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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 14 sierpnia 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 

 

(druk nr 193) 

 

 

U S T A W A  z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 

wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, z późn. zm.) 

 

<Art. 15gh. 

Wnioski o przyznanie świadczeń na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników, 

o których mowa w art. 15g i art. 15gg, mogą być składane najpóźniej w terminie 30 dni 

od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.> 

 

Art. 15k. 

1. Odstąpienie od umowy w trybie określonym w art. 47 ust. 4 ustawy z dnia 24 listopada 

2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych lub rozwiązanie 

przez organizatora turystyki umowy o udział w imprezie turystycznej w trybie określonym 

w art. 47 ust. 5 pkt 2 tej ustawy, które to odstąpienie od umowy lub rozwiązanie umowy 

pozostaje w bezpośrednim związku z wybuchem epidemii wirusa SARS-CoV-2, jest 

skuteczne z mocy prawa po upływie 180 dni od dnia powiadomienia przez podróżnego o 

odstąpieniu lub powiadomienia o rozwiązaniu przez organizatora turystyki. 

2. Odstąpienie od umowy bądź jej rozwiązanie, o którym mowa w ust. 1, nie jest skuteczne w 

przypadku wyrażenia przez podróżnego zgody na otrzymanie w zamian od organizatora 

turystyki vouchera do realizacji na poczet przyszłych imprez turystycznych w ciągu roku 

od dnia, w którym miała się odbyć impreza turystyczna. 

3. Wartość vouchera, o którym mowa w ust. 2, nie może być niższa niż kwota wpłacona na 

poczet realizacji dotychczasowej umowy o imprezę turystyczną. 
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[4. Środki odpowiadające wpłatom na poczet realizacji umów o imprezy turystyczne, w 

stosunku do których zastosowanie znajdzie ust. 2, podlegają ochronie na wypadek 

niewypłacalności organizatora turystyki.] 

<4. Środki odpowiadające wpłatom na poczet realizacji umów o imprezy turystyczne, w 

stosunku do których zastosowanie znajdzie ust. 2, są objęte zabezpieczeniem 

finansowym organizatora turystyki, o którym mowa w art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 24 

listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, 

obowiązującym w dniu zawarcia dotychczasowej umowy o udział w imprezie 

turystycznej.> 

<Art. 15ka. 

1. W przypadku, o którym mowa w art. 15k ust. 1, organizator turystyki może ubiegać 

się o wypłatę na rzecz podróżnego środków pieniężnych wpłaconych przez tego 

podróżnego na rzecz organizatora turystki na poczet imprezy turystycznej, na 

zasadach i w trybie określonym w ust. 2–36. O wypłaty mogą ubiegać się wyłącznie 

organizatorzy turystyki, którzy: 

1) przyjęli płatność w formie bezgotówkowej; 

2) zostali wpisani do właściwego rejestru, o którym mowa w art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 

24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach 

turystycznych przed dniem 8 marca 2020 r. 

2. Organizator turystyki składa wniosek o udzielenie wypłaty, zwany dalej „wnioskiem 

organizatora turystyki”, do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, o którym 

mowa w ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, 

Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli 

Komunikacyjnych, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego tego Funduszu. 

Organizator turystyki może złożyć wniosek dotyczący wypłaty na rzecz więcej niż 

jednego podróżnego. O udzieleniu wypłaty, o której mowa w ust. 1, decyduje 

kolejność złożenia kompletnych, zgodnych w zakresie zawartych w nich danych, oraz 

pozytywnie zweryfikowanych wniosków organizatora turystyki oraz podróżnego pod 

warunkiem dostępności środków z Turystycznego Funduszu Zwrotów. 

3. Wniosek organizatora turystyki zawiera wskazanie całkowitej kwoty wypłaty oraz 

oświadczenie organizatora turystyki stwierdzające: 

1) odstąpienie przez podróżnego od umowy w trybie art. 47 ust. 4 ustawy z dnia 24 

listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych 
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albo rozwiązanie umowy z podróżnym w trybie art. 47 ust. 5 pkt 2 tej ustawy, które 

to odstąpienie od umowy lub rozwiązanie umowy pozostaje w bezpośrednim związku 

z wybuchem epidemii wirusa SARS-CoV-2; 

2) że nie wręczył oraz że nie wręczy on podróżnemu vouchera, o którym mowa w art. 

15k ust. 2; 

3) że nie dokonał on zwrotu wpłat wniesionych przez podróżnego; 

4) że zobowiązuje się do zwrotu wypłaty na zasadach i w terminach określonych w art. 

15kb ust. 7 i 8. 

4. W terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku organizatora turystyki dokonuje on na 

rzecz Turystycznego Funduszu Pomocowego: 

1)  wpłaty w wysokości 7,5% łącznej wartości wypłat objętych tym wnioskiem; 

2) opłaty w wysokości: 

a) 2,5% łącznej wartości wypłat objętych tym wnioskiem pomniejszonej o kwotę, o 

której mowa w pkt 1, jeśli wniosek składa mikro, mały lub średni przedsiębiorca 

albo, 

b)  4,1% łącznej wartości wypłat objętych tym wnioskiem pomniejszonej o kwotę, o 

której mowa w pkt 1, jeśli wniosek składa duży przedsiębiorca. 

5.  Wpłaty i opłaty, o których mowa w ust. 4, podlegają zwrotowi do organizatora 

turystyki, w przypadku negatywnej weryfikacji wniosków, o której mowa w ust. 17. 

6. Oświadczenie organizatora turystyki składa się pod rygorem odpowiedzialności 

karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Organizator turystyki 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. 

7. Do wniosku organizatora turystyki należy dołączyć wykaz umów, od których 

podróżni odstąpili w trybie art. 47 ust. 4 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o 

imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych oraz umów 

rozwiązanych z podróżnymi w trybie art. 47 ust. 5 pkt 2 tej ustawy, które to 

odstąpienie od umowy lub rozwiązanie umowy pozostaje w bezpośrednim związku z 

wybuchem epidemii wirusa SARS-CoV-2, a organizator turystyki nie dokonał 

zwrotu wpłat wniesionych przez podróżnego lub podróżny nie wyraził zgody na 
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otrzymanie w zamian od organizatora turystyki vouchera, o którym mowa w art. 

15k ust. 2. 

8. Wykaz umów załączony do wniosku organizatora turystyki zawiera dane, o których 

mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i 

powiązanych usługach turystycznych, a także: 

1) imiona i nazwiska podróżnych, którzy zawarli umowy o udział w imprezie 

turystycznej; 

2) numer PESEL, a w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL – rodzaj, numer i 

serię dokumentu potwierdzającego tożsamość; 

3) numer NIP – w przypadku podmiotów innych niż osoby fizyczne; 

4) datę powiadomienia przez podróżnego o odstąpieniu od umowy o udział w imprezie 

turystycznej lub powiadomienia o rozwiązaniu umowy o udział w imprezie 

turystycznej przez organizatora turystyki; 

5) całkowitą kwotę należną do zwrotu; 

6) numer rachunku bankowego podróżnego lub rachunku w spółdzielczej kasie 

oszczędnościowo-kredytowej, na który ma zostać dokonana wypłata; 

7) numer rachunku bankowego podróżnego lub rachunku w spółdzielczej kasie 

oszczędnościowo-kredytowej, z którego została dokonana wpłata należności za 

imprezę turystyczną, jeżeli jest inny niż numer, o którym mowa w pkt 6, o ile 

dotyczy; 

8) numer rachunku bankowego lub rachunku w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-

kredytowej, na który została dokonana wpłata należności za imprezę turystyczną; 

9) informację o agencie rozliczeniowym zapewniającym obsługę płatności 

dokonywanych na rzecz organizatora turystyki, w przypadku gdy wpłata należności 

za imprezę turystyczną została dokonana przez podróżnego za pośrednictwem karty 

płatniczej lub telefonu. 

9. Podróżny, na rzecz którego ma zostać dokonana wypłata, o którą ubiega się 

organizator turystyki, składa za pośrednictwem systemu teleinformatycznego 

Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego wniosek o wypłatę na jego rzecz, 

zwany dalej „wnioskiem podróżnego”, o czym Ubezpieczeniowy Fundusz 

Gwarancyjny informuje organizatora turystyki. Do złożenia wniosku jest 

uprawniony podróżny, który zawarł umowę o udział w imprezie turystycznej. 

10. Wniosek podróżnego zawiera: 
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1) imię i nazwisko podróżnego, uprawnionego do złożenia wniosku; 

2) numer PESEL, a w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL – rodzaj, numer i 

serię dokumentu potwierdzającego tożsamość; 

3) numer NIP – w przypadku podmiotów innych niż osoby fizyczne; 

4) adres zamieszkania, a w przypadku osób innych niż osoby fizyczne – adres siedziby 

oraz adres poczty elektronicznej; 

5) nazwę lub firmę organizatora turystyki, z którym została zawarta umowa o udział w 

imprezie turystycznej; 

6) numer umowy o udział w imprezie turystycznej, o ile posiada; 

7) datę zawarcia umowy o udział w imprezie turystycznej; 

8) datę powiadomienia przez podróżnego o odstąpieniu od umowy o udział w imprezie 

turystycznej lub powiadomienia o rozwiązaniu umowy o udział w imprezie 

turystycznej przez organizatora turystyki; 

9) datę rozpoczęcia imprezy turystycznej; 

10) numer rachunku bankowego podróżnego lub rachunku w spółdzielczej kasie 

oszczędnościowo-kredytowej, z którego została dokonana wpłata należności za 

imprezę turystyczną, o ile dotyczy; 

11) numer rachunku bankowego lub rachunku w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-

kredytowej, na który została dokonana wpłata należności za imprezę turystyczną; 

12) wysokość wpłaconych kwot za imprezę turystyczną i daty obciążenia lub uznania 

rachunku; 

13) numer karty płatniczej, w zakresie umożliwiającym weryfikację dokonania płatności 

kartą płatniczą oraz imię i nazwisko posiadacza tej karty, z której została dokonana 

wpłata należności za imprezę turystyczną, o ile dotyczy; 

14) numer telefonu, z którego została dokonana wpłata należności za imprezę 

turystyczną, o ile dotyczy; 

15) całkowitą kwotę należną do zwrotu; 

16) numer rachunku bankowego podróżnego lub rachunku w spółdzielczej kasie 

oszczędnościowo-kredytowej, na który ma zostać dokonany zwrot, jeżeli jest inny niż 

numer, o którym mowa w pkt 10. 

11. Do wniosku podróżnego dołącza się oświadczenie składane pod rygorem 

odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, o: 

1) prawdziwości danych, o których mowa w ust. 10; 
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2) braku zwrotu wpłaty oraz o nieotrzymaniu vouchera, o którym mowa w art. 15k ust. 

2, lub niewyrażeniu zgody na jego przyjęcie. 

12. Podróżny 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. 

13. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, po otrzymaniu wniosku organizatora 

turystyki i wniosku podróżnego dokonuje oceny ich kompletności. W przypadku 

otrzymania niekompletnego wniosku lub rozbieżności w złożonym wniosku, wzywa 

organizatora turystyki lub podróżnego do uzupełnienia braków lub złożenia 

wyjaśnień za pośrednictwem systemu teleinformatycznego Ubezpieczeniowego 

Funduszu Gwarancyjnego, w terminie 14 dni, od dnia doręczenia wezwania. 

14. W przypadku nieuzupełnienia braków lub niezłożenia wyjaśnień przez organizatora 

turystyki lub podróżnego w terminie określonym w wezwaniu wniosek pozostawia 

się bez rozpoznania, o czym informuje się organizatora turystyki oraz podróżnego za 

pośrednictwem systemu teleinformatycznego Ubezpieczeniowego Funduszu 

Gwarancyjnego. 

15. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, po otrzymaniu za pośrednictwem systemu 

teleinformatycznego Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego wniosków 

organizatora turystyki oraz podróżnego, i potwierdzeniu ich kompletności oraz 

zgodności danych w nich zawartych, w terminie 30 dni od dnia otrzymania 

późniejszego z tych wniosków dokonuje ich weryfikacji, biorąc pod uwagę 

dostępność środków na Turystycznym Funduszu Zwrotów. W przypadku 

konieczności przeprowadzenia dodatkowego postępowania wyjaśniającego, termin 

ulega przedłużeniu do 4 miesięcy od dnia otrzymania późniejszego z tych wniosków. 

16. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, w terminie 14 dni od dnia pozytywnej 

weryfikacji, dokonuje wypłaty z Turystycznego Funduszu Zwrotów na rzecz 

podróżnych, nie wcześniej jednak niż przed uzyskaniem od organizatora turystyki 

wpłat, o których mowa w ust. 4. 

17. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, informuje organizatora turystyki i 

podróżnego o negatywnej weryfikacji wniosków, w tym o braku środków w 

Turystycznym Funduszu Zwrotów, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego 

tego Funduszu. 
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18. W przypadku złożenia przez organizatora turystyki oraz podróżnego wniosku o 

wypłatę przed upływem terminu zwrotu określonego w art. 47 ust. 6 ustawy z dnia 

24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach 

turystycznych, jak również po jego upływie, lecz w terminie nie dłuższym niż do 

dnia, o którym mowa w art. 36a ust. 2, termin zwrotu poniesionych opłat i wpłat, o 

którym mowa w art. 47 ust. 6 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach 

turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, uznaje się za zachowany, w 

przypadku dokonania wypłaty, o której mowa w ust. 1, na rzecz podróżnych przez 

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. 

19. W przypadku, gdy wpłaty podróżnego dokonane zostały w walucie innej niż polska, 

kwotę należnej wypłaty ustala się w walucie polskiej z zastosowaniem kursu 

średniego ogłoszonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na dzień 

wejścia w życie ustawy z dnia 14 sierpnia 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. ...) . 

20. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny oraz osoby działające w jego imieniu z 

należytą starannością nie ponoszą odpowiedzialności za szkodę wynikłą z 

niewłaściwej realizacji wypłat, o których mowa w ust. 1. 

21. W celu realizacji wypłat, o których mowa w ust. 1, Ubezpieczeniowy Fundusz 

Gwarancyjny może uzyskiwać nieodpłatnie dane: 

1) z systemów teleinformatycznych ministra właściwego do spraw finansów 

publicznych oraz organów Krajowej Administracji Skarbowej, w tym dane, 

informacje i dokumenty, o których mowa w dziale IIIB ustawy z dnia 29 sierpnia 

1997 r. – Ordynacja podatkowa; 

2) ze zbiorów danych, w tym zbiorów danych osobowych prowadzonych przez organy 

władzy publicznej oraz państwowe jednostki organizacyjne; 

3) z systemów teleinformatycznych dostawców usług płatniczych, o których mowa w 

ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. z 2020 r. poz. 794), 

w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia weryfikacji, o której mowa w ust. 15. 

22. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny może zawrzeć z ministrem właściwym do 

spraw finansów publicznych oraz organami Krajowej Administracji Skarbowej, 

umowy o udostępnianiu danych, o których mowa w ust. 21 pkt 1, zgromadzonych w 
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zbiorach w drodze teletransmisji bez konieczności składania każdorazowo 

pisemnych wniosków o ich udostępnienie. 

23.  Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny w odniesieniu do danych osobowych 

zgromadzonych na podstawie ust. 3, 8, 10 i 21 jest administratorem w rozumieniu 

art. 4 pkt 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 

z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.). 

24.  Do ochrony danych uzyskanych przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny 

na podstawie ust. 3, 8, 10 i 21 stanowiących tajemnice prawnie chronione stosuje się 

przepisy regulujące zasady ochrony tych tajemnic. 

25.  Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny przetwarza dane osobowe uzyskane na 

podstawie ust. 3, 8, 10 i 21 przez okres, w którym są one niezbędne do realizowania 

wypłat, o których mowa w ust. 1. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny dokonuje, 

nie rzadziej niż raz w roku, weryfikacji potrzeby dalszego przetwarzania tych 

danych, usuwając lub anonimizując dane, które nie są wymagane w związku z 

ustalonym celem. 

26. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny może przeprowadzić czynności 

sprawdzające w stosunku do organizatorów turystyki lub podróżnych, na rzecz 

których dokonana została wypłata. 

27. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, w toku czynności sprawdzających, może 

żądać od organizatora turystyki lub podróżnego przedstawienia kopii: 

1) umowy o udział w imprezie turystycznej zawartej między podróżnym a 

organizatorem turystyki; 

2) dowodu wpłaty na rzecz organizatora turystyki należności za imprezę turystyczną; 

3) dowodu wpłat, o których mowa w ust. 4. 

28. W przypadku: 

1) ujawnienia w wyniku przeprowadzonych czynności sprawdzających że wypłata, o 

której mowa w ust. 1, stanowi kwotę nienależnie pobraną, 

2) niedokonywania zwrotu wypłat, o których mowa w art. 15ka ust. 1, na Turystyczny 

Fundusz Zwrotów 
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– Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny występuje do ministra właściwego do spraw 

turystyki z wnioskiem o wydanie decyzji o zwrocie kwoty nienależnie pobranej. 

29. W przypadku, o którym mowa w ust. 28 pkt 2, Ubezpieczeniowy Fundusz 

Gwarancyjny, przed wystąpieniem do ministra właściwego do spraw turystyki z 

wnioskiem o wydanie decyzji o zwrocie kwoty nienależnie pobranej, wzywa 

organizatora turystyki do zwrotu środków wraz z ustawowymi odsetkami w 

wysokości określonej w wezwaniu, w terminie 14 dni, od dnia doręczenia wezwania. 

30. Za kwotę nienależnie pobraną uważa się wypłatę, która została przekazana 

podróżnemu mimo braku uprawnienia do wypłaty. 

31. W przypadku ujawnienia w wyniku przeprowadzonych czynności sprawdzających 

przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, że wypłata stanowi kwotę nienależnie 

pobraną, otrzymana wypłata podlega zwrotowi do Turystycznego Funduszu 

Zwrotów, a w przypadku jego likwidacji – do budżetu państwa, łącznie z odsetkami 

ustawowymi za opóźnienie, liczonymi od dnia przekazania nienależnej wypłaty na 

rzecz podróżnych. 

32. Współadministratorami danych osobowych przetwarzanych na potrzeby obsługi 

wypłat są minister właściwy do spraw turystyki i Ubezpieczeniowy Fundusz 

Gwarancyjny. 

33. Minister właściwy do spraw turystyki zawiera z Ubezpieczeniowym Funduszem 

Gwarancyjnym umowę w sprawie zlecenia Ubezpieczeniowemu Funduszowi 

Gwarancyjnemu przyjmowania, rozpatrywania wniosków i dokonywania wypłat, o 

których mowa w ust. 1, która stanowi podstawę realizacji przez Ubezpieczeniowy 

Fundusz Gwarancyjny czynności określonych w ust. 2–32. 

34. Umowa, o której mowa w ust. 33, określa w szczególności: 

1) czas trwania umowy; 

2) zakres sprawozdawczości i obowiązki sprawozdawcze w zakresie zrealizowanych 

wypłat z Turystycznego Funduszu Zwrotów; 

3) przyczyny i warunki rozwiązania umowy; 

4) sposób pokrycia kosztów realizacji przedmiotu umowy; 

5) szczegółowy zakres obowiązków i zasady odpowiedzialności w zakresie 

przetwarzanych danych osobowych; 

6) warunki pokrycia kosztów Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego 

związanych z obsługą wypłat; 
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7) zakres odpowiedzialności Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego z tytułu 

wykonania przedmiotu umowy; 

8) zakres upoważnienia do dysponowania środkami zgromadzonymi na Turystycznym 

Funduszu Zwrotów w imieniu ministra właściwego do spraw turystyki. 

35. Źródłem finansowania wypłat, o których mowa w ust. 1, realizowanych w imieniu 

ministra właściwego do spraw turystyki jest Turystyczny Fundusz Zwrotów. 

36. Wypłata na rzecz podróżnego, o której mowa w ust. 1, nie wpływa na ważność 

zawartych dotychczas umów agencyjnych pomiędzy organizatorami turystyki a 

agentami turystycznymi i należnych agentom turystycznym prowizji z tytułu 

zawartych umów o udział w imprezie turystycznej. 

Art. 15kb. 1. W Banku Gospodarstwa Krajowego tworzy się Turystyczny Fundusz 

Zwrotów, zwany dalej „Funduszem Zwrotów”, z którego realizowane są, do 

wyczerpania zgromadzonych na nim środków, wypłaty na rzecz podróżnych w trybie 

określonym w art. 15ka, gdy podróżny nie otrzymał lub nie wyraził zgody na 

przyjęcie vouchera, o którym mowa w art. 15k ust. 2. 

2. Środki Funduszu Zwrotów pochodzą z: 

1) wpłat z budżetu państwa, z części której dysponentem jest minister właściwy do 

spraw turystyki; 

2) odsetek od lokat okresowo wolnych środków Funduszu Zwrotów zdeponowanych w 

bankach, oraz odsetek od środków przekazanych w depozyt zgodnie z ust. 3 pkt 2; 

3) wpłaty z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19; 

4) zwrotów wypłat, o których mowa w art. 15ka ust. 1, dokonanych przez 

organizatorów turystyki zgodnie z ust. 7; 

5) wpłat z innych tytułów. 

3. Okresowo wolne środki Funduszu Zwrotów Bank Gospodarstwa Krajowego może 

lokować w: 

1) innych bankach; 

2) formie depozytu, o którym mowa w art. 78b ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o 

finansach publicznych. 

4. Kosztami Funduszu Zwrotów są: 

1) wypłaty, o których mowa w art. 15ka ust. 1; 

2) koszty obsługi wypłat i koszty prowadzenia Funduszu Zwrotów. 
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5. Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu, w imieniu ministra właściwego 

do spraw turystyki, przysługuje roszczenie do masy upadłości organizatora turystyki 

o zwrot wypłat, o których mowa w art. 15ka ust. 1, z uwzględnieniem zwrotu 

dokonanego przez organizatora turystyki na zasadach określonych w ust. 7. 

6. Wierzytelności, o których mowa w ust. 5, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, w 

imieniu ministra właściwego do spraw turystyki, może zgłaszać syndykowi do czasu 

prawomocnego wykonania planów podziału funduszu masy upadłościowej. 

7. Zwrotu wypłat, o których mowa w art. 15ka ust. 1, organizator turystyki dokonuje 

do Turystycznego Funduszu Zwrotów w 72 równych ratach do łącznej kwoty 

stanowiącej ich równowartość pomniejszonej o wpłatę, o której mowa w art. 15ka 

ust. 4 pkt 1, w terminie do 21. dnia każdego miesiąca, począwszy od kwietnia 2021 r., 

chyba, że wypłaty, o której mowa w art. 15ka ust. 1, dokonano po 31 marca 2021 r. 

W takim przypadku termin zwrotu pierwszej raty przypada na 21. dzień miesiąca 

następującego po miesiącu, w którym została dokonana wypłata, o której mowa w 

art. 15ka ust. 1. Raty oblicza się indywidualnie dla każdego organizatora turystyki w 

odniesieniu do wysokości wypłat, o których mowa w art. 15ka ust.1, dokonanych 

przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny na wniosek tego organizatora 

turystyki. 

8. W przypadku nieuiszczania rat zgodnie z zasadami określonymi w ust. 7 przepisy 

art. 2 ust. 2, art. 30 ust. 7 pkt 2, art. 31 pkt 2 oraz art. 37 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 

listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych 

stosuje się odpowiednio. 

9. Minister właściwy do spraw turystyki zawiera z Bankiem Gospodarstwa Krajowego 

umowę określającą zakres upoważnienia do korzystania z Funduszu Zwrotów w 

imieniu ministra właściwego do spraw turystyki przez Ubezpieczeniowy Fundusz 

Gwarancyjny oraz wysokość wynagrodzenia z tytułu utworzenia i prowadzenia 

Turystycznego Funduszu Zwrotów. 

10. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny może zawrzeć z Bankiem Gospodarstwa 

Krajowego umowę określającą szczegółowe zasady współpracy w związku z 

dokonywaniem wypłat, o których mowa w art. 15ka ust. 1. 

11. Fundusz Zwrotów działa na podstawie rocznego planu finansowego, który stanowi 

podstawę dokonywania wypłat ze środków Funduszu Zwrotów. 
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12. Bank Gospodarstwa Krajowego sporządza dla Funduszu Zwrotów odrębny bilans 

oraz rachunek zysków i strat. 

13. Bank Gospodarstwa Krajowego przedstawia ministrowi właściwemu do spraw 

turystyki: 

1) do dnia 15 kwietnia danego roku: 

a) sprawozdanie z realizacji planu finansowego Funduszu Zwrotów za rok poprzedni, 

b) bilans oraz rachunek zysków i strat za rok poprzedni; 

2) do dnia 30 września danego roku – projekt rocznego planu finansowego Funduszu 

Zwrotów na następny rok. 

14. Bank Gospodarstwa Krajowego przekazuje ministrowi właściwemu do spraw 

turystyki kwartalne informacje o realizacji planu finansowego Funduszu Zwrotów w 

terminie do końca miesiąca następującego po danym kwartale. 

15. Projekt rocznego planu finansowego Funduszu Zwrotów na następny rok zatwierdza 

minister właściwy do spraw turystyki w porozumieniu z ministrem właściwym do 

spraw finansów publicznych do dnia 31 października danego roku. 

16. Bank Gospodarstwa Krajowego w terminie 1 miesiąca od dnia wejścia w życie 

ustawy, opracuje w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw turystyki oraz 

ministrem właściwym do spraw finansów publicznych, plan finansowy Funduszu 

Zwrotów na rok 2020. 

17. Zwroty wypłat, o których mowa w art. 15ka ust. 1, dokonane na rachunek Funduszu 

Zwrotów, są przekazywane na rachunek Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, do 

15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano zwrotu tych 

wypłat. 

18. Po dokonaniu ostatecznych rozliczeń z organizatorami turystyki, środki Funduszu 

Zwrotów podlegają przekazaniu na rachunek wskazany przez ministra właściwego 

do spraw turystyki. Z chwilą przekazania tych środków Fundusz Zwrotów ulega 

likwidacji. 

Art. 15kc. 1. Tworzy się Turystyczny Fundusz Pomocowy, zwany dalej „Funduszem 

Pomocowym”, stanowiący wyodrębniony rachunek w Ubezpieczeniowym Funduszu 

Gwarancyjnym, o którym mowa w rozdziale 7 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o 

ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i 

Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. 

2. Obsługę Funduszu Pomocowego zapewnia Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. 
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3. Środki Funduszu Pomocowego są gromadzone na wyodrębnionym rachunku 

bankowym Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. 

4. Środki Funduszu Pomocowego pochodzą: 

1) z wpłat i opłat organizatorów turystyki, o których mowa w art. 15ka ust. 4; 

2) z odsetek od środków pieniężnych gromadzonych na rachunku bankowym, o którym 

mowa w ust. 3; 

3) z przychodów z lokat środków Funduszu Pomocowego; 

4) ze środków uzyskanych przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny z pożyczek i 

kredytów na rzecz Funduszu Pomocowego; 

5) ze składek organizatorów turystyki; 

6) ze zwrotów wypłat, o których mowa w ust. 14, dokonanych przez organizatorów 

turystyki zgodnie z ust. 21; 

7) z innych wpływów. 

5. Składka, o której mowa w ust. 4 pkt 5, jest naliczana w wysokości nie wyższej niż 30 

zł od każdego podróżnego z tytułu zawartej umowy o udział w imprezie turystycznej. 

6. Składka jest należna z dniem zawarcia umowy lub z dniem dokonania płatności 

przez podróżnego na rzecz organizatora turystyki, jeżeli jest on wcześniejszy niż 

dzień zawarcia umowy. 

7. W przypadku umów generalnych za dzień, w którym powstaje należność na Fundusz 

Pomocowy, uważa się dzień doręczenia w postaci papierowej lub na innym trwałym 

nośniku do organizatora turystyki zlecenia określającego w szczególności miejsce 

docelowe, sposób i środek transportu, jeśli przewóz jest objęty umową, oraz liczbę 

osób, które będą korzystały z imprezy turystycznej. 

8. Składka przekazana na Fundusz Pomocowy nie podlega zwrotowi. 

9. Organizatorzy turystyki dokonując wpłat składek na Fundusz Pomocowy w należnej 

wysokości bez wezwania: 

1) obliczają kwotę należną z tytułu składki na Fundusz Pomocowy za okres jednego 

miesiąca i przekazują tę kwotę oraz 

2) przekazują do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, za pośrednictwem 

systemu teleinformatycznego tego Funduszu, informacje o wysokości należnej 

składki 

– w terminie do 21. dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który jest należna 

składka. 
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10. W przypadku niewykonania obowiązków, o których mowa w ust. 9, 

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny wzywa, za pośrednictwem systemu 

teleinformatycznego tego Funduszu, organizatora turystyki do realizacji tych 

obowiązków w wyznaczonego terminu Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny jest 

uprawniony do dochodzenia należnych składek wraz z odsetkami. Wezwanie jest 

wysyłane do wiadomości właściwego marszałka województwa. 

11. W przypadku nieuiszczania składek lub niezłożenia informacji zgodnie z zasadami 

określonymi w ust. 9 i 10 przepisy art. 2 ust. 2, art. 30 ust. 7 pkt 2, art. 31 pkt 2 oraz 

art. 37 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i 

powiązanych usługach turystycznych stosuje się odpowiednio. 

12. Minister właściwy do spraw turystyki w porozumieniu z ministrem właściwym do 

spraw instytucji finansowych, po zasięgnięciu opinii Ubezpieczeniowego Funduszu 

Gwarancyjnego, określi, w drodze rozporządzenia, wysokość składki na Fundusz 

Pomocowy, w zależności od miejsca realizacji imprezy turystycznej, sposobu 

transportu i rodzaju zapewnianego środka transportu, uwzględniając konieczność 

zapewnienia właściwej ochrony i bezpieczeństwa podróżnym i mając na względzie 

potrzeby finansowe Funduszu Pomocowego związane z realizacją zadań 

wynikających z ustawy, przy czym minimalna stawka może być określona na 

poziomie 0 zł. 

13. W przypadku niedoboru środków niezbędnych do właściwego funkcjonowania 

Funduszu Pomocowego, w tym realizacji zadań, o których mowa w ust. 14, 

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny może udzielić Funduszowi Pomocowemu 

zwrotnego finansowania ze środków zgromadzonych w ramach Turystycznego 

Funduszu Gwarancyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 24 listopada 2017 r. o 

imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, na warunkach 

odpowiadających stopie oprocentowania lokat uzyskiwanych przez Ubezpieczeniowy 

Fundusz Gwarancyjny w danym okresie, przy uwzględnieniu bezpieczeństwa i 

płynności środków Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Wysokość 

zwrotnego finansowania udzielonego przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny 

na rzecz Funduszu Pomocowego nie może przekroczyć wysokości 5% środków 

zgromadzonych na Turystycznym Funduszu Gwarancyjnym. 

14. Ze środków zgormadzonych na rachunku, o którym mowa w ust. 1, Fundusz 

Pomocowy zapewnia organizatorom turystyki wypłaty na pokrycie zwrotów 
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podróżnym wpłat należności za imprezy turystyczne, które nie zostały lub nie 

zostaną zrealizowane z powodu ogłoszenia albo wystąpienia na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej lub w miejscu realizacji imprezy turystycznej 

nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności, o których mowa w art. 4 pkt 15 

ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych 

usługach turystycznych uznanych w drodze komunikatu wydanego przez ministra 

właściwego do spraw turystyki w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 

instytucji finansowych za właściwe dla uruchomienia wypłat na pokrycie podróżnym 

zwrotów wpłat należności za imprezę turystyczną, która nie została lub nie zostanie 

zrealizowana. 

15. Wypłaty z Funduszu Pomocowego udzielane są w przypadku, gdy organizator 

turystyki nie jest w stanie zapewnić podróżnym zwrotów należności za imprezę 

turystyczną, o których mowa w art. 47 ust. 4 i ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 24 listopada 

2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych. 

16. Zwrotu wypłat, o których mowa w ust. 14, organizator turystyki dokonuje do 

Funduszu Pomocowego w 72 równych ratach do łącznej kwoty stanowiącej ich 

równowartość pomniejszonej o wpłatę, o której mowa w ust. 4 pkt 1, w terminie do 

21. dnia każdego miesiąca, następującego po upływie 3 miesięcy od dokonania 

wypłaty, o której mowa w ust. 14. Raty oblicza się indywidualnie dla każdego 

organizatora turystyki w odniesieniu do wysokości wypłat, o których mowa w ust. 14, 

dokonanych przez Fundusz Pomocowy na wniosek tego organizatora turystyki. 

17. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny oraz osoby działające w jego imieniu z 

należytą starannością nie ponoszą odpowiedzialności za szkodę wynikłą z 

niewłaściwej realizacji wypłat, o których mowa w ust. 14. 

18. W przypadku, gdy wpłaty podróżnego dokonane zostały w walucie innej niż polska, 

kwotę należnej wypłaty ustala się w walucie polskiej z zastosowaniem kursu 

średniego ogłoszonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski z dnia 

poprzedzającego dzień wypłaty. 

19. Ze środków Funduszu Pomocowego dokonuje się spłaty pożyczek i kredytów, o 

których mowa w ust. 4 pkt 4, wraz z odsetkami i innymi kosztami obsługi pożyczek i 

kredytów. Spłata pożyczek i kredytów nie może być dokonywana ze środków 

Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego innych niż zgromadzone na rachunku 

bankowym, o którym mowa w ust. 3. 
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20. Ze środków Funduszu Pomocowego pokrywa się koszty związane z realizacją wypłat, 

o których mowa w ust. 14 i art. 15ka ust. 1, oraz koszty jego obsługi przez 

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny i spłatę zwrotnego finansowania, o którym 

mowa w ust. 13. Roszczenia i zobowiązania Funduszu Pomocowego nie mogą być 

pokrywane ze środków Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego innych niż 

zgromadzone na rachunku, o którym mowa w ust. 3. 

21. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny dokonuje w imieniu organizatorów 

turystyki zwrotu środków na Fundusz Przeciwdziałania COVID 19, a w przypadku 

jego likwidacji – do budżetu państwa, w wysokości odpowiadającej kwocie wpłat i 

opłat, o których mowa w art. 15ka ust. 4 w terminie 6 lat, od dnia dokonania 

ostatniej z tych wpłat lub opłat. 

22. W zakresie wypłat, o których mowa w ust. 14, przepisy art. 15ka ust. 1 pkt 1, ust. 2–

18, ust. 21–30 i ust. 31, przy czym wypłata podlega zwrotowi do Funduszu 

Pomocowego, oraz ust. 36 i art. 15kb ust. 5, 6 i 8, stosuje się odpowiednio.> 

 

Art. 15zq.
 

1.  Osobie: 

1)   prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów ustawy z dnia 

6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców lub innych przepisów szczególnych, zwanej 

dalej "osobą prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą", 

2)   wykonującej umowę agencyjną, umowę zlecenia, inną umowę o świadczenie usług, do 

której zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny stosuje się przepisy 

dotyczące zlecenia albo umowę o dzieło, zwane dalej "umową cywilnoprawną" 

-   przysługuje świadczenie postojowe. 

2. Świadczenie postojowe przysługuje osobom zamieszkującym na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli są: 

1)   obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej lub 

2)   posiadającymi prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim 

Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, lub 

3)   cudzoziemcami legalnie przebywającymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
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3. Świadczenie postojowe przysługuje, gdy w następstwie wystąpienia COVID-19 doszło do 

przestoju w prowadzeniu działalności, odpowiednio przez osobę prowadzącą pozarolniczą 

działalność gospodarczą albo przez zleceniodawcę lub zamawiającego, z którymi została 

zawarta umowa cywilnoprawna. 

4. 
(278)

 Osobie prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą świadczenie postojowe 

przysługuje, jeżeli rozpoczęła prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej przed 

dniem 1 kwietnia 2020 r. i: 

1)   nie zawiesiła prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej oraz jeżeli przychód z 

prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku 

dochodowym od osób fizycznych uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia 

wniosku o świadczenie postojowe był o co najmniej 15% niższy od przychodu 

uzyskanego w miesiącu poprzedzającym ten miesiąc; 

2)   zawiesiła prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej po dniu 31 stycznia 2020 

r; 

3)   
(279)

 nie podlega ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu, chyba że podlega 

ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności 

gospodarczej. 

5. Osobie wykonującej umowę cywilnoprawną świadczenie postojowe przysługuje jeżeli: 

1)   
(280)

 umowa cywilnoprawna została zawarta przed dniem 1 kwietnia 2020 r. 

2)   przychód z umowy cywilnoprawnej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od 

osób fizycznych uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony 

wniosek o świadczenie postojowe, nie był wyższy od 300% przeciętnego miesięcznego 

wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu 

Statystycznego na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń 

Społecznych, obowiązującego na dzień złożenia wniosku; 

3)   
(281)

 nie podlega ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu. 

[6. Wymogów, o których mowa w ust. 4, nie stosuje się do osoby prowadzącej pozarolniczą 

działalność gospodarczą, do której mają zastosowanie przepisy dotyczące 

zryczałtowanego podatku dochodowego w formie karty podatkowej i która korzystała ze 

zwolnienia sprzedaży od podatku od towarów i usług na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 

ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 

106).] 
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<6. Wymogów, o których mowa w ust. 4 pkt 1 i 2, nie stosuje się do osoby prowadzącej 

pozarolniczą działalność gospodarczą: 

1)  do której mają zastosowanie przepisy dotyczące zryczałtowanego podatku 

dochodowego w formie karty podatkowej i która korzystała ze zwolnienia sprzedaży 

od podatku od towarów i usług na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy z dnia 11 

marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106, 568, 1065 i 

1106); 

2)  oznaczoną, na dzień złożenia wniosku, o którym mowa w art. 15zs ust. 1, według 

Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej 

działalności kodem 79.11.A; 

3)  o której mowa w ust. 7.> 

<7. Osobie prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą oznaczoną, na dzień 

złożenia wniosku, o którym mowa w art. 15zs ust. 1, według Polskiej Klasyfikacji 

Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, kodami 79.90.A, 

świadczenie postojowe przysługuje, jeżeli: 

1) zawiesiła prowadzenie tej działalności po dniu 31 sierpnia 2019 r.; 

2) działalność ta ma charakter sezonowy i w 2019 r. była wykonywana przez okres nie 

dłuższy niż 9 miesięcy.> 

Art. 15zr. 

1. Świadczenie postojowe przysługuje w wysokości 80% kwoty minimalnego wynagrodzenia 

za pracę ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

obowiązującego w 2020 r. nie więcej niż trzykrotnie, z zastrzeżeniem ust. 2 i 4. 

2. W przypadku gdy suma przychodów z umów cywilnoprawnych w rozumieniu przepisów o 

podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskana w miesiącu poprzedzającym miesiąc, 

w którym został złożony wniosek o świadczenie postojowe wynosi mniej niż 50% kwoty 

minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w 2020 r. świadczenie postojowe 

przysługuje w wysokości sumy wynagrodzeń z tytułu wykonywania tych umów 

cywilnoprawnych. 

[3. 
(284)

 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.] 
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<3. Osobie prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą, o której mowa w art. 

15zq ust. 6 pkt 1, 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)  
(286)

 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; 

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)  
(287)

 (uchylona), 

b)  przestój w prowadzeniu działalności, o którym mowa w art. 15zq ust. 3, 
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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; 

<4a) oświadczenie o rodzaju przeważającej działalności, o której mowa w art. 15zq ust. 

7 oraz o wykonywaniu tej działalności w 2019 r. przez okres nie dłuższy niż 9 

miesięcy;> 

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 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.] <Oświadczenia, o których mowa w ust. 3 pkt 4 i 4a oraz 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. 
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6. 
(288)

 Wniosek, o którym mowa w ust. 1, może być złożony wyłącznie w formie dokumentu 

elektronicznego za pomocą profilu informacyjnego utworzonego w systemie 

teleinformatycznym udostępnionym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, w formie 

dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 

podpisem zaufanym, podpisem osobistym albo wykorzystując sposób potwierdzania 

pochodzenia oraz integralności danych udostępniony bezpłatnie przez Zakład 

Ubezpieczeń Społecznych w systemie teleinformatycznym. 

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. 15zs
1
 

1. Osobie, o której mowa w art. 15zq ust. 1 pkt 1, prowadzącej, na dzień złożenia 

wniosku, o którym mowa w ust. 2, pozarolniczą działalność gospodarczą oznaczoną 

według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej 

działalności, kodem 49.39.Z, 77.39.Z, 90.01.Z, 90.02.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 

która skorzystała ze świadczenia postojowego w trybie art. 15zs lub art. 15zua, 

przysługuje prawo do dodatkowego świadczenia postojowego, jeżeli przychód z tej 

działalności uzyskany w miesiącu kalendarzowym poprzedzającym miesiąc złożenia 

wniosku, o którym mowa w ust. 2, był niższy co najmniej o 80% w stosunku do 

przychodu uzyskanego w tym samym miesiącu kalendarzowym w 2019 r. 

2. Ustalenie prawa do dodatkowego świadczenia postojowego, o którym mowa w ust. 1, 

następuje na wniosek osoby prowadzącej pozarolniczą działalność  gospodarczą, 

zawierający dane, o których mowa w art. 15zs ust. 3 pkt 1 lit. a, c i e, pkt 2, 5 i 6 oraz 

oświadczenie o  rodzaju przeważającej działalności, o której mowa w ust. 1, oraz 

oświadczenie potwierdzające, że jej przychód z działalności uzyskany w miesiącu 

kalendarzowym poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku był niższy co najmniej o 

80% w stosunku do przychodu uzyskanego w tym samym miesiącu kalendarzowym 

w 2019 r., złożone 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. 
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3. Dodatkowe świadczenie postojowe, o którym mowa w ust. 1, oraz koszty obsługi 

wypłaty tego świadczenia są finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. 

4. Koszty obsługi, o których mowa w ust. 3, wynoszą 0,5% kwoty  przeznaczonej na 

wypłatę dodatkowego świadczenia postojowego. 

5. Minister właściwy do spraw turystyki, na wniosek Prezesa Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych, przekazuje w roku 2020 na wyodrębniony rachunek bankowy Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych środki na wypłatę dodatkowego świadczenia postojowego 

oraz kosztów obsługi wypłaty tego świadczenia. 

6. Do dodatkowego świadczenia postojowego stosuje się  odpowiednio art. 15zr ust. 1, 3 i 

4, art. 15zs ust. 6 i 7,  art. 15zu, art. 15zua, art. 15zv, art. 15zx, art. 15zy, art. 15zz i 

art. 15zza.> 

Art. 15zx.
 

1. Osoba, która pobrała nienależnie świadczenie postojowe, jest obowiązana do jego zwrotu 

wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie, w wysokości i na zasadach określonych 

przepisami prawa cywilnego. 

2. Za nienależnie pobrane świadczenie postojowe uważa się świadczenie: 

1)   przyznane lub wypłacone na podstawie fałszywych oświadczeń lub dokumentów albo w 

innych przypadkach świadomego wprowadzenia w błąd przez osobę pobierającą 

świadczenie lub odpowiednio zleceniodawcę lub zamawiającego; 

2)   wypłacone osobie innej niż osoba uprawniona, [z przyczyn niezależnych od Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych]. 

3. Odsetki, o których mowa w ust. 1, są naliczane od pierwszego dnia miesiąca następującego 

po dniu wypłaty świadczenia postojowego do dnia zwrotu. 

<3a. Jeżeli wypłata świadczenia postojowego osobie innej niż osoba uprawniona 

nastąpiła z przyczyn leżących po stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, nie 

nalicza się odsetek, o których mowa w ust. 1.> 

4. Decyzji zobowiązującej do zwrotu nienależnie pobranego świadczenia postojowego nie 

wydaje się później niż w terminie 5 lat od dnia, w którym wypłacono nienależne 

świadczenie postojowe. 

5. Kwota nienależnie pobranego świadczenia postojowego ustalona prawomocną decyzją oraz 

kwoty odsetek i kosztów upomnienia ulegają przedawnieniu z upływem 3 lat, licząc od 

dnia, w którym decyzja o ustaleniu i zwrocie nienależnie pobranego świadczenia stała się 

prawomocna. 
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6. Kwota nienależnie pobranego świadczenia postojowego ustalona prawomocną decyzją oraz 

kwoty odsetek i kosztów upomnienia podlegają potrąceniu z wypłacanych świadczeń z 

ubezpieczeń społecznych, a jeżeli prawo do świadczeń nie istnieje - ściągnięciu w trybie 

przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 

7. Kwoty nienależnie pobranego świadczenia postojowego podlegają zwrotowi łącznie z 

odsetkami, o których mowa w ust. 1, na rachunek bankowy wskazany przez Zakład 

Ubezpieczeń Społecznych. 

<8. Do nienależnie pobranego świadczenia postojowego stosuje się odpowiednio art. 84 

ust. 8–8e ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.> 

 

15zzzh. 

1. Wsparcie: 

[1)  o którym mowa w art. 15m, art. 15p, art. 15q, art. 15za ust. 2, art. 15zzb-15zze, art. 

15zze
2
, art. 31zo oraz art. 31zy

10
,] 

<1) o którym mowa w art. 15ka, art. 15kb, art. 15m, art. 15m1, art. 15p, art. 15q, art. 

15za ust. 2, art. 15zs1, art. 15zzb–15zze, art. 15zze2, art. 31zo oraz art. 31zy10,> 

2)   udzielone na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja 

podatkowa 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. Wsparcie i ulgi, o których mowa w art. 15ja, art. 15jb, art. 15jd oraz 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. 31zo. 

1. Na wniosek płatnika składek zwalnia się z obowiązku opłacania nieopłaconych należności 

z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz 

Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych 

lub Fundusz Emerytur Pomostowych, należne za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 
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maja 2020 r., wykazanych w deklaracjach rozliczeniowych złożonych za ten okres, jeżeli 

był zgłoszony jako płatnik składek: 

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

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

3)   w okresie od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 marca 2020 r. i na dzień 30 kwietnia 2020 r. 

-   zgłosił do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych. 

1a. 
(568)

 Na wniosek płatnika składek, zwalnia się z obowiązku opłacenia nieopłaconych 

należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na 

Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń 

Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych, należnych za okres od dnia 1 marca 

2020 r. do dnia 31 maja 2020 r., w wysokości 50% łącznej kwoty należności z tytułu 

składek wykazanych w deklaracji rozliczeniowej złożonej za dany miesiąc, jeżeli był 

zgłoszony jako płatnik składek: 

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

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

3)   w okresie od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 marca 2020 r. i na dzień 30 kwietnia 2020 r. 

-   zgłosił do ubezpieczeń społecznych od 10 do 49 ubezpieczonych. 

1b. 
(569)

 Na wniosek płatnika składek, będącego spółdzielnią socjalną zwalnia się z obowiązku 

opłacenia nieopłaconych należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, na 

ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz 

Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych, 

należne za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r" wykazanych w 

deklaracjach rozliczeniowych złożonych za ten okres, jeżeli był zgłoszony jako płatnik 

składek przed dniem 1 kwietnia 2020 r. 

2. 
(570)

 Na wniosek płatnika składek, będącego osobą prowadzącą pozarolniczą działalność, o 

której mowa w art. 8 ust. 6 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń 

społecznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 266 i 321), zwanej dalej "osobą prowadzącą 

pozarolniczą działalność", opłacającego składki wyłącznie na własne ubezpieczenia 

społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne, zwalnia się z obowiązku opłacenia 

nieopłaconych należności z tytułu składek na jego obowiązkowe ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe oraz wypadkowe, dobrowolne ubezpieczenie chorobowe, 

ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy, należne za okres od 

dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r., jeżeli prowadził działalność przed dniem 1 
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kwietnia 2020 r. i przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów o podatku 

dochodowym od osób fizycznych uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany 

wniosek o zwolnienie z opłacania składek, o którym mowa w art. 31zp ust. 1, nie był 

wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w 

gospodarce narodowej w 2020 r. 

2a. 
(571)

 Na wniosek płatnika składek będącego osobą prowadzącą pozarolniczą działalność 

opłacającego składki wyłącznie na własne ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie 

zdrowotne zwalnia się z obowiązku opłacenia nieopłaconych należności z tytułu składek, 

o których mowa w ust. 2, za okres od dnia 1 kwietnia 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r., 

jeżeli prowadził działalność przed dniem 1 kwietnia 2020 r. i: 

1)   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, był wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego 

wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r. oraz 

2)   dochód 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, nie był wyższy niż 7000 zł. 

2b. 
(572)

 Na wniosek płatnika składek będącego przedsiębiorcą, o którym mowa w art. 18 ust. 

1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców, opłacającego składki wyłącznie 

na własne ubezpieczenie zdrowotne zwalnia się z obowiązku opłacenia nieopłaconych 

należności z tytułu składek na jego obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne za okres od 

dnia 1 kwietnia 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r" jeżeli prowadził działalność przed dniem 

1 kwietnia 2020 r. i przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów o podatku 

dochodowym od osób fizycznych uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany 

wniosek o zwolnienie z opłacania składek, o którym mowa w art. 31zp ust. 1: 

1)   nie był wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia 

brutto w gospodarce narodowej w 2020 r. albo 

2)   był wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto 

w gospodarce narodowej w 2020 r. oraz dochód 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, nie był wyższy niż 7000 

zł. 
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3. 
(573)

 Na wniosek duchownego albo przełożonego domu zakonnego lub innej zwierzchniej 

instytucji diecezjalnej lub zakonnej będących 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. 
(574)

 W przypadku osoby prowadzącej pozarolniczą działalność, osoby z nią 

współpracującej przedsiębiorcy, o którym mowa w ust. 2b 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. 
(575)

 Liczbę ubezpieczonych, o których mowa w ust. 1 i 1a, oblicza się, nie uwzględniając 

ubezpieczonych będących pracownikami młodocianymi i duchownych. 

7. 
(576)

 W przypadku gdy płatnik składek zgłosił do ubezpieczeń społecznych wyłącznie 

pracowników młodocianych, zwolnienie z obowiązku opłacania nieopłaconych należności 

z tytułu składek następuje na zasadach określonych w ust. 1. 

<8. Na wniosek płatnika składek prowadzącego, na dzień złożenia wniosku o zwolnienie 

z opłacania składek, działalność oznaczoną według  Polskiej Klasyfikacji Działalności 

(PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, kodami 49.39.Z, 55.10.Z, 

77.39.Z, 79.11.A, 79.90.A, 82.30.Z, 90.01.Z, 90.02.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 

zwalnia się z obowiązku opłacania należnych składek na ubezpieczenia społeczne, na 

ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz 

Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych, 

za okres od dnia 1 czerwca 2020 r. do dnia 31 sierpnia 2020 r., wykazanych w 

deklaracjach rozliczeniowych złożonych za ten okres, jeżeli był zgłoszony jako 

płatnik składek do dnia 31 maja 2020 r. i  przychód z tej działalności w rozumieniu 

przepisów podatkowych uzyskany w pierwszym miesiącu kalendarzowym, za który 

składany jest wniosek o zwolnienie z opłacania  tych składek był niższy co najmniej o 

80% w stosunku do przychodu uzyskanego w tym samym miesiącu kalendarzowym 

w 2019 r. 
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9. Opłacone należności z tytułu składek, które zostały zwolnione z obowiązku opłacania 

na podstawie ust. 8, podlegają zwrotowi na zasadach określonych w art. 24 ustawy z 

dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 266, 321, 568, 695, 875 i 1291).> 

 

Art. 31zp. 

1. Wniosek o zwolnienie z obowiązku opłacania należności z tytułu składek, o których mowa 

w art. 31zo, należnych za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r., zwany 

dalej "wnioskiem o zwolnienie z opłacania składek", płatnik składek przekazuje do 

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, nie później niż do dnia 30 czerwca 2020 r. 

<1a. Wniosek o zwolnienie z obowiązku opłacania należności z tytułu składek, o których 

mowa w art. 31zo ust. 8, należnych za okres od dnia 1 czerwca 2020 r. do dnia 31 

sierpnia 2020 r., zwany dalej „wnioskiem o zwolnienie z opłacania składek”, płatnik 

składek przekazuje do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nie później niż do dnia 30 

listopada 2020 r.> 

2. Wniosek o zwolnienie z opłacania składek zawiera: 

1)   dane płatnika składek: 

a)  imię i nazwisko, nazwę skróconą, 

b)  numer NIP i REGON, a jeżeli płatnikowi składek nie nadano tych numerów lub jednego z 

nich - numer PESEL lub serię i numer dowodu osobistego albo paszportu, 

c)  adres do korespondencji; 

2)   
(578)

 oświadczenie płatnika składek, o którym mowa w art. 31zo ust. 2 i ust. 2b pkt 1, 

potwierdzające uzyskanie, w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o 

zwolnienie z opłacania składek przychodu z działalności nie wyższego niż 300% 

prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce 

narodowej w 2020 r.; 

2a)  
(579)

 oświadczenie płatnika składek, o którym mowa w art. 31zo ust. 2a i ust. 2b pkt 2, 

potwierdzające uzyskanie w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o 

zwolnienie z opłacania składek, przychodu z działalności wyższego niż 300% 

prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce 

narodowej w 2020 r. oraz uzyskanie w pierwszym miesiącu, za który jest składany 

wniosek o zwolnienie z opłacania składek, dochodu nie wyższego niż 7000 zł; 
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<2b) oświadczenie płatnika składek, o którym mowa w art. 31zo ust. 8, o rodzaju 

przeważającej działalności, o której mowa w art. 31zo ust. 8; 

2c)  oświadczenie płatnika składek, o którym mowa w art. 31zo ust. 8, potwierdzające, że 

przychód z działalności uzyskany w pierwszym miesiącu kalendarzowym, za który 

składany jest wniosek o zwolnienie z opłacania składek był niższy co najmniej o 80% 

w stosunku do przychodu uzyskanego w tym samym miesiącu kalendarzowym w 

2019 r.;> 

3)   inne informacje niezbędne do umorzenia składek; 

4)   podpis wnioskodawcy. 

3. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 2 pkt [ 2 i 2a] <2–2c > , płatnik składek 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. 

4. 
(581)

 Wniosek o zwolnienie z opłacania składek może być złożony wyłącznie w formie 

dokumentu elektronicznego za pomocą profilu informacyjnego utworzonego w systemie 

teleinformatycznym udostępnionym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, w formie 

dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 

podpisem zaufanym, podpisem osobistym albo wykorzystując sposób potwierdzania 

pochodzenia oraz integralności danych udostępniony bezpłatnie przez Zakład 

Ubezpieczeń Społecznych w systemie teleinformatycznym. 

 

Art. 31zq.
 

1. Za marzec, kwiecień i maj 2020 r. <a w przypadku, o którym mowa w art. 31zo ust. 8 – 

za czerwiec, lipiec, sierpień 2020 r.> płatnik składek zobowiązany jest przesyłać 

deklaracje rozliczeniowe lub imienne raporty miesięczne na zasadach i w terminach 

określonych w przepisach ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zgodnie 

z tymi przepisami zwolniony jest z obowiązku ich składania. 

2. Zakład Ubezpieczeń Społecznych zwalnia z obowiązku opłacania należności z tytułu 

składek, o których mowa w art. 31zo, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia 

przesłania deklaracji rozliczeniowej lub imiennych raportów miesięczny należnych za 

ostatni miesiąc wskazany we wniosku o zwolnienie z opłacania składek, a w przypadku 

gdy płatnik składek zwolniony jest z obowiązku ich składania - w terminie nie dłuższym 
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niż 30 dni od terminu, w którym powinna być opłacona składka za ostatni miesiąc 

wskazany we wniosku o zwolnienie z opłacania składek. 

3. Warunkiem zwolnienia z obowiązku opłacania należności z tytułu składek, o których 

mowa w art. 31zo, jest przesłanie deklaracji rozliczeniowych lub imiennych raportów 

miesięcznych należnych za marzec, kwiecień i maj 2020 r. nie później niż do dnia 30 

czerwca 2020 r., <a w przypadku, o którym mowa w art. 31zo ust. 8 należnych za 

czerwiec, lipiec, sierpień 2020 r. do dnia 31 października 2020 r.> chyba że płatnik 

składek zwolniony jest z obowiązku ich składania. 

4. Zwolnieniu z obowiązku opłacania podlegają należności z tytułu składek, o których mowa 

w art. 31zo, znane na dzień rozpatrzenia wniosku o zwolnienie z opłacania składek. 

5. Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje płatnika składek o zwolnieniu z obowiązku 

opłacania należności z tytułu składek, o których mowa w ust. 2. 

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 zwolnienia z obowiązku opłacania należności z tytułu składek, o których mowa w 

art. 31zo, następuje w drodze decyzji. 

8. Od decyzji o odmowie zwolnienia z obowiązku opłacania należności z tytułu składek, 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. 

 

Art. 31zu. 

1. Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje Szefa Krajowej Administracji Skarbowej o 

wysokości przychodu lub dochodu wykazanego we wniosku o zwolnienie z opłacania 

składek. 

2.  Szef Krajowej Administracji Skarbowej informuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych o 

rozbieżnościach pomiędzy przychodem lub dochodem wykazanym we wniosku o 

zwolnienie z opłacania składek a przychodem lub dochodem wykazanym dla celów 

podatkowych. 
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3. Wymiana informacji, o których mowa w ust. 1 i 2, następuje w formie elektronicznej. 

4. W przypadku gdy zostanie stwierdzone, że rozbieżności, o których mowa w ust. 2, są 

wynikiem wprowadzenia w błąd Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, płatnik składek 

zobowiązany jest do opłacenia należności z tytułu składek, o których mowa w art. 31zo, 

za marzec, kwiecień i [maj 2020 r.] <, maj, czerwiec, lipiec i sierpień 2020 r.>, wraz z 

odsetkami za zwłokę, w terminie 30 dni od otrzymania decyzji o obowiązku opłacenia 

tych składek, wraz z odsetkami za zwłokę. Do decyzji o obowiązku opłacenia składek 

stosuje się odpowiednio art. 31zq ust. 8. 

5. W przypadku nie opłacenia w terminie należności z tytułu składek, o których mowa w ust. 

4, należności te podlegają przymusowemu dochodzeniu na podstawie przepisów ustawy z 

dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. 

 

Art. 36. 

1. Przepisy art. 3-5, art. 6 ust. 1, art. 7b, art. 7d, art. 8, art. 10-11lc, 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. 
(627)

 Przepisy art. 6 ust. 2, art. 15zn, art. 15va i art. 15vb 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.] 

 

<Art. 36a. 

1. Powiadomienie przez podróżnego o odstąpieniu od umowy o udział w imprezie 

turystycznej lub powiadomienie o rozwiązaniu umowy o udział w imprezie 

turystycznej przez organizatora turystyki w trybie oraz ze skutkiem określonym w 

art. 15k ust. 1 możliwe jest do dnia 1 października 2020 r. 

2. Wnioski, o których mowa w art. 15ka ust. 2 oraz ust. 9, są składane do dnia 31 

grudnia 2020 r.> 
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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. 

6. 
(628)

 Przepisy art. 15zzzzzy tracą moc po upływie 6 miesięcy od dnia odwołania na obszarze 

Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-

2 ogłoszonego na podstawie art. 46 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o 

zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. 

 

 

 

U S T A W A   z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 2357 

oraz z 2020 r. poz. 284, 288, 321 i 1086) 

 

Art. 105. 

1. Bank ma obowiązek udzielenia informacji stanowiących tajemnicę bankową wyłącznie: 

1)   innym bankom i instytucjom kredytowym w zakresie, w jakim informacje te są niezbędne 

w związku z wykonywaniem czynności bankowych oraz nabywaniem i zbywaniem 

wierzytelności; 

1a)  na zasadzie wzajemności - innym instytucjom ustawowo upoważnionym do udzielania 

kredytów - o wierzytelnościach oraz o obrotach i stanach rachunków bankowych w 

zakresie, w jakim informacje te są niezbędne w związku z udzielaniem kredytów, 

pożyczek pieniężnych, gwarancji bankowych i poręczeń; 

1b)  innym bankom, instytucjom kredytowym lub instytucjom finansowym, w zakresie 

niezbędnym dla: 

a)  wykonywania obowiązujących je przepisów dotyczących nadzoru skonsolidowanego, w 

tym w szczególności dla sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych, 

obejmujących także bank, 

b)  zarządzania ryzykiem dużych zaangażowań, 

c)   stosowania metod wewnętrznych oraz innych metod i modeli, o których mowa w 

przepisach części trzeciej rozporządzenia nr 575/2013; 
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1c)   instytucjom, o których mowa w ust. 4, w zakresie niezbędnym do stosowania metod 

wewnętrznych oraz innych metod i modeli, o których mowa w przepisach części trzeciej 

rozporządzenia nr 575/2013; 

1d)   innym bankom, spółdzielczym kasom oszczędnościowo-kredytowym, Krajowej 

Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej oraz izbie rozliczeniowej, o której 

mowa w art. 67, albo spółce handlowej, o której mowa w art. 92bb ust. 1, w zakresie 

niezbędnym do udzielania zbiorczej informacji, o której mowa w art. 92ba ust. 1, lub 

zbiorczej informacji, o której mowa w art. 105c; 

1e)   innym bankom, spółdzielczym kasom oszczędnościowo-kredytowym oraz izbie 

rozliczeniowej, o której mowa w art. 67, albo spółce handlowej, o której mowa w art. 

92bb ust. 1, w zakresie niezbędnym do udzielania informacji, o której mowa w art. 92ba 

ust. 3; 

1f)   Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej oraz izbie rozliczeniowej, o której mowa w 

art. 67, w zakresie niezbędnym do wykonywania odpowiednio zadań i obowiązków, o 

których mowa w dziale IIIB ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa; 

1g)   dostawcom świadczącym usługę inicjowania transakcji płatniczej, o których mowa w 

art. 2 pkt 4d ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, w zakresie 

niezbędnym do świadczenia usługi inicjowania transakcji płatniczej; 

1h)   dostawcom świadczącym usługę dostępu do informacji o rachunku, o których mowa w 

art. 2 pkt 4e ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, w zakresie 

niezbędnym do świadczenia usługi dostępu do informacji o rachunku; 

1i)   dostawcom usług płatniczych w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach 

płatniczych, w zakresie niezbędnym do wykonania obowiązków określonych w art. 143a 

ust. 1 pkt 2, art. 143b ust. 2 i art. 143c ust. 2 i 5 tej ustawy; 

1j)   zakładom ubezpieczeń, zakładom reasekuracji, dominującym podmiotom 

ubezpieczeniowym, dominującym podmiotom nieregulowanym lub mieszanym 

dominującym podmiotom ubezpieczeniowym w zakresie niezbędnym do wykonywania 

obowiązujących te podmioty przepisów dotyczących nadzoru nad grupą, o których mowa 

w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 381, 730 i 2217), oraz w zakresie niezbędnym do wykonywania 

obowiązujących te podmioty przepisów dotyczących nadzoru uzupełniającego 

sprawowanego na podstawie ustawy o nadzorze uzupełniającym; 

2)   na żądanie: 



- 33 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

a)  Komisji Nadzoru Finansowego w zakresie nadzoru sprawowanego na podstawie niniejszej 

ustawy i ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym, 

pracowników Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego w zakresie, o którym mowa w art. 

139 ust. 1 pkt 2, oraz osób upoważnionych uchwałą Komisji Nadzoru Finansowego w 

zakresie określonym w tym upoważnieniu, 

b)   sądu lub prokuratora w związku z toczącym się postępowaniem o przestępstwo lub 

przestępstwo skarbowe: 

–  przeciwko osobie fizycznej będącej stroną umowy zawartej z bankiem, w zakresie 

informacji dotyczących tej osoby fizycznej, 

–  popełnione w związku z działaniem osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej 

osobowości prawnej, w zakresie informacji dotyczących tej osoby prawnej lub jednostki 

organizacyjnej, 

–  określone w art. 165a lub art. 299 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. 

z 2019 r. poz. 1950 i 2128), zwanej dalej "Kodeksem karnym", 

–  w zakresie zawarcia z osobą fizyczną, prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą 

osobowości prawnej umowy o wykonywanie czynności bankowych, w celu weryfikacji 

zawarcia takich umów i czasu ich obowiązywania, 

c)  sądu lub prokuratora w związku z wykonaniem wniosku o udzielenie pomocy prawnej, 

pochodzącego z państwa obcego, które na mocy ratyfikowanej umowy międzynarodowej 

wiążącej Rzeczpospolitą Polską ma prawo występować o udzielenie informacji objętych 

tajemnicą bankową, 

d)  sądu w związku z prowadzonym postępowaniem spadkowym lub o podział majątku 

między małżonkami albo prowadzoną przeciwko osobie fizycznej będącej stroną umowy 

sprawą o alimenty lub o rentę o charakterze alimentacyjnym, 

da)  
(8)

 sądu w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawach własności intelektualnej, 

jeżeli jest to niezbędne do określenia źródła lub zakresu naruszenia praw własności 

intelektualnej, w zakresie, o którym mowa w art. 479
115

 § 2 ustawy z dnia 17 listopada 

1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, 

e)   Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, naczelnika urzędu celno-skarbowego albo 

naczelnika urzędu skarbowego na zasadach i w trybie określonych w przepisach ustawy z 

dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej: 
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–  w związku z toczącym się postępowaniem karnym lub postępowaniem w sprawach o 

przestępstwa skarbowe przeciwko osobie fizycznej będącej stroną umowy zawartej z 

bankiem, 

–  w związku z toczącym się postępowaniem karnym lub postępowaniem w sprawach o 

przestępstwa skarbowe popełnione w zakresie działalności osoby prawnej lub jednostki 

organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, która jest posiadaczem rachunku, 

–  jeżeli jest to konieczne do skutecznego zapobieżenia przestępstwom lub przestępstwom 

skarbowym, ich wykrycia albo ustalenia ich sprawców i uzyskania dowodów ich 

popełnienia, a także wykrycia i identyfikacji przedmiotów i innych korzyści majątkowych 

pochodzących z przestępstwa lub przestępstwa skarbowego albo ich równowartości - w 

zakresie, o którym mowa w art. 127a ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej 

Administracji Skarbowej, 

–   w związku z wszczętą kontrolą celno-skarbową, kontrolą podatkową albo toczącym się 

postępowaniem podatkowym albo czynnościami audytowymi, o których mowa w art. 99a 

pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej, 

–   w związku z prowadzonymi czynnościami analitycznymi, o których mowa w art. 49a 

ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej, 

f)  Prezesa Najwyższej Izby Kontroli w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia 

postępowania kontrolnego określonego w ustawie z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej 

Izbie Kontroli (Dz. U. z 2019 r. poz. 489 i 1571), 

g)  (uchylona), 

h)   Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w zakresie określonym ustawą z dnia 10 czerwca 

2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz 

przymusowej restrukturyzacji oraz upoważnionych pracowników Bankowego Funduszu 

Gwarancyjnego w zakresie określonym upoważnieniem, 

i)  biegłego rewidenta upoważnionego do badania sprawozdań finansowych banku na 

podstawie zawartej z bankiem umowy, 

j)  (uchylona), 

k)   Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Agencji 

Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Policji, 

Żandarmerii Wojskowej, Straży Granicznej, Służby Więziennej, Służby Ochrony Państwa 

i ich posiadających pisemne upoważnienie funkcjonariuszy lub żołnierzy w zakresie 
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niezbędnym do przeprowadzenia postępowania sprawdzającego na podstawie przepisów o 

ochronie informacji niejawnych, 

l)   Policji, jeżeli jest to konieczne dla skutecznego zapobieżenia przestępstwom, ich wykrycia 

albo ustalenia sprawców i uzyskania dowodów, a także wykrycia i identyfikacji 

przedmiotów i innych korzyści majątkowych pochodzących z przestępstwa albo ich 

równowartości, na zasadach i w trybie określonych w art. 20 ustawy z dnia 6 kwietnia 

1990 r. o Policji, 

la)   Żandarmerii Wojskowej, jeżeli jest to konieczne dla skutecznego zapobieżenia 

przestępstwom, ich wykrycia albo ustalenia sprawców i uzyskania dowodów, a także 

wykrycia i identyfikacji przedmiotów i innych korzyści majątkowych pochodzących z 

przestępstwa albo ich równowartości, na zasadach i w trybie określonych w art. 40b 

ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach 

porządkowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 518 i 730), 

ł)   komornika sądowego w zakresie rachunków bankowych lub pełnomocnictw do 

dysponowania rachunkami bankowymi, liczby tych rachunków lub pełnomocnictw, 

obrotów i stanów tych rachunków, z podaniem wpływów, obciążeń rachunków i ich 

tytułów oraz odpowiednio ich nadawców i odbiorców, w zakresie niezbędnym do 

prawidłowego prowadzenia postępowania egzekucyjnego, postępowania 

zabezpieczającego oraz wykonywania innych czynności wynikających z jego ustawowych 

zadań, 

ła)   Ministra Sprawiedliwości w zakresie niezbędnym do wykonywania zadań organu do 

spraw informacji zgodnie z art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

nr 655/2014 z dnia 15 maja 2014 r. ustanawiającego procedurę europejskiego nakazu 

zabezpieczenia na rachunku bankowym w celu ułatwienia transgranicznego dochodzenia 

wierzytelności w sprawach cywilnych i handlowych (Dz. Urz. UE L 189 z 27.06.2014, str. 

59), 

m)  wydawców instrumentów płatniczych niebędących bankami, w zakresie określonym 

ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, 

ma)   płatnika w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, w 

zakresie określonym w art. 143b oraz art. 143c ust. 6 tej ustawy, 

n)   Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji 

ustawowych zadań, 
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o)  koordynatora w związku z wykonywaniem przez niego nadzoru uzupełniającego nad 

konglomeratem finansowym w rozumieniu ustawy o nadzorze uzupełniającym, 

p)  Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego, w trybie i na zasadach określonych w art. 23 

ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 1921 i 2020), 

q)  właściwej władzy nadzorczej, jeżeli jest to niezbędne dla wykonywania przez tę władzę 

nadzoru skonsolidowanego nad bankiem, przy czym w przypadku właściwej władzy 

nadzorczej z państwa niebędącego państwem członkowskim - jeżeli Komisja Nadzoru 

Finansowego zawarła z tą władzą porozumienie, o którym mowa w art. 141f ust. 3, 

r)   Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: 

–  w zakresie określonym ustawą z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach 

dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 362 oraz z 2019 r. poz. 730 i 

1063), 

–  w związku z toczącym się postępowaniem przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i 

Konsumentów 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), 

–   w związku z toczącym się przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 

postępowaniem prowadzonym na podstawie przepisów 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), 

–  
(9)

 w związku z toczącym się postępowaniem przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji 

i Konsumentów 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 i 2020), 

s)  prokuratora, Policji i innych organów uprawnionych do prowadzenia postępowania 

przygotowawczego w sprawach o przestępstwa lub czynności wyjaśniających w sprawach 

o wykroczenia - w zakresie określonym w art. 78 ust. 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - 

Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1990, z późn. zm.), 

t)   (uchylona), 

u)   podmiotu, o którym mowa w art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym 

Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej 

restrukturyzacji, w zakresie niezbędnym do zapewnienia prawidłowej realizacji wypłat 

środków gwarantowanych, 
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v)   administracyjnego organu egzekucyjnego oraz centralnego biura łącznikowego, o którym 

mowa w art. 9 ustawy z dnia 11 października 2013 r. o wzajemnej pomocy przy 

dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych (Dz. U. z 

2018 r. poz. 425 oraz z 2019 r. poz. 730 i 2070), w zakresie: 

–  posiadanych przez dany podmiot: 

--   rachunków bankowych lub pełnomocnictw do dysponowania rachunkami bankowymi, 

liczby tych rachunków lub pełnomocnictw, obrotów i stanów tych rachunków, z podaniem 

wpływów, obciążeń rachunków i ich tytułów oraz odpowiednio ich nadawców i 

odbiorców, 

--   rachunków pieniężnych, rachunków papierów wartościowych lub posiadanych 

pełnomocnictw do dysponowania takimi rachunkami, liczby tych rachunków, a także 

obrotów i stanów tych rachunków, 

–  zawartych przez dany podmiot umów: 

--   kredytowych lub umów pożyczki, z podaniem wysokości zobowiązań wynikających z 

tych kredytów lub pożyczek, celów, na jakie zostały udzielone, i sposobu zabezpieczenia 

ich spłaty, 

--   depozytowych, 

--   udostępniania skrytek sejfowych, 

–  nabytych przez dany podmiot, za pośrednictwem banków, akcji Skarbu Państwa lub 

obligacji Skarbu Państwa, a także obrotu tymi papierami wartościowymi, 

–  obrotu przez dany podmiot wydawanymi przez banki certyfikatami depozytowymi lub 

innymi papierami wartościowymi 

–  w związku z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym, postępowaniem 

zabezpieczającym oraz wykonywaniem innych czynności wynikających z ustawowych 

zadań tych organów. 

w)   (uchylona), 

wa)   Rzecznika Finansowego, o którym mowa w art. 11 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o 

rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 2038, 2215 i 2243 oraz z 2019 r. poz. 875) w zakresie niezbędnym 

do realizacji przez niego ustawowych zadań; 

x)   Komisji Nadzoru Finansowego w przypadku otrzymania wniosku o przekazanie 

informacji niezbędnych do prawidłowego wykonywania zadań w zakresie sprawowanego 

nadzoru nad rynkiem kapitałowym oraz w sprawach związanych z wykonywaniem tego 
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nadzoru, pochodzącego od organu nadzoru nad rynkiem kapitałowym z siedzibą w 

państwie członkowskim, albo od organu nadzoru nad rynkiem kapitałowym z siedzibą w 

innym państwie, jeżeli Komisja Nadzoru Finansowego zawarła z tym organem 

porozumienie, o którym mowa w art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze 

nad rynkiem kapitałowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1871 i 2217), 

y)   lustratorów związków rewizyjnych zrzeszających banki spółdzielcze na podstawie 

umowy zawartej z bankiem spółdzielczym, 

z)   Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, w trybie i na zasadach określonych w art. 

34a ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji 

Wywiadu (Dz. U. z 2018 r. poz. 2387, z późn. zm.), 

za)   Inspektora Nadzoru Wewnętrznego, jeżeli jest to konieczne dla skutecznego 

zapobieżenia przestępstwom lub wykrycia ich sprawców i uzyskania dowodów, a także 

wykrycia i identyfikacji przedmiotów i innych korzyści majątkowych pochodzących z 

przestępstwa albo ich równowartości, na zasadach i w trybie określonych w art. 11p 

ustawy z dnia 21 czerwca 1996 r. o szczególnych formach sprawowania nadzoru przez 

ministra właściwego do spraw wewnętrznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2216 oraz z 2019 r. 

poz. 15, 125 i 2020); 

zb)   marszałka województwa w zakresie niezbędnym do realizacji ustawowych zadań, o 

których mowa w art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach 

turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 548) w 

związku z turystycznym rachunkiem powierniczym posiadanym przez organizatorów 

turystyki lub przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług 

turystycznych; 

< zc) Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu w zakresie niezbędnym do 

wykonywania przez ten Fundusz zadań  związanych z dokonywaniem wypłat z 

Turystycznego Funduszu Zwrotów lub Turystycznego Funduszu Pomocowego, o 

których mowa odpowiednio w art. 15ka i art. 15kc ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o 

szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 

zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 

kryzysowych (Dz. U. poz. 374, z późn. zm.)> 

3)   Narodowemu Bankowi Polskiemu, w związku z wykonywaniem kontroli oraz zbieraniem 

danych niezbędnych do sporządzania bilansu płatniczego oraz międzynarodowej pozycji 

inwestycyjnej, a także innym bankom uprawnionym do pośredniczenia w dokonywaniu 
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przez rezydentów przekazów pieniężnych za granicę oraz rozliczeń w kraju z 

nierezydentami, w zakresie określonym w ustawie z dnia 27 lipca 2002 r. - Prawo 

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

2. Zakres oraz zasady udzielania informacji przez banki organom podatkowym, organom 

Krajowej Administracji Skarbowej oraz powiernikowi i jego zastępcy w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 1771, z 2018 r. poz. 2243 oraz z 2019 r. poz. 2217), regulują 

odrębne ustawy. 

2a. Banki, na pisemne żądanie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, są obowiązane do 

sporządzania i przekazywania informacji dotyczących numerów rachunków bankowych 

płatników składek oraz przekazywania danych umożliwiających identyfikację posiadaczy 

tych rachunków. 

2b. Banki, na pisemne żądanie organu wypłacającego świadczenie z ubezpieczenia 

społecznego lub zaopatrzenia emerytalnego albo uposażenie w stanie spoczynku, są 

obowiązane do sporządzania i przekazywania danych umożliwiających identyfikację 

współposiadacza (współposiadaczy) rachunku wspólnego, na który zostały przekazane 

świadczenia lub uposażenia za okres po śmierci świadczeniobiorcy. 

3. Banki, inne instytucje ustawowo upoważnione do udzielania kredytów, organy państwowe 

i osoby, którym ujawniono wiadomości stanowiące tajemnicę bankową, są obowiązane 

wykorzystać te wiadomości wyłącznie w granicach upoważnienia określonego w ust. 1. 

4. Banki mogą, wspólnie z bankowymi izbami gospodarczymi, utworzyć instytucje 

upoważnione do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania: 

1)    bankom - informacji stanowiących tajemnicę bankową w zakresie, w jakim informacje te 

są potrzebne w związku z wykonywaniem czynności bankowych oraz w związku ze 

stosowaniem metod wewnętrznych oraz innych metod i modeli, o których mowa w części 

trzeciej rozporządzenia nr 575/2013; 

2)   innym instytucjom ustawowo upoważnionym do udzielania kredytów - informacji 

stanowiących tajemnicę bankową w zakresie, w jakim informacje te są niezbędne w 

związku z udzielaniem kredytów, pożyczek pieniężnych, gwarancji bankowych i 

poręczeń; 

3)   instytucjom kredytowym - informacji stanowiących tajemnicę bankową w zakresie 

niezbędnym do oceny zdolności kredytowej konsumenta, o której mowa w art. 9 ustawy z 

dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim; 
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4)    instytucjom pożyczkowym i podmiotom, o których mowa w art. 59d ustawy z dnia 12 

maja 2011 r. o kredycie konsumenckim - na zasadzie wzajemności, informacji 

stanowiących odpowiednio tajemnicę bankową oraz informacje udostępnione przez 

instytucje pożyczkowe oraz podmioty, o których mowa w art. 59d ustawy z dnia 12 maja 

2011 r. o kredycie konsumenckim, w zakresie niezbędnym do oceny zdolności kredytowej 

konsumenta, o której mowa w art. 9 tej ustawy, i analizy ryzyka kredytowego; 

5)    jednostce zarządzającej systemem ochrony lub bankowi zrzeszającemu - informacji 

stanowiących tajemnicę bankową w zakresie, w jakim są one niezbędne dla realizacji jej 

zadań określonych w art. 19 ust. 2, art. 22i ust. 1 i 3-5 oraz art. 22v ust. 2 ustawy o 

funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających. 

4a. Instytucje utworzone na podstawie ust. 4 mogą udostępniać, z zastrzeżeniem ust. 4a
1
 i 4a

2
, 

biurom informacji gospodarczej działającym na podstawie ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 

r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. z 

2019 r. poz. 681 i 730) dane w drodze teletransmisji. 

4a
1
. Udostępnianie danych na podstawie ust. 4a może nastąpić, jeżeli wierzyciel występujący 

o udostępnienie tych danych uzyskał pisemne upoważnienie osoby, której dotyczą te dane. 

Upoważnienie określa zakres danych przeznaczonych do udostępnienia. 

4a
2
. Sposób udostępniania danych określa umowa o współpracy między instytucją utworzoną 

na podstawie ust. 4 a biurem informacji gospodarczej. Umowa zawiera wzór 

upoważnienia, o którym mowa w ust. 4a
1
. 

4b. Banki mogą udostępniać biurom, o których mowa w ust. 4a, dane o zobowiązaniach 

powstałych z tytułu umów związanych z dokonywaniem czynności bankowych, jeżeli 

umowy te zawierają klauzule informujące o możliwości przekazania danych do tych biur. 

4c. Klauzule, o których mowa w ust. 4b, zawierają informacje o warunkach, na jakich banki 

przekazują dane, o których mowa w art. 14 ust. 1 i art. 15 ust. 1 ustawy, o której mowa w 

ust. 4a. 

4d. Instytucje, utworzone zgodnie z ust. 4, mogą udostępniać instytucjom finansowym, 

będącym podmiotami zależnymi od banków, informacje o zobowiązaniach powstałych z 

tytułu umów związanych z wykonywaniem czynności bankowych, jeżeli umowy te 

zawierają klauzule informujące o możliwości przekazania danych do tych instytucji 

finansowych. 

4e. Instytucje utworzone na podstawie ust. 4 mogą udostępniać instytucjom pożyczkowym i 

podmiotom, o których mowa w art. 59d ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie 
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konsumenckim, informacje stanowiące tajemnicę bankową pod warunkiem wyrażenia 

pisemnej zgody na przekazanie tych informacji przez osobę, której one dotyczą. 

4f. Zgoda konsumenta może być także wyrażona w postaci elektronicznej. W takim 

przypadku instytucja pożyczkowa lub podmiot, o którym mowa w art. 59d ustawy z dnia 

12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim, obowiązane są do utrwalania wyrażonej w ten 

sposób zgody na informatycznym nośniku danych w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 

17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 

publiczne. 

4g. Przed udostępnieniem informacji na podstawie ust. 4e instytucje utworzone na podstawie 

ust. 4 sprawdzają, czy konsument wyraził zgodę na udostępnienie tych informacji, w 

formie, o której mowa w ust. 4e lub 4f. 

4h. Wymianie pomiędzy instytucjami utworzonymi na podstawie ust. 4 a instytucjami 

pożyczkowymi i podmiotami, o których mowa w art. 59d ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o 

kredycie konsumenckim, podlegają dane umożliwiające identyfikację konsumenta, w tym 

jego dane teleadresowe, oraz dane dotyczące zobowiązania konsumenta. 

4i. Banki i instytucje, o których mowa w ust. 4 pkt 2 i 3, obowiązane są do informowania 

instytucji utworzonych na podstawie ust. 4 o całkowitej spłacie zobowiązań, ich 

wygaśnięciu, stwierdzeniu nieistnienia zobowiązania, korekcie jego wysokości oraz o 

nowo powstałych zobowiązaniach i ich aktualizacji, w terminie 7 dni od wystąpienia 

okoliczności uzasadniających przekazanie informacji. Instytucja utworzona na podstawie 

ust. 4 obowiązana jest wprowadzić informacje, o których mowa w zdaniu 

poprzedzającym, do zbioru, w którym są one przetwarzane, w terminie nie dłuższym niż 7 

dni od dnia ich otrzymania. 

5. Bank ponosi odpowiedzialność za szkody wynikające z ujawnienia tajemnicy bankowej i 

wykorzystania jej niezgodnie z przeznaczeniem. 

6. Bank nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wynikającą z ujawnienia tajemnicy 

bankowej przez osoby i instytucje upoważnione przez ustawę do żądania od banków 

udzielania informacji stanowiących tajemnicę bankową. 

7. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych, po zasięgnięciu opinii Komisji 

Nadzoru Finansowego, określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres danych 

podlegających wymianie, o których mowa w ust. 4h, uwzględniając właściwą ochronę 

praw osób, których informacje dotyczą, oraz zapewnienie możliwości dokonania oceny 

zdolności kredytowej konsumenta i analizy ryzyka kredytowego. 
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U S T A W A  z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych Ubezpieczeniowym 

Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2019 

r. poz. 2214 oraz z 2020 r. poz. 1180) 

 

Art. 98a. 

<1.> Fundusz wykonuje zadania, o których mowa w ustawie z dnia 24 listopada 2017 r. o 

imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 

548). 

<2. Fundusz wykonuje także zadania, o których mowa w ustawie z dnia 14 sierpnia 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 innych ustaw (Dz. U. poz. …).> 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz.U. z 2020 r. poz. 794) 

 

Art. 12. 

1. Nie narusza obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej przekazywanie informacji 

objętej tajemnicą zawodową: 

1)   organowi sprawującemu nadzór lub kontrolę nad dostawcą lub wydawcą pieniądza 

elektronicznego w związku z czynnościami podejmowanymi w zakresie nadzoru lub 

kontroli; 

2)   w wykonaniu uprawnienia albo obowiązku określonego w odrębnych przepisach; 

3)   innym dostawcom, wydawcom pieniądza elektronicznego, użytkownikom lub 

posiadaczom pieniądza elektronicznego, w ramach świadczenia usług płatniczych lub 

wydawania pieniądza elektronicznego, zgodnie z otrzymanym zleceniem płatniczym lub 

zawartą umową; 

3a)   płatnikowi w wykonaniu obowiązków określonych w art. 143b oraz art. 143c ust. 6; 

3b)   innemu dostawcy w wykonaniu obowiązków określonych w art. 143a ust. 1 pkt 2, art. 

143b ust. 2 oraz art. 143c ust. 2 i 5; 

4)    za wyrażoną w postaci papierowej albo elektronicznej zgodą użytkownika lub posiadacza 

pieniądza elektronicznego, którego ta informacja dotyczy; 
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5)    dostawcom świadczącym usługę inicjowania transakcji płatniczej, w zakresie 

niezbędnym do świadczenia usługi inicjowania transakcji płatniczej; 

6)    dostawcom świadczącym usługę dostępu do informacji o rachunku, w zakresie 

niezbędnym do świadczenia usługi dostępu do informacji o rachunku[.] <;> 

<7) Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu w zakresie niezbędnym do 

wykonywania przez ten Fundusz zadań związanych z dokonywaniem wypłat z 

Turystycznego Funduszu Zwrotów lub Turystycznego Funduszu Pomocowego, o 

których mowa odpowiednio w art. 15ka i art. 15kc ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o 

szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 

zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 

kryzysowych (Dz. U. poz. 374, z późn. zm.)> 

2. Podmioty wymienione w ust. 1 pkt 3-6 mogą wykorzystywać uzyskaną informację tylko 

zgodnie z celem jej przekazania. 

 

 

 

U S T A W A    z dnia 15 lipca 2020 r. o Polskim Bonie Turystycznym (Dz. U. poz. 1262) 

 

Art. 19. 

1. Informacje, o których mowa w art. 18 ust. 2, minister właściwy do spraw rodziny 

udostępnia ZUS. 

[2. Informacje, o których mowa w art. 18 ust. 2, dotyczące osób uprawnionych, które w dniu 

wejścia w życie ustawy mają przyznane prawo do świadczenia wychowawczego, oraz 

dzieci, na które przysługuje im to świadczenie, minister właściwy do spraw rodziny 

udostępnia z rejestru centralnego, o którym mowa w art. 14 ust. 2 tej ustawy.] 

<2. Informacje, o których mowa w art. 18 ust. 2, dotyczące osób uprawnionych, które w 

dniu wejścia w życie ustawy mają przyznane prawo do świadczenia wychowawczego, 

oraz dzieci, na które przysługuje im to świadczenie, minister właściwy do spraw 

rodziny udostępnia z rejestru centralnego, o którym mowa w art. 14 ust. 2 ustawy z 

dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 2407).> 

3. Informacje, o których mowa w art. 18 ust. 2, dotyczące osób uprawnionych, które w dniu 

wejścia w życie ustawy mają przyznane prawo do dodatku, oraz dzieci, na które 
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przysługuje im ten dodatek, minister właściwy do spraw rodziny udostępnia po 

otrzymaniu tych informacji od starosty. 

4. Informacje, o których mowa w art. 18 ust. 2, dotyczące osób uprawnionych, które przed 

dniem wejścia w życie ustawy złożyły wniosek, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 3, oraz 

którym przed dniem wejścia w życie ustawy wojewoda wydał decyzję, o której mowa w 

art. 4 ust. 3, minister właściwy do spraw rodziny udostępnia po otrzymaniu tych 

informacji od wojewody. 

5. Starosta przekazuje informacje, o których mowa w ust. 3, ministrowi właściwemu do spraw 

rodziny za pośrednictwem wojewody. 

6. Starosta udostępnia wojewodzie informacje, o których mowa w ust. 3, w terminie 3 dni 

roboczych od dnia wejścia w życie ustawy. Otrzymane od starosty informacje wojewoda 

przekazuje ministrowi właściwemu do spraw rodziny w terminie 3 dni roboczych od dnia 

ich otrzymania. 

7. Wojewoda przekazuje ministrowi właściwemu do spraw rodziny informacje, o których 

mowa w ust. 4, w terminie 3 dni roboczych od dnia wejścia w życie ustawy. 

8. Minister właściwy do spraw rodziny udostępnia ZUS informacje, o których mowa w ust. 3 

i 4, w terminie 10 dni roboczych od dnia wejścia w życie ustawy. 

9. Informacje, o których mowa w art. 18 ust. 2, dotyczące osób uprawnionych, o których 

mowa w art. 4: 

1)   ust. 1 pkt 2 lit. a, oraz dzieci, na które przysługuje im świadczenie wychowawcze - 

minister właściwy do spraw rodziny udostępnia z rejestru centralnego, o którym mowa w 

art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, 

w terminie do 15 dnia każdego miesiąca kalendarzowego za poprzedni miesiąc 

kalendarzowy; 

2)   ust. 1 pkt 2 lit. b, oraz dzieci, na które przysługuje im dodatek - minister właściwy do 

spraw rodziny udostępnia w terminie do 15 dnia miesiąca kalendarzowego za poprzedni 

miesiąc kalendarzowy; 

3)   ust. 1 pkt 4, oraz dzieci, których dotyczy ten wniosek - minister właściwy do spraw 

rodziny udostępnia w terminie do 15 dnia miesiąca kalendarzowego za poprzedni miesiąc 

kalendarzowy; 

4)   ust. 4, oraz dzieci, których dotyczy ta decyzja - minister właściwy do spraw rodziny 

udostępnia w terminie do 15 dnia miesiąca kalendarzowego za poprzedni miesiąc 

kalendarzowy. 
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10. Informacje, o których mowa w ust. 9 pkt 2, starosta udostępnia wojewodzie w terminie do 

5 dnia każdego miesiąca kalendarzowego za poprzedni miesiąc kalendarzowy. Otrzymane 

od starosty informacje wojewoda przekazuje ministrowi właściwemu do spraw rodziny w 

terminie 5 dni od dnia ich otrzymania. 

11. Informacje, o których mowa w ust. 9 pkt 3 i 4, wojewoda przekazuje ministrowi 

właściwemu do spraw rodziny w terminie do 10 dnia każdego miesiąca kalendarzowego 

za poprzedni miesiąc kalendarzowy. 

12. Minister właściwy do spraw rodziny, wojewoda oraz starosta w zakresie niezbędnym do 

udostępnienia ZUS informacji, o których mowa w art. 18 ust. 2, przetwarzają dane 

zawarte w informacji. 

13. Informacje, o których mowa w ust. 9, zawierają dane osób uprawnionych oraz dzieci, na 

które przyznano prawo do świadczeń wychowawczych lub dodatków, albo których 

dotyczyły wnioski, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 3 i 4, lub decyzje, o których mowa 

w art. 4 ust. 3 i 4, w okresie, za który składane są informacje. 

 

Art. 23. 

1. Przyznanie prawa do świadczenia w formie bonu lub dodatkowego świadczenia w formie 

bonu nie wymaga wydania decyzji administracyjnej. 

[2. W przypadku, gdy osobie uprawnionej nie ustalono prawa do świadczenia w formie bonu 

lub dodatkowego świadczenia w formie bonu w sposób, o którym mowa w ust. 1, w 

przypadku określonym w art. 18 ust. 3 i 4, POT, na wniosek osoby uprawnionej, ustala 

prawo do świadczenia w formie bonu lub dodatkowego świadczenia w formie bonu w 

drodze decyzji administracyjnej.] 

<2. W przypadku, gdy osobie uprawnionej nie ustalono prawa do świadczenia w formie 

bonu lub dodatkowego świadczenia w formie bonu w sposób, o którym mowa w ust. 

1, w przypadku określonym w art. 18 ust. 2 i 3, POT, na wniosek osoby uprawnionej, 

ustala prawo do świadczenia w formie bonu lub dodatkowego świadczenia w formie 

bonu w drodze decyzji administracyjnej.> 

3. Odmowa przyznania świadczenia w formie bonu lub dodatkowego świadczenia w formie 

bonu, uchylenie lub zmiana prawa do tych świadczeń oraz rozstrzygnięcie w sprawie 

nienależnie pobranego świadczenia w formie bonu lub dodatkowego świadczenia w 

formie bonu następuje w drodze decyzji administracyjnej wydanej przez POT. 
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4. Od decyzji administracyjnych, o których mowa w ust. 2 i 3, przysługuje odwołanie do 

ministra właściwego do spraw turystyki. 

 


