a zakończył przed dniem 31 grudnia 

2019 r. 

<2. Przedłuża się do dnia 30 września 2020 r. termin do złożenia oświadczenia o 

sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych, o którym mowa w art. 23y 

ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych i art. 

11m ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób 

prawnych, w przypadku podmiotów, których rok podatkowy lub rok obrotowy 

rozpoczął się po dniu 31 grudnia 2018 r., a zakończył przed dniem 31 grudnia 2019 r. 

3. Przedłuża się do dnia 31 grudnia 2020 r. termin do dołączenia do lokalnej 

dokumentacji cen transferowych grupowej dokumentacji cen transferowych, o 

którym mowa w art. 23zb ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku 

dochodowym od osób fizycznych i art. 11p ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o 

podatku dochodowym od osób prawnych, w przypadku podmiotów, których rok 

obrotowy rozpoczął się po dniu 31 grudnia 2018 r. i zakończył przed dniem 31 

grudnia 2019 r.> 

Art. 31za. 

[1. W przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii bieg 

terminów do podjęcia przez Komisję Nadzoru Finansowego czynności, w tym czynności 

nadzorczych, terminów załatwiania spraw oraz terminów przewidzianych do wydania 

decyzji lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie albo wniesienia sprzeciwu 

nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu do dnia odwołania stanu zagrożenia 

epidemicznego lub stanu epidemii, chyba że Komisja Nadzoru Finansowego wyda decyzję 

załatwiającą sprawę, dokona czynności, wyda decyzję lub postanowienie kończące 

postępowanie w sprawie albo wniesie sprzeciw, z zastrzeżeniem art. 15zzf.] 

<1. W przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii bieg 

terminów do podjęcia przez Komisję Nadzoru Finansowego czynności, w tym 

czynności nadzorczych, terminów załatwiania spraw oraz terminów przewidzianych 

do wydania decyzji lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie albo 

wniesienia sprzeciwu nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu do dnia 

odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, chyba że Komisja 

Nadzoru Finansowego wyda decyzję załatwiającą sprawę, dokona czynności, wyda 

decyzję lub postanowienie kończące postępowanie w sprawie albo wniesie sprzeciw. 

W zakresie nieuregulowanym stosuje się art. 15zzs.> 
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2. W sprawach z zakresu właściwości Komisji Nadzoru Finansowego bieg terminu 

przedawnienia, o którym mowa w art. 189g § 1 i 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - 

Kodeks postępowania administracyjnego nie rozpoczyna się a rozpoczęty ulega 

zawieszeniu do dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. 

 

Art. 31zo. 

1. Na wniosek płatnika składek, który na dzień 29 lutego 2020 r. zgłosił do ubezpieczeń 

społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych, zwalnia się z obowiązku opłacenia 

nieopłaconych należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie 

zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych 

Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych, należne za okres od dnia 

1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r., wykazanych w deklaracjach rozliczeniowych 

złożonych za ten okres, jeżeli był zgłoszony jako płatnik składek przed dniem 1 lutego 

2020 r. 

<1a. Na wniosek płatnika składek, który na dzień 29 lutego 2020 r. zgłosił do 

ubezpieczeń społecznych od 10 do 49 ubezpieczonych, zwalnia się z obowiązku 

opłacenia nieopłaconych należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, na 

ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz 

Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych, 

należnych za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r., w wysokości 

50% łącznej kwoty nieopłaconych należności z tytułu składek wykazanych w 

deklaracji rozliczeniowej złożonej za dany miesiąc, jeżeli był zgłoszony jako płatnik 

składek przed dniem 1 lutego 2020 r. 

1b. Na wniosek płatnika składek, będącego spółdzielnią socjalną zwalnia się z obowiązku 

opłacenia nieopłaconych należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, na 

ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz 

Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych, 

należne za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r., wykazanych w 

deklaracjach rozliczeniowych złożonych za ten okres, jeżeli był zgłoszony jako 

płatnik składek przed dniem 1 lutego 2020 r.> 

2. Na wniosek płatnika składek, będącego osobą prowadzącą pozarolniczą działalność, o 

której mowa w art. 8 ust. 6 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń 

społecznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 266 i 321), zwanej dalej "osobą prowadzącą 
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pozarolniczą działalność", opłacającego składki wyłącznie na własne ubezpieczenia 

społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne, zwalnia się z obowiązku opłacenia 

nieopłaconych należności z tytułu składek na jego obowiązkowe ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe oraz wypadkowe, dobrowolne ubezpieczenie chorobowe, 

ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy, należne za okres od 

dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r., jeżeli prowadził działalność przed 1 lutego 

2020 r. i przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od 

osób fizycznych uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o 

zwolnienie z opłacania składek, o którym mowa w art. 31zp ust. 1, nie był wyższy niż 

300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce 

narodowej w 2020 r. 

3. Na wniosek duchownego będącego płatnikiem składek zwalnia się z obowiązku opłacenia 

nieopłaconych należności z tytułu składek na obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne i 

rentowe oraz wypadkowe, dobrowolne ubezpieczenie chorobowe oraz na ubezpieczenie 

zdrowotne należne z tytułu bycia duchownym, za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 

31 maja 2020 r. 

4. W przypadku osoby prowadzącej pozarolniczą działalność, osoby z nią współpracującej i 

osoby duchownej zwolnieniu z obowiązku opłacania podlegają należności z tytułu 

składek ustalone od obowiązującej ją najniższej podstawy wymiaru tych składek. 

5. Przepis ust. 4 stosuje się odpowiednio do osoby wykonującej pracę na podstawie umowy 

agencyjnej, umowy zlecenia, innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z 

Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia i osoby z nią 

współpracującej, dla której podstawę wymiaru składek stanowi zadeklarowana kwota. 

<6. Liczbę ubezpieczonych, o których mowa w ust. 1 i 1a, oblicza się nie uwzględniając 

ubezpieczonych będących pracownikami młodocianymi.> 

 

Art. 31zr. 

<1.> Informacja o składkach na ubezpieczenie emerytalne osób prowadzących pozarolniczą 

działalność i osób z nimi współpracujących oraz duchownych, zwolnionych z obowiązku 

ich opłacania, ewidencjonowana jest na koncie ubezpieczonego, o którym mowa w art. 40 

ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, jako składka 

wpłacona. 
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<2. W przypadku złożenia przez płatnika składek, o którym mowa w art. 31zo ust. 1a, 

deklaracji rozliczeniowej korygującej lub imiennych raportów miesięcznych 

korygujących za miesiąc, za który nastąpiło zwolnienie z obowiązku opłacenia 

należności z tytułu składek, Zakład Ubezpieczeń Społecznych dokonuje korekty 

danych wyłącznie na kontach ubezpieczonych, o których mowa w art. 40 ustawy z 

dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.> 

 

<Art. 31zy
1
. 

1. W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu 

COVID-19 przepisów art. 55 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo 

budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, z późn. zm.) nie stosuje się, a wnioski o 

udzielenie pozwolenia na użytkowanie złożone przed dniem wejścia w życie niniejszej 

ustawy, jeżeli nie wydano decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, traktuje się jak 

zawiadomienie o zakończeniu budowy o którym mowa w art. 54 ustawy z dnia 7 

lipca 1994 r. – Prawo budowlane. 

2. W przypadku wniosków, o których mowa w ust. 1, termin do zgłoszenia sprzeciwu w 

drodze decyzji liczy się od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. 

 

Art. 31zy
2
. 

W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii 

ogłoszonego z powodu COVID-19, kolegialne organy samorządu zawodowego 

architektów i inżynierów budownictwa, a także ich organy wykonawcze oraz inne 

organy wewnętrzne mogą podejmować uchwały przy wykorzystaniu środków 

bezpośredniego porozumiewania się na odległość lub w trybie obiegowym. 

 

Art. 31zy
3
. 

Rolnikowi i domownikowi, o których mowa w ustawie z dnia 20 grudnia 1990 r. o 

ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2020 r. poz. 174), w sytuacji objęcia 

obowiązkową kwarantanną, nadzorowi epidemiologicznemu lub hospitalizacją w 

związku z COVID-19, przysługuje zasiłek w wysokości 50% minimalnego 

wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o 

minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2018 r. poz. 2177, z 2019 r. poz. 1564). 
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Art. 31zy
4
. 

1. W roku 2020 Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie przesyła ubezpieczonym 

informacji o stanie konta, o której mowa w art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 13 

października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. 

2. Ubezpieczonym, którzy w systemie teleinformatycznym Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych utworzyli profil informacyjny, w roku 2020 zakres danych objętych 

informacją o stanie konta, o której mowa w art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 13 

października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, udostępniany jest w 

systemie teleinformatycznym w formie elektronicznej. 

3. W roku 2020 informacja o stanie konta, o której mowa w art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 

13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, na żądanie 

ubezpieczonego przesyłana jest listem. 

 

Art. 31zy
5
. 

1. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii 

płatnik składek, ubezpieczony oraz pobierający świadczenia z ubezpieczeń 

społecznych lub inne świadczenia wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych 

na podstawie odrębnych przepisów, który w systemie teleinformatycznym 

udostępnionym bezpłatnie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych utworzył profil 

informacyjny, może samodzielnie pobierać dokument potwierdzający swoje dane 

zgromadzone w systemie teleinformatycznym Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. 

2. Zakres danych możliwych do samodzielnego pobrania z systemu teleinformatycznego 

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, zawartych w potwierdzeniach, o których mowa w 

ust. 1, określa Zakład Ubezpieczeń Społecznych. 

3. Dokument, o którym mowa w ust. 1, może być wykorzystywany przez płatnika 

składek, ubezpieczonego lub pobierającego świadczenia z ubezpieczeń społecznych 

lub inne świadczenia wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych na 

podstawie odrębnych przepisów, który je pobrał, w postaci dokumentu 

elektronicznego, potwierdzonego kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną Zakładu lub 

w formie wydruku. 

4. Zakład Ubezpieczeń Społecznych umożliwia weryfikację dokumentu, o którym mowa 

w ust. 1, przez udostępnioną przez Zakład stronę internetową. 
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5. Dokument, o którym mowa w ust. 1, ma moc zrównaną z mocą dokumentu wydanego 

przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, jeżeli jego weryfikacja dokonana została w 

sposób określony w ust. 4. 

Art. 31zy
6
. 

W przypadku czasowego ograniczenia, w celu przeciwdziałania COVID-19, 

prowadzenia usług rehabilitacyjnych w ramach prewencji rentowej, o której mowa w 

art. 69 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń 

społecznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 266, 321 i 568) do roszczeń stron umów o świadczenie 

usług rehabilitacyjnych o których mowa w § 18 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z 

dnia 12 października 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu kierowania przez 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych na rehabilitację leczniczą oraz udzielania zamówień 

na usługi rehabilitacyjne (Dz. U. z 2019 r. poz. 277) oraz roszczeń osób, które w wyniku 

czasowego ograniczenia w celu przeciwdziałania COVID-19 nie mogły skorzystać z 

usług podmiotów prowadzących działalność leczniczą, zastosowanie będzie mieć art. 495 

ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 i 1495). 

 

Art. 31zy
7
. 

Jeżeli termin, o którym mowa w art. 2 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o 

świadczeniach przedemerytalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2173 oraz z 2020 r. poz. 252) 

upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, 

termin ten uważa się za zachowany w razie zgłoszenia wniosku o przyznanie świadczenia 

przedemerytalnego w ciągu 30 dni od dnia ustania obowiązywania stanu zagrożenia 

epidemicznego lub stanu epidemii w związku z COVID-19. 

 

Art. 31zy
8
. 

W roku 2020 termin, o którym mowa w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o 

świadczeniach przedemerytalnych uważa się za zachowany, jeżeli osoba uprawniona do 

świadczenia lub zasiłku przedemerytalnego powiadomi organ rentowy o wysokości 

przychodu uzyskanego w roku rozliczeniowym przypadającym od dnia 1 marca 2019 r. 

do dnia 29 lutego 2020 r., z uwzględnieniem przychodów uzyskanych w kolejnych 

miesiącach tego roku, w ciągu 30 dni od ustania obowiązywania stanu zagrożenia 

epidemicznego lub stanu epidemii w związku z COVID-19. 

 



- 324 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

Art. 31zy
9
. 

1. Osobom, które w okresie 30 dni po ustaniu obowiązywania stanu zagrożenia 

epidemicznego albo stanu epidemii związanych z COVID-19 zgłoszą wniosek o 

przyznanie, ponowne ustalenie wysokości lub podjęcie wypłaty emerytury, renty lub 

innego świadczenia o charakterze długoterminowym, do którego przyznania 

właściwy jest organ rentowy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, prawo do 

świadczenia, prawo do świadczenia w ponownie ustalonej wysokości lub wypłata 

świadczenia przysługuje, na ich żądanie wyrażone w formie oświadczenia, od dnia, w 

którym zostały spełnione warunki do przyznania, ponownego ustalenia wysokości 

lub podjęcia wypłaty świadczenia, nie wcześniej jednak niż od dnia 1 marca 2020 r. 

2. Przepisu ust. 1, nie stosuje się do emerytur i rent, o których mowa w art. 83 ust. 1 

ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń 

Społecznych (Dz. U. z 2020 poz. 53, 252 i 568) i w art. 16 ustawy z dnia 24 stycznia 

1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji 

wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2020 r. poz. 517) oraz do rodzicielskiego 

świadczenia uzupełniającego, o którym mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 31 

stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym (Dz. U. poz. 303). 

 

Art. 31zy
10

. 

1. Ze względów gospodarczych związanych z wystąpieniem COVID-19, Zakład może na 

wniosek dłużnika odstąpić od pobierania odsetek za zwłokę, o których mowa w art. 

23 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych 

od należności z tytułu składek należnych za okres przypadający po dniu 31 grudnia 

2019 r. 

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, może być złożony do Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych w terminie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu 

epidemii albo w okresie 30 dni następujących po ich odwołaniu. 

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

1) dane płatnika składek: 

a) imię i nazwisko, nazwę skróconą, 

b) numer NIP i REGON, a jeżeli płatnikowi składek nie nadano tych numerów 

lub jednego z nich – numer PESEL lub serię i numer dowodu osobistego albo 

paszportu, 
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c) adres do korespondencji; 

2) uzasadnienie odstąpienia pobierania odsetek za zwłokę; 

3) inne informacje niezbędne do odstąpienia pobierania odsetek za zwłokę; 

4) podpis wnioskodawcy. 

4. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, może być złożony w formie dokumentu 

papierowego albo elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, za pomocą profilu 

informacyjnego utworzonego w systemie teleinformatycznym udostępnionym przez 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych. 

5. Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje płatnika składek o odstąpieniu 

pobierania odsetek za zwłokę, o których mowa w ust. 1, w terminie 30 dni od dnia 

złożenia kompletnego wniosku. 

6. W przypadku płatnika składek, który utworzył profil informacyjny w systemie 

teleinformatycznym Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, informacja o której mowa w 

ust. 5, udostępniana jest wyłącznie na tym profilu. 

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

następuje w drodze decyzji. 

8. Od decyzji, o której mowa w ust. 7, płatnikowi składek przysługuje prawo do 

wniesienia wniosku do Prezesa Zakładu o ponowne rozpatrzenie sprawy, na 

zasadach dotyczących decyzji wydanej w pierwszej instancji przez ministra. Do 

wniosku stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks 

postępowania administracyjnego dotyczące odwołań od decyzji oraz ustawy z dnia 

30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. 

9. Do zamówień na usługi lub dostawy udzielane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych 

w związku z realizacją zadań związanych z odstąpieniem od pobierania odsetek za 

zwłokę nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 

publicznych.> 

[Art. 36. 

1. Przepisy art. 3-5, art. 6 ust. 1, art. 10-11c, art. 12, art. 13 i art. 14-14b i art. 14h tracą moc 

po upływie 180 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. 

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

3. Przepisy art. 7, art. 8d-8f, art. 9 oraz art. 31 tracą moc po upływie 365 dni od dnia wejścia 

w życie niniejszej ustawy. 
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4. Przepisy art. 15g tracą moc po upływie 180 dni od dnia wejścia w życie 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. 

5. Przepisy art. 31a-31c tracą moc po upływie 365 dni od dnia wejścia w życie 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.] 

 

<Art. 36. 

1. Przepisy art. 3–5, art. 6 ust. 1, art. 7b, art. 7d, art. 8, art. 10–11c, art. 12 i art. 12b, art. 

13 i art. 14–14b i art. 14h tracą moc po upływie 180 dni od dnia wejścia w życie 

niniejszej ustawy. 

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

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

wejścia w życie niniejszej ustawy. 

4. Przepisy art. 15g tracą moc po upływie 180 dni od dnia wejścia w życie 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. 

5. Przepisy art. 31a–31c tracą moc po upływie 365 dni od dnia wejścia w życie 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.> 

 

 

 

USTAWA 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) 
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Art. 18. 

[1. Konkursy ofert i rokowania, o których mowa w art. 139 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 

2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 

z 2019 r. poz. 1373, z późn. zm.), wszczęte i niezakończone przed dniem ogłoszenia stanu 

zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, zostają od tego dnia zawieszone i zostają 

wznowione po odwołaniu danego stanu, jeżeli wszyscy oferenci, którzy złożyli oferty w 

konkursie lub w rokowaniach, potwierdzą ich ważność w terminie określonym przez 

oddział wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia.] 

<1. Konkursy ofert i rokowania, o których mowa w art. 139 ust. 1 ustawy z dnia 27 

sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373, z późn. zm.), wszczęte i niezakończone przed 

dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, zostają od tego dnia zawieszone i zostają 

wznowione po odwołaniu danego stanu, jeżeli wszyscy oferenci, którzy złożyli oferty 

w konkursie lub w rokowaniach, potwierdzą ich ważność w terminie określonym 

przez oddział wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia.> 

2. Umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej wygasające w trakcie stanu zagrożenia 

epidemicznego lub stanu epidemii mogą zostać przedłużone, w celu zapewnienia ciągłości 

i dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej, za zgodą stron danej umowy na okres 

niezbędny do przeprowadzenia, po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu 

epidemii, konkursu ofert lub rokowań, o których mowa w art. 139 ust. 1 ustawy z dnia 27 

sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych. 

 

 

 

USTAWA 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) 

[Art. 65. 

1. Tworzy się Fundusz Przeciwdziałania COVID-19, zwany dalej "Funduszem", w celu 

wsparcia realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19. 
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2. Fundusz jest państwowym funduszem celowym, którego dysponentem jest Prezes Rady 

Ministrów, zwany dalej "dysponentem Funduszu". 

3. Prezes Rady Ministrów może upoważnić do dysponowania Funduszem dysponenta części 

budżetowej lub ministra kierującego określonym działem administracji rządowej zgodnie z 

ustawą z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 

945, 1248, 1696 i 2170 oraz z 2020 r. poz. 284), określając jednocześnie zakres tego 

upoważnienia. W przypadku upoważnienia innego ministra, kierującego określonym 

działem administracji rządowej, do dysponowania Funduszem, zdarzenia dotyczące 

Funduszu ujmuje się w księgach rachunkowych i wykazuje w sprawozdaniu finansowym 

tego ministra. 

4. Obsługę bankową Funduszu prowadzi Bank Gospodarstwa Krajowego, zwany dalej 

"Bankiem", na zasadach określonych w umowie z dysponentem Funduszu. W umowie 

dysponent może zlecić Bankowi wykonywanie obsługi finansowo-księgowej Funduszu. 

5. Przychodami Funduszu mogą być: 

1)   wpłaty środków pieniężnych jednostek sektora finansów publicznych, o których mowa 

w art. 9 pkt 5-8 i 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 

z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), z wyłączeniem samorządowych osób prawnych, z 

wyjątkiem środków pochodzących z dotacji z budżetu i środków, o których mowa w 

art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych; 

2)   środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o 

finansach publicznych, które za zgodą Komisji Europejskiej mogą zostać przeznaczone 

na wsparcie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19; 

3)   wpłaty z budżetu państwa, w tym budżetu środków europejskich; 

4)   wpływy ze skarbowych papierów wartościowych, o których mowa w art. 66; 

5)   środki z wyemitowanych obligacji, o których mowa w art. 67 ust. 3; 

6)   inne przychody. 

6. Środki Funduszu mogą być przeznaczane na: 

1)   finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem 

COVID-19; 

2)   wypłatę wynagrodzenia dla Banku, które za prowadzenie obsługi bankowej Funduszu 

nie może przekroczyć średniej wysokości wynagrodzenia pobieranego przez Bank za 

obsługę bankową innych państwowych funduszy celowych; 
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3)   wykup i zapłatę odsetek od obligacji, o których mowa w art. 67 ust. 3, oraz pokrycie 

kosztów ich emisji; 

4)   zwrot Bankowi Gospodarstwa Krajowego środków, o których mowa w art. 67 ust. 2, 

wraz z wynagrodzeniem w wysokości ustalonej z dysponentem i ministrem właściwym 

do spraw finansów publicznych. 

7. Wsparcie ze środków Funduszu jest udzielane na podstawie pisemnej dyspozycji 

dysponenta Funduszu lub ministra upoważnionego i nie stanowi dotacji w rozumieniu art. 

126 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. 

8. Wsparcie może zostać udzielone za pośrednictwem poszczególnych dysponentów części 

budżetowych, a środki dla poszczególnych dysponentów są gromadzone na 

wyodrębnionych subkontach Funduszu lub rachunkach pomocniczych Funduszu. 

Dysponent Funduszu zawiera porozumienie z dysponentem części określające sposób i 

terminy przekazywania, rozliczania, zwrotu środków oraz ich sprawozdawczości. 

9. Wsparcie ze środków Funduszu może być udzielone jednostkom sektora finansów 

publicznych oraz jednostkom spoza tego sektora. 

10. Wsparcie ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 

r. o finansach publicznych, przekazanych przez Komisję Europejską na wsparcie 

realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem skutkom COVID-19 jest udzielane 

zgodnie z procedurami obowiązującymi przy ich wykorzystaniu. 

11. Minister nadzorujący może zlecić podległym i nadzorowanym jednostkom sektora 

finansów publicznych, o których mowa w art. 9 pkt 5-8 i 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 

2009 r. o finansach publicznych, z wyłączeniem samorządowych osób prawnych, 

realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, zapewniając wsparcie ze 

środków Funduszu. 

12. Państwowe jednostki budżetowe i jednostki samorządu terytorialnego gromadzą środki z 

Funduszu na wydzielonym rachunku dochodów i przeznaczają na wydatki związane z 

przeciwdziałaniem COVID-19 w ramach planu finansowego tego rachunku. 

13. Wójt (burmistrz, prezydent miasta), zarząd powiatu lub zarząd województwa dysponuje 

środkami oraz opracowuje plan finansowy dla rachunku, o którym mowa w ust. 12. 

14. Po zakończeniu roku budżetowego organy, o których mowa w ust. 13, przedkładają 

organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego informację o wykonaniu 

planu finansowego rachunku. 
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15. Wsparcie ze środków Funduszu stanowi przychód jednostki sektora finansów publicznych, 

o której mowa w art. 9 pkt 5-8 i 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych. W planie finansowym jednostka wyodrębnia przychody z tytułu wsparcia i 

koszty związane z przeciwdziałaniem COVID-19, o którym mowa w art. 2 ust. 2 ustawy z 

dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 374 i 567), innych chorób 

zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. 

16. Dysponent Funduszu może zwrócić się z wiążącym poleceniem do dysponentów części 

budżetowych, którym podlegają, albo którzy nadzorują jednostki sektora finansów 

publicznych, o których mowa w art. 9 pkt 5-8 i 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o 

finansach publicznych, z wyłączeniem samorządowych osób prawnych, o informacje 

dotyczące w szczególności: 

1)   wysokości środków pieniężnych jednostek na dzień przekazania informacji 

dysponentowi Funduszu, z wyodrębnieniem środków z dotacji z budżetu i środków, o 

których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych, 

2)   znanych w dniu przekazania informacji zobowiązań jednostki dotyczących danego 

roku 

-   w terminie wyznaczonym przez dysponenta Funduszu, informując równocześnie 

ministra właściwego do spraw finansów publicznych. 

17. Dysponent Funduszu, na podstawie informacji, o których mowa w ust. 16, może wydać 

jednostkom sektora finansów publicznych, o których mowa w art. 9 pkt 5-8 i 14 ustawy z 

dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, z wyłączeniem samorządowych osób 

prawnych, wiążące polecenie dokonania wpłaty środków pieniężnych do Funduszu, 

określając ich wysokość oraz termin wpłaty. 

18. Wpłaty środków pieniężnych, o których mowa w ust. 17, stanowią koszty tych jednostek, 

które ich dokonały. 

19. Dysponent Funduszu może zwrócić z Funduszu niewykorzystane w całości albo w części 

środki pieniężne tym jednostkom, które dokonały ich wpłaty, z wyłączeniem wpłat z 

budżetu państwa. 

20. Zwrot środków dokonany w bieżącym roku budżetowym stanowi zmniejszenie: 

1)   przychodów Funduszu; 
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2)   kosztów jednostki sektora finansów publicznych, która otrzymała zwrot środków 

pieniężnych. 

21. Zwrot środków dokonany w kolejnym roku budżetowym stanowi: 

1)   koszty Funduszu; 

2)   przychody jednostki sektora finansów publicznych, która otrzymała zwrot środków 

pieniężnych.] 

<Art. 65. 

1. W Banku Gospodarstwa Krajowego tworzy się Fundusz Przeciwdziałania COVID-19, 

zwany dalej „Funduszem”, w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań 

związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, o którym mowa w art. 2 ust. 2 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, 567 i 568). 

2. Prezes Rady Ministrów zawiera z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowę 

określającą w szczególności zasady dokonywania wypłat ze środków Funduszu, o 

których mowa w ust. 3, na finansowanie lub dofinansowanie realizowanych zadań 

związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, oraz zasady zawierania porozumień, o 

których mowa w ust. 7. 

3. Wypłaty ze środków Funduszu są realizowane na podstawie dyspozycji wypłaty 

składanej do Banku Gospodarstwa Krajowego przez Prezesa Rady Ministrów. 

Prezes Rady Ministrów może upoważnić do składania dyspozycji wypłaty ze 

środków Funduszu dysponenta części budżetowej lub ministra kierującego 

określonym działem administracji rządowej zgodnie z ustawą z dnia 4 września 1997 

r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 945, 1248, 1696 i 2170 oraz 

z 2020 r. poz. 284), określając jednocześnie zakres tego upoważnienia. 

4. Środki Funduszu pochodzą z: 

1) wpłat środków pieniężnych jednostek sektora finansów publicznych, o których 

mowa w art. 9 pkt 5–8 i 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284, 

374 i 568), z wyłączeniem samorządowych osób prawnych, z wyjątkiem środków 

pochodzących z dotacji z budżetu i środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 

i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych; 
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2) środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o 

finansach publicznych, które za zgodą Komisji Europejskiej mogą zostać 

przeznaczone na wsparcie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem 

COVID-19; 

3) wpłat z budżetu państwa, w tym budżetu środków europejskich; 

4) wpływów ze skarbowych papierów wartościowych, o których mowa w art. 66; 

5) środków z wyemitowanych obligacji, o których mowa w art. 67 ust. 3; 

6) innych przychodów. 

5. Środki Funduszu mogą być przeznaczane na: 

1) finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z 

przeciwdziałaniem COVID-19; 

2) wykup i zapłatę odsetek od obligacji, o których mowa w art. 67 ust. 3, oraz 

pokrycie kosztów ich emisji; 

3) zwrot Bankowi Gospodarstwa Krajowego środków, o których mowa w art. 67 

ust. 2, wraz z wynagrodzeniem w wysokości ustalonej z ministrem właściwym do 

spraw finansów publicznych. 

6. Ze środków Funduszu dokonuje się wypłaty wynagrodzenia prowizyjnego 

przysługującego Bankowi Gospodarstwa Krajowego. Wysokość wynagrodzenia jest 

ustalana w umowie, o której mowa w ust. 2. 

7. Finansowanie lub dofinansowanie może zostać udzielone za pośrednictwem 

poszczególnych dysponentów części budżetowych, a środki dla poszczególnych 

dysponentów są gromadzone na wyodrębnionych rachunkach pomocniczych 

Funduszu. Bank Gospodarstwa Krajowego na podstawie dyspozycji Prezesa Rady 

Ministrów zawiera z dysponentami części budżetowych porozumienia określające 

sposób i terminy przekazywania, rozliczania i zwrotu środków oraz ich 

sprawozdawczości. 

8. Finansowanie lub dofinansowanie ze środków Funduszu może być udzielone 

jednostkom sektora finansów publicznych oraz jednostkom spoza tego sektora. 

9. Finansowanie lub dofinansowanie ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, przekazanych przez 

Komisję Europejską na wsparcie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem 

skutkom COVID-19 jest udzielane zgodnie z procedurami obowiązującymi przy ich 

wykorzystaniu. 
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10. Minister nadzorujący może zlecić podległym i nadzorowanym jednostkom sektora 

finansów publicznych, o których mowa w art. 9 pkt 5–8 i 14 ustawy z dnia 27 

sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, z wyłączeniem samorządowych osób 

prawnych, realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, 

zapewniając wsparcie ze środków Funduszu. 

11. Państwowe jednostki budżetowe i jednostki samorządu terytorialnego gromadzą 

środki z Funduszu na wydzielonym rachunku dochodów i przeznaczają na wydatki 

związane z przeciwdziałaniem COVID-19 w ramach planu finansowego tego 

rachunku. 

12. Wójt (burmistrz, prezydent miasta), zarząd powiatu oraz zarząd województwa 

dysponują środkami oraz opracowują plan finansowy dla rachunku, o którym mowa 

w ust. 11. 

13. Po zakończeniu roku budżetowego organy, o których mowa w ust. 12, przedkładają 

organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego informację o 

wykonaniu planu finansowego rachunku, o którym mowa w ust. 11. 

14. Finansowanie lub dofinansowanie ze środków Funduszu stanowi przychód jednostki 

sektora finansów publicznych, o której mowa w art. 9 pkt 5–8 i 14 ustawy z dnia 27 

sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. W planie finansowym jednostka 

wyodrębnia przychody z tytułu wsparcia i koszty związane z przeciwdziałaniem 

COVID-19, o którym mowa w art. 2 ust. 2 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. 

15. Prezes Rady Ministrów może zwrócić się z wiążącym poleceniem do dysponentów 

części budżetowych, którym podlegają albo którzy nadzorują jednostki sektora 

finansów publicznych, o których mowa w art. 9 pkt 5–8 i 14 ustawy z dnia 27 

sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, z wyłączeniem samorządowych osób 

prawnych, o informacje dotyczące w szczególności: 

1) wysokości środków pieniężnych jednostek na dzień przekazania informacji, z 

wyodrębnieniem środków z dotacji z budżetu i środków, o których mowa w art. 5 

ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, 

2) znanych w dniu przekazania informacji zobowiązań jednostki dotyczących 

danego roku 
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– w terminie wyznaczonym, informując równocześnie ministra właściwego do spraw 

finansów publicznych. 

16. Prezes Rady Ministrów na podstawie informacji, o których mowa w ust. 15, może 

wydać jednostkom sektora finansów publicznych, o których mowa w art. 9 pkt 5–8 i 

14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, z wyłączeniem 

samorządowych osób prawnych, wiążące polecenie dokonania wpłaty środków 

pieniężnych do Funduszu, określając ich wysokość oraz termin wpłaty. 

17. Wpłaty środków pieniężnych, o których mowa w ust. 16, stanowią koszty tych 

jednostek, które ich dokonały. 

18. Prezes Rady Ministrów może nakazać Bankowi Gospodarstwa Krajowego zwrócić z 

Funduszu niewykorzystane w całości albo w części środki pieniężne tym jednostkom, 

które dokonały ich wpłaty, z wyłączeniem wpłat z budżetu państwa. 

19. Zwrot środków dokonany w bieżącym roku budżetowym stanowi zmniejszenie: 

1) wpływów Funduszu; 

2) wydatków jednostki sektora finansów publicznych, która otrzymała zwrot 

środków pieniężnych. 

20. Zwrot środków dokonany w kolejnym roku budżetowym stanowi: 

1) wydatki Funduszu; 

2) wpływy jednostki sektora finansów publicznych, która otrzymała zwrot środków 

pieniężnych. 

21. Bank Gospodarstwa Krajowego sporządza plan finansowy Funduszu, który określa 

w szczególności: 

1) przeznaczenie środków Funduszu zgodnie z ust. 5; 

2) kwotę planowanych do wyemitowania przez Bank Gospodarstwa Krajowego 

obligacji w kraju i za granicą na rzecz Funduszu, o których mowa w art. 67 ust. 

3; 

3) maksymalną kwotę oraz termin obowiązywania gwarancji, o których mowa w 

art. 67 ust. 4. 

22. Bank Gospodarstwa Krajowego przedstawia Prezesowi Rady Ministrów do dnia 15 

kwietnia danego roku bilans oraz rachunek zysków i strat za rok poprzedni. 

23. Bank Gospodarstwa Krajowego przekazuje Prezesowi Rady Ministrów 

sprawozdanie z realizacji planu finansowego Funduszu w trybie i terminach 

określonych w przepisach dotyczących sprawozdawczości budżetowej. 
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24. Bank Gospodarstwa Krajowego przedstawia projekt planu, o którym mowa w ust. 

21, do: 

1) uzgodnienia – ministrowi właściwemu do finansów publicznych, 

2) zatwierdzenia – Prezesowi Rady Ministrów 

– w trybie i terminach określonych w przepisach dotyczących prac nad projektem 

ustawy budżetowej. 

25. Plan finansowy Funduszu stanowi podstawę dokonywania wypłat ze środków 

Funduszu oraz podstawę do przeprowadzenia emisji obligacji, o których mowa w 

art. 67 ust. 3. 

26. Okresowo wolne środki Funduszu Bank Gospodarstwa Krajowego może lokować w: 

1)  innych bankach; 

2)  w formie depozytu, o którym mowa w art. 78b ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 

2009 r. o finansach publicznych; 

3) papiery wartościowe emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa; 

4)  papiery wartościowe emitowane przez Narodowy Bank Polski. 

27. Suma lokat, o których mowa w ust. 26, w jednym banku lub grupie banków 

powiązanych ze sobą kapitałowo lub organizacyjnie, nie może przekroczyć 25% 

okresowo wolnych środków Funduszu.> 

 

Art. 66. 

[1. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, na wniosek dysponenta Funduszu, 

może przekazać Funduszowi skarbowe papiery wartościowe na dofinansowanie zadań, o 

których mowa w art. 65.] 

<1. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, na wniosek Prezesa Rady 

Ministrów, może przekazać Funduszowi skarbowe papiery wartościowe na 

dofinansowanie zadań, o których mowa w art. 65 ust. 5.> 

2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, przez wydanie listu emisyjnego, 

warunki emisji skarbowych papierów wartościowych oraz sposób realizacji świadczeń z 

nich wynikających. 

3. List emisyjny zawiera w szczególności: 

1)   datę emisji; 

2)   powołanie podstawy prawnej emisji; 

3)   jednostkową wartość nominalną w złotych; 
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4)   cenę zbycia lub 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. 

4. Emisja skarbowych papierów wartościowych następuje z dniem zarejestrowania 

skarbowych papierów wartościowych w depozycie papierów wartościowych oraz w 

kwocie równej wartości nominalnej wyemitowanych papierów wartościowych. 

5. 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 wydanych na 

podstawie art. 97 tej ustawy. 

 

Art. 67. 

1. Minister właściwy do spraw finansów publicznych przekazuje do Funduszu środki 

niezbędne do terminowej obsługi zobowiązań z tytułu wyemitowanych obligacji, o 

których mowa w ust. 3, w przypadku gdy poziom środków Funduszu jest 

niewystarczający do obsługi tych zobowiązań. 

[2. W przypadku niedoboru na rachunku Funduszu środków niezbędnych do terminowej 

obsługi działań, o których mowa w art. 65 ust. 6, finansowanie ich realizacji może 

odbywać się, po uzgodnieniu z dysponentem i ministrem właściwym do spraw finansów 

publicznych, ze środków Banku Gospodarstwa Krajowego.] 

<2. W przypadku niedoboru na rachunku Funduszu środków niezbędnych do 

terminowej obsługi działań, o których mowa w art. 65 ust. 5, finansowanie ich 

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

finansów publicznych, ze środków Banku Gospodarstwa Krajowego.> 

3. Bank Gospodarstwa Krajowego może emitować obligacje w kraju i za granicą na rzecz 

Funduszu. 

4. Zobowiązania Banku Gospodarstwa Krajowego z tytułu wyemitowanych obligacji, o 

których mowa w ust. 3, są objęte gwarancją Skarbu Państwa, reprezentowanego przez 

ministra właściwego do spraw finansów publicznych. 
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5. Do gwarancji, o której mowa w ust. 4, nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 8 maja 1997 

r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby 

prawne (Dz. U. z 2020 r. poz. 122), z wyjątkiem stosowanych odpowiednio art. 31, art. 

43b, art. 44, art. 45 i art. 46 tej ustawy. 

6. Gwarancja, o której mowa w ust. 4, jest udzielana do wysokości 100% pozostających do 

wypłaty świadczeń pieniężnych wynikających z wyemitowanych obligacji objętych 

gwarancją wraz ze 100% należnych odsetek od tej kwoty i innych kosztów bezpośrednio 

związanych obligacjami. 

7. Gwarancja, o której mowa w ust. 4, jest wolna od opłaty prowizyjnej. 

[8. Jeżeli odzyskanie wierzytelności Skarbu Państwa, powstałych z tytułu udzielonego 

poręczenia lub gwarancji, nie jest możliwe, Rada Ministrów, na wniosek ministra 

właściwego do spraw finansów publicznych, może umorzyć wierzytelność w całości lub 

części.] 

<8. Jeżeli odzyskanie wierzytelności Skarbu Państwa, powstałych z tytułu udzielonej 

gwarancji, nie jest możliwe, Rada Ministrów, na wniosek ministra właściwego do 

spraw finansów publicznych, może umorzyć wierzytelność w całości albo części.> 

9. Bank Gospodarstwa Krajowego jest zwolniony z obowiązku udzielania zabezpieczenia do 

gwarancji, o których mowa w ust. 4. 

10. Do emisji obligacji stosuje się odpowiednio art. 39p-39 w ustawy z dnia 27 października 

1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 72 i 278). 

[Art. 68. 

1. Projekt planu finansowego Funduszu na rok 2020 dysponent Funduszu sporządza w 

terminie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. 

2. Projekt planu, o którym mowa w ust. 1, podlega uzgodnieniu z ministrem właściwym do 

spraw finansów publicznych w terminie 10 dni roboczych od dnia jego przekazania przez 

dysponenta Funduszu.] 

Art. 101. 

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia: 

1)   z wyjątkiem: 

a)  art. 31, który wchodzi w życie z dniem 7 lipca 2020 r., 

b)  art. 8 pkt 4 w zakresie dodawanego art. 6 ust. 4 oraz art. 22 pkt 1-3, które wchodzą w 

życie z dniem 1 stycznia 2021 r., 
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c)  art. 27 pkt 7 w zakresie zmienianego art. 406
5
 § 5-7, który wchodzi w życie z dniem 3 

września 2020 r.; 

2)   z tym że: 

a)  art. 1 pkt 14 w zakresie dodawanego art. 15h ust. 1 pkt 1 - z mocą od dnia 9 grudnia 

2019 r., 

b)  art. 1 pkt 14 w zakresie dodawanego art. 15zb - z mocą od dnia 7 lutego 2020 r., 

c)  art. 1 pkt 17 w zakresie dodawanego art. 31x - z mocą od dnia 1 marca 2020 r., 

d)  art. 1 pkt 11, pkt 14 w zakresie dodawanych art. 15a-15d, art. 15h ust. 1 pkt 2, art. 15l i 

art. 15zc oraz pkt 17 w zakresie dodawanych art. 31e, art. 31f, art. 31j, art. 31m [, art. 

31za] i art. 31zm - z mocą od dnia 8 marca 2020 r., 

e)  art. 1 pkt 14 w zakresie dodawanego art. 15fz - z mocą od dnia 12 marca 2020 r., 

f)  art. 1 pkt 14 w zakresie dodawanego art. 15k - z mocą od dnia 13 marca 2020 r., 

g)  art. 89 - z mocą od dnia 15 marca 2020 r., 

h)  art. 1 pkt 3 lit. a-c oraz art. 66 - z mocą od dnia 26 marca 2020 r. 


