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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 4 czerwca 2020 r. 

 

o dodatku solidarnościowym przyznawanym w celu przeciwdziałania negatywnym 

skutkom COVID-19 

 

(druk nr 143) 

 

 

 

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

r. poz. 1387, z późn. zm.) 

Art. 52u. 

1. Podatnicy, o których mowa w art. 30ca, osiągający w 2020 r. kwalifikowane dochody z 

kwalifikowanych praw własności intelektualnej, które wykorzystywane są do 

przeciwdziałania COVID-19, o którym mowa w art. 2 ust. 2 ustawy o COVID-19, mogą 

stosować w trakcie roku podatkowego do opodatkowania tych dochodów stawkę podatku, 

o której mowa w tym przepisie, przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy. 

2. Wysokość zaliczek, o których mowa w ust. 1, oblicza się w następujący sposób: 

1)   pierwszą zaliczkę oblicza się od sumy kwalifikowanych dochodów z 

kwalifikowanych praw własności intelektualnej, osiągniętych od dnia 1 marca 2020 r., 

z zastosowaniem stawki, o której mowa w art. 30ca ust. 1; 

2)   zaliczki za kolejne miesiące albo kwartały oblicza się jako różnicę między podatkiem 

obliczonym z zastosowaniem stawki, o której mowa w art. 30ca ust. 1, od sumy 

kwalifikowanych dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, 

osiągniętych od dnia 1 marca 2020, a sumą należnych zaliczek za poprzednie miesiące 

albo kwartały obliczonych od tych dochodów. 

3. Przepis ust. 1 stosuje się również w przypadku, gdy podatnik nie posiada kwalifikowanego 

prawa własności intelektualnej ani ekspektatywy uzyskania kwalifikowanego prawa, pod 

warunkiem zgłoszenia lub złożenia wniosku o uzyskanie takiego prawa ochronnego do 

właściwego organu, w terminie 6 miesięcy, licząc od końca miesiąca, za który przy 

obliczaniu zaliczki na podatek zastosował 5% stawkę podatku. 

4. Przepisy art. 30ca stosuje się odpowiednio. 
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<Art. 52ua. 

Zwalnia się od podatku dochodowego kwoty dodatku solidarnościowego, o którym 

mowa w ustawie z dnia 4 czerwca 2020 r. o dodatku solidarnościowym przyznawanym w 

celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19 (Dz. U. poz. …).> 

 

 

 

USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. 

U. z 2019 r. poz. 1482, 1622, 1818 i 2473 oraz z 2020 r. poz. 278) 

 

Art. 71. 

1. Prawo do zasiłku przysługuje bezrobotnemu za każdy dzień kalendarzowy od dnia 

zarejestrowania się we właściwym powiatowym urzędzie pracy, z zastrzeżeniem art. 75, 

jeżeli: 

1)   nie ma dla niego propozycji odpowiedniej pracy, propozycji stażu, przygotowania 

zawodowego dorosłych, szkolenia, prac interwencyjnych lub robót publicznych oraz 

2)   w okresie 18 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień zarejestrowania, łącznie 

przez okres co najmniej 365 dni: 

a)  był zatrudniony i osiągał wynagrodzenie w kwocie co najmniej minimalnego 

wynagrodzenia za pracę, od którego istnieje obowiązek opłacania składki na 

Fundusz Pracy, z zastrzeżeniem art. 104a-105; w okresie tym nie uwzględnia się 

okresów urlopów bezpłatnych trwających łącznie dłużej niż 30 dni, 

b)  wykonywał pracę na podstawie umowy o pracę nakładczą i osiągał z tego tytułu 

dochód w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę, 

c)  świadczył usługi na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej 

umowy o świadczenie usług, do których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 

kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, albo 

współpracował przy wykonywaniu tych umów, przy czym podstawę wymiaru 

składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota co najmniej 

minimalnego wynagrodzenia za pracę w przeliczeniu na okres pełnego miesiąca, z 

zastrzeżeniem art. 104b ust. 2, 

d)  opłacał składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu prowadzenia pozarolniczej 

działalności lub współpracy, z zastrzeżeniem art. 104b ust. 2, przy czym podstawę 
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wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota co 

najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę, 

e)  wykonywał pracę w okresie tymczasowego aresztowania lub odbywania kary 

pozbawienia wolności, przy czym podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia 

społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota co najmniej minimalnego 

wynagrodzenia za pracę, 

f)  wykonywał pracę w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, spółdzielni kółek 

rolniczych lub spółdzielni usług rolniczych, będąc członkiem tej spółdzielni, przy 

czym podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 

stanowiła kwota co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę, 

g)  opłacał składkę na Fundusz Pracy w związku z zatrudnieniem lub wykonywaniem 

innej pracy zarobkowej za granicą u pracodawcy zagranicznego w państwie 

niewymienionym w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. a-c, w wysokości 9,75% przeciętnego 

wynagrodzenia za każdy miesiąc zatrudnienia, 

h)  był zatrudniony za granicą i przybył do Rzeczypospolitej Polskiej jako repatriant, 

i)  był zatrudniony, pełnił służbę lub wykonywał inną pracę zarobkową i osiągał 

wynagrodzenie lub dochód, od którego istnieje obowiązek opłacania składki na 

Fundusz Pracy. 

2. Do 365 dni, o których mowa w ust. 1 pkt 2, zalicza się również okresy: 

1)    zasadniczej służby wojskowej, przeszkolenia wojskowego, służby przygotowawczej, 

służby kandydackiej, kontraktowej zawodowej służby wojskowej, ćwiczeń 

wojskowych, okresowej służby wojskowej, terytorialnej służby wojskowej pełnionej 

rotacyjnie lub służby wojskowej pełnionej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie 

wojny oraz zasadniczej służby w obronie cywilnej i służby zastępczej, a także służby 

w charakterze funkcjonariusza, o którym mowa w ustawie z dnia 18 lutego 1994 r. o 

zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby 

Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, 

Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, 

Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin; 

2)   urlopu wychowawczego udzielonego na podstawie odrębnych przepisów; 

3)   pobierania renty z tytułu niezdolności do pracy lub służby, o której mowa w pkt 1, 

renty szkoleniowej oraz przypadające po ustaniu zatrudnienia, wykonywania innej 
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pracy zarobkowej albo zaprzestaniu prowadzenia pozarolniczej działalności okresy 

pobierania zasiłku chorobowego, macierzyńskiego, zasiłku w wysokości zasiłku 

macierzyńskiego lub świadczenia rehabilitacyjnego, jeżeli podstawę wymiaru tych 

zasiłków i świadczenia, z uwzględnieniem kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, 

stanowiła kwota wynosząca co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę; 

4)   niewymienione w ust. 1 pkt 2, za które były opłacane składki na ubezpieczenia 

społeczne i Fundusz Pracy, jeżeli podstawę wymiaru składek stanowiła kwota 

wynosząca co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę; 

5)   za które przyznano odszkodowanie z tytułu niezgodnego z przepisami rozwiązania 

przez pracodawcę stosunku pracy lub stosunku służbowego, oraz okres, za który 

wypłacono pracownikowi odszkodowanie z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia 

umowy o pracę; 

6)   świadczenia usług na podstawie umowy uaktywniającej, o której mowa w art. 50 

ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 409 i 730); 

7)   pobierania renty rodzinnej, w przypadku gdy nastąpił zbieg prawa do tej renty z 

prawem do renty z tytułu niezdolności do pracy i wybrano pobieranie renty rodzinnej; 

8)   sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem przez osoby, o których mowa w art. 6a 

ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych; 

9)   pobierania świadczenia pielęgnacyjnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego na 

podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, lub zasiłku dla opiekuna na 

podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, jeżeli utrata 

prawa do nich była spowodowana śmiercią osoby, nad którą opieka była sprawowana 

[.] <;> 

<10) zatrudnienia z wynagrodzeniem poniżej minimalnego wynagrodzenia za pracę 

miesięcznie w przypadku osób, którym na podstawie art. 15g 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, 695 i 875) 

obniżono wymiar czasu pracy skutkujący obniżeniem wysokości wynagrodzenia 

poniżej minimalnego wynagrodzenia za pracę, jeżeli przed wskazanym 

obniżeniem wymiaru czasu pracy osiągały miesięcznie wynagrodzenie w kwocie 

co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę.> 
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3. Prawo do zasiłku przysługuje bezrobotnym zwolnionym z zakładów karnych i aresztów 

śledczych, zarejestrowanym w okresie 30 dni od dnia zwolnienia, jeżeli suma okresów, o 

których mowa w ust. 1 pkt 2 i ust. 2, przypadających w okresie 18 miesięcy przed 

ostatnim pozbawieniem wolności oraz wykonywania pracy w okresie pozbawienia 

wolności wynosiła co najmniej 365 dni, przy czym podstawę wymiaru składek na 

ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota w wysokości co najmniej 

minimalnego wynagrodzenia za pracę. W przypadku pozbawienia wolności w okresie 

pobierania zasiłku, po zwolnieniu z zakładu karnego lub aresztu śledczego przysługuje 

prawo do zasiłku na okres skrócony o okres pobierania zasiłku przed pozbawieniem 

wolności i w trakcie przerw w odbywaniu kary. 

4. Prawo do zasiłku przysługuje bezrobotnym zwolnionym z zasadniczej służby wojskowej 

lub okresowej służby wojskowej, jeżeli okres jej odbywania wynosił co najmniej 240 dni i 

przypadał w okresie 18 miesięcy poprzedzających dzień zarejestrowania się w 

powiatowym urzędzie pracy. 

5. (uchylony) 

6. W przypadku udokumentowania przez bezrobotnego okresu uprawniającego do zasiłku po 

upływie 7 dni od dnia zarejestrowania się w powiatowym urzędzie pracy, jednak w 

okresie posiadania statusu bezrobotnego, prawo do zasiłku przysługuje od dnia 

udokumentowania tego prawa na okres, o którym mowa w art. 73 ust. 1. 

7. (uchylony) 

8. Minister właściwy do spraw pracy określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki 

oraz tryb opłacania składek na Fundusz Pracy przez osoby podejmujące zatrudnienie lub 

inną pracę zarobkową za granicą u pracodawcy zagranicznego w państwie 

niewymienionym w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. a-c, uwzględniając zasady obowiązujące przy 

opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne, brak możliwości ich opłacania za okresy 

wsteczne oraz ich zwrotu, chyba że zostały wpłacone w wyższej od obowiązującej 

wysokości. 

Art. 72. 

[1. Wysokość zasiłku wynosi: 

1)   823,60 zł miesięcznie w okresie pierwszych 90 dni posiadania prawa do zasiłku; 

2)   646,70 zł miesięcznie w okresie kolejnych dni posiadania prawa do zasiłku.] 

<1. Wysokość zasiłku wynosi: 

1) 1200 zł miesięcznie w okresie pierwszych 90 dni posiadania prawa do zasiłku; 
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2) 942,30 zł miesięcznie w okresie kolejnych dni posiadania prawa do zasiłku.> 

2. Bezrobotnemu, którego łączne okresy wymienione w art. 71 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 pkt 1, 2, 

4 i 5, zwane dalej "okresem uprawniającym do zasiłku", wynoszą mniej niż 5 lat, 

przysługuje zasiłek w wysokości 80% kwoty zasiłku określonego w ust. 1. 

3. Bezrobotnemu, którego okres uprawniający do zasiłku wynosi co najmniej 20 lat, 

przysługuje zasiłek w wysokości 120% kwoty zasiłku określonego w ust. 1. 

4. Do okresu uprawniającego do zasiłku, od którego zależy wysokość i okres pobierania 

zasiłku, zalicza się również okresy pobierania gwarantowanego zasiłku okresowego, 

okresy zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego 

młodocianych pracowników, okres zatrudnienia za granicą osoby, która przesiedliła się do 

kraju na warunkach repatriacji w rozumieniu przepisów o repatriacji, oraz okresy urlopu 

bezpłatnego udzielonego na podstawie przepisów w sprawie bezpłatnych urlopów dla 

matek pracujących, opiekujących się małymi dziećmi, innych udzielonych w tym celu 

urlopów bezpłatnych, a także okresy niewykonywania pracy przed dniem 8 czerwca 1968 

r. stanowiące przerwę w zatrudnieniu spowodowaną opieką nad dzieckiem: 

1)   w wieku do 4 lat - w granicach do 3 lat na każde dziecko oraz łącznie z okresami, o 

których mowa w art. 71 ust. 2 pkt 2, bez względu na liczbę dzieci - do 6 lat; 

2)   na które, ze względu na jego stan fizyczny, psychiczny lub psychofizyczny, 

przysługuje zasiłek pielęgnacyjny - dodatkowo do 3 lat na każde dziecko. 

5. Do okresu uprawniającego do zasiłku, od którego zależy wysokość i okres pobierania 

zasiłku, zalicza się również okresy zatrudnienia, o których mowa w art. 89. 

5a. Do okresu uprawniającego do zasiłku, od którego zależy wysokość i okres pobierania 

zasiłku, zalicza się również: 

a)  okresy zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przebyte przed dniem 1 stycznia 1997 

r., jeżeli podstawę wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne lub zaopatrzenie 

emerytalne i Fundusz Pracy stanowiła kwota wynosząca co najmniej połowę wówczas 

obowiązującego najniższego wynagrodzenia za pracę pracowników, określonego na 

podstawie odrębnych przepisów; okres prowadzenia działalności pozarolniczej przed 

dniem 1 stycznia 1997 r. podlega zaliczeniu, pod warunkiem opłacania składek na 

ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy z tego tytułu, o ile podstawę wymiaru tych 

składek stanowiła kwota wynosząca co najmniej połowę wówczas obowiązującego 

najniższego wynagrodzenia za pracę, 
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b)  okresy zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przebyte przed dniem 1 maja 2004 r. 

za granicą u pracodawcy zagranicznego w państwie wymienionym w art. 1 ust. 3 pkt 2 

lit. a-c, za które były opłacane składki na Fundusz Pracy. 

6. Zasiłki podlegają waloryzacji z dniem 1 czerwca o średnioroczny wskaźnik cen towarów i 

usług konsumpcyjnych ogółem w poprzednim roku. Nie dokonuje się waloryzacji 

zasiłków, w przypadku gdy średnioroczny poziom cen towarów i usług konsumpcyjnych 

ogółem nie zmienił się lub uległ zmniejszeniu. 

7. Przepis ust. 6 stosuje się odpowiednio do stypendiów oraz dodatków aktywizacyjnych, o 

których mowa w art. 48 ust. 1 pkt 2. 

8. Minister właściwy do spraw pracy, na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu 

Statystycznego, ogłasza, w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym 

Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", kwoty zasiłków po waloryzacji. 

9. Średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, o którym mowa w 

ust. 6, ustala się na podstawie komunikatów Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, 

ogłaszanych w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", na 

podstawie art. 94 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z 

Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. 

10. Zasiłki wypłaca się w okresach miesięcznych z dołu. Zasiłek za niepełny miesiąc ustala 

się, dzieląc kwotę przysługującego zasiłku przez 30 i mnożąc przez liczbę dni 

kalendarzowych przypadających w okresie, za który przysługuje zasiłek. 

11. Do obliczania okresów przysługiwania zasiłku nie stosuje się 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) w zakresie dotyczącym terminów oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 

1964 r. - Kodeks cywilny w zakresie dotyczącym sposobu obliczania terminów. 

12. Uprawnionym do zasiłku, stypendium i innych świadczeń wypłacanych z Funduszu Pracy 

przysługują odsetki ustawowe za opóźnienie, jeżeli powiatowy urząd pracy z przyczyn 

niezależnych od uprawnionych osób nie dokonał ich wypłaty w terminie. 

13. Starosta ustala i opłaca, na zasadach i w wysokości określonych w odrębnych przepisach, 

składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od zasiłków wypłaconych bezrobotnym. 


