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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 17 września 2020 r. 

 

o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania  
społeczno-gospodarczym skutkom COVID-19 

 
(druk nr 207) 

 
 

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

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

 

Art. 37m. 

[1. Stawka opłaty paliwowej wynosi: 

1)   155,49 (12) zł za 1000 l benzyn silnikowych oraz wyrobów powstałych ze zmieszania 

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

2)   323,34 (13) zł za 1000 l olejów napędowych, wyrobów powstałych ze zmieszania tych 

olejów z biokomponentami oraz biokomponentów stanowiących samoistne paliwa, o 

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

3)   187,55 (14) zł za 1000 kg gazów i innych wyrobów, o których mowa w art. 37h ust. 4 

pkt 4 i 5.] 

<1. Stawka opłaty paliwowej wynosi: 

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

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

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

olejów z biokomponentami oraz biokomponentów stanowiących samoistne 

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

3) 186,32 zł za 1000 kg gazów i innych wyrobów, o których mowa w art. 37h ust. 4 

pkt 4 i 5.> 

2. Stawki opłaty paliwowej, o których mowa w ust. 1, ulegają podwyższeniu na następny rok 

w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych 

w okresie pierwszych trzech kwartałów roku, w którym stawki ulegają zmianie, w 

stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. 
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3. Wskaźnik wzrostu cen, o którym mowa w ust. 2, ustala się na podstawie komunikatu 

Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym 

Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", w terminie 15 dni po upływie trzeciego 

kwartału, każdego roku. 

3a. W latach 2015-2019 stawki opłaty paliwowej, o których mowa w ust. 1, obliczone z 

uwzględnieniem zasady, o której mowa w ust. 2, są podwyższone odpowiednio o 25,00 zł 

za 1000 l albo o 25,00 zł za 1000 kg. Kwota 25,00 zł nie podlega podwyższeniu zgodnie z 

ust. 2. 

[3b. W latach 2020-2021 stawki opłaty paliwowej, o których mowa w ust. 1, obliczone z 

uwzględnieniem zasady, o której mowa w ust. 2, są podwyższone odpowiednio o 28,00 zł 

za 1000 l albo o 28,00 zł za 1000 kg. Kwota 28,00 zł nie podlega podwyższeniu zgodnie z 

ust. 2.] 

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

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

28,00 zł za 1000 l albo o 28,00 zł za 1000 kg. Kwota 28,00 zł nie podlega 

podwyższeniu zgodnie z ust. 2.> 

3c. (15) W okresie do dnia 31 grudnia 2020 r. stawki opłaty paliwowej, o których mowa w ust. 

1, obliczone z uwzględnieniem zasady, o której mowa w ust. 2, oraz kwot, o których 

mowa w ust. 3b, są podwyższone odpowiednio o 17,00 zł za 1000 l albo o 17,00 zł za 

1000 kg. Kwota 17,00 zł nie podlega podwyższeniu zgodnie z ust. 2. 

4. Minister właściwy do spraw transportu ogłasza, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku 

Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", stawki opłaty paliwowej 

obliczone z uwzględnieniem zasady, o której mowa w ust. 2, zaokrąglając je w górę do 

pełnych groszy. 

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

paliwowej, uwzględnia kwoty, o których mowa odpowiednio w ust. 31-3c.] 

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

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

 

 

USTAWA z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich (Dz. U. z 2020 r. poz. 

998 i 1086) 
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Art. 19. 

1. Przedstawicielami Skarbu Państwa w radach nadzorczych spółek, o których mowa w art. 

13 ust. 1-3, są osoby wyznaczone przez ministra właściwego do spraw gospodarki 

morskiej. 

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

papierów wartościowych, o których mowa w art. 39a ust. 1 ustawy z dnia 9 sierpnia 

2019 r. o inwestycjach w zakresie budowy portów zewnętrznych (Dz. U. poz. 1924 

oraz z 2020 r. poz. 284 i …), na czas realizacji inwestycji, o których mowa w art. 39d 

ust. 3 tej ustawy, minister właściwy do spraw finansów publicznych wyznacza 

jednego przedstawiciela do rad nadzorczych tych spółek.> 

2. W skład rad nadzorczych spółek, o których mowa w art. 13 ust. 1 i 2, wchodzą ponadto 

przedstawiciele gmin, o których mowa w art. 13 ust. 1 i 2, wskazani przez wójtów 

(burmistrzów, prezydentów miast) tych gmin. 

3. W skład rady nadzorczej spółki, o której mowa w art. 13 ust. 3, wchodzą przedstawiciele 

gmin, o których mowa w art. 13 ust. 3, w równej liczbie, wskazani przez wójtów 

(burmistrzów, prezydentów miast) tych gmin. 

4. Do członków rad nadzorczych w spółkach zależnych, w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 4 

Kodeksu spółek handlowych, od spółek, o których mowa w art. 13 ust. 1-3, nie stosuje się 

art. 10a ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 

712 i 2020). 

5. Przedstawiciele gmin w radach nadzorczych spółek, o których mowa w art. 13 ust. 1-3, nie 

mogą stanowić więcej niż 1/5 składu rady, jeżeli gminy nie objęły akcji stanowiących co 

najmniej 10% całkowitego kapitału zakładowego danej spółki, przy czym każda z gmin 

wskazanych w art. 13 ust. 1-3 powinna mieć co najmniej jednego przedstawiciela w radzie 

nadzorczej właściwej spółki. 

 

 

USTAWA z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb 

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

 

Art. 34c. 

Minister właściwy do spraw finansów publicznych zawiera z Bankiem Gospodarstwa 

Krajowego umowę, która określa w szczególności: 
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1)   szczegółowe warunki i tryb udzielania poręczeń i gwarancji; 

2)   wysokość, warunki i tryb pobierania opłat prowizyjnych z tytułu udzielonych 

poręczeń i gwarancji; 

3)   (2) warunki i terminy przekazywania środków, o których mowa w art. 34g ust. 3 pkt 5 i 

art. 34ga ust. 2 [.] <;> 

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

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

34ga ust. 2a, wraz z wynagrodzeniem z tytułu tego finansowania.> 

 

Art. 34g. 

1. W Banku Gospodarstwa Krajowego działa Krajowy Fundusz Gwarancyjny, zwany dalej 

"Funduszem". 

2. (3) Środki Funduszu przeznacza się na: 

1)   pokrycie kosztów i wydatków związanych z udzielaniem poręczeń i gwarancji, w tym 

wypłat z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji stanowiących pomoc publiczną, 

pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, na rzecz 

mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców; 

2)   spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych 

obligacji, o których mowa w art. 34ga ust. 1, w tym na pokrycie kosztów emisji 

obligacji [.] <;> 

<3) zwrot Bankowi Gospodarstwa Krajowego środków własnych, wydatkowanych 

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

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

finansowania, w wysokości uzgodnionej z ministrem właściwym do spraw 

finansów publicznych.> 

3. Środki Funduszu pochodzą z: 

1)   środków finansowych, o których mowa w art. 29 ust. 4a ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. 

o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w 

perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1431 i 1544 oraz z 2019 r. 

poz. 60, 730, 1572 i 2020); 

1a)   środków finansowych, odsetek i innych przychodów, a także zysków, o których 

mowa w art. 50d ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju 

obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 
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Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na 

lata 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 627 oraz z 2019 r. poz. 83, 504, 1824 i 2020); 

2)   opłat prowizyjnych za poręczenia i gwarancje finansowane ze środków Funduszu; 

3)   wpływów z tytułu odzyskanych kwot zapłaconych przez Bank Gospodarstwa 

Krajowego w wykonaniu umowy poręczenia lub gwarancji finansowanej ze środków 

Funduszu; 

4)   odsetek z tytułu oprocentowania środków Funduszu; 

5)   środków z budżetu państwa przekazywanych przez ministra właściwego do spraw 

finansów publicznych w wysokości umożliwiającej pokrycie kosztów i wydatków, o 

których mowa w ust. 2, i które nie znajdują pokrycia ze środków, o których mowa w 

pkt 1-4 oraz 6-8; 

6)   środków z tytułu zbycia akcji (udziałów), o których mowa w art. 34a ust. 3; 

7)   darowizn i zapisów; 

7a)  (4) środków z zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji, o 

których mowa w art. 34ga ust. 1; 

8)   wpływów z innych tytułów. 

Art. 34ga. 

1. Bank Gospodarstwa Krajowego może zaciągać na rzecz Funduszu kredyty, pożyczki lub 

emitować obligacje w kraju i za granicą. 

2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych przekazuje do Funduszu środki 

niezbędne do terminowej obsługi zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek 

oraz wyemitowanych obligacji, o których mowa w ust. 1, w przypadku gdy poziom 

środków Funduszu jest niewystarczający do obsługi tych zobowiązań. 

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

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

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

finansów publicznych, ze środków własnych Banku Gospodarstwa Krajowego.> 

3. Za zobowiązania Banku Gospodarstwa Krajowego z tytułu zaciągniętych kredytów i 

pożyczek oraz wyemitowanych obligacji, o których mowa w ust. 1, mogą być udzielane 

przez Skarb Państwa gwarancje i poręczenia, zgodnie z przepisami ustawy, z 

zastrzeżeniem, że wymogu, o którym mowa w art. 7 ust. 2 pkt 2, w zakresie, w jakim 

wymaga się, aby środki przeznaczone na spłatę kredytu pochodziły ze źródeł innych niż 

budżet państwa, oraz art. 8 nie stosuje się. 
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4. Gwarancje i poręczenia, o których mowa w ust. 3, mogą być udzielane do wysokości 100% 

pozostającej do spłaty kwoty kredytu lub pożyczki objętych poręczeniem lub gwarancją 

lub 100% pozostających do wypłaty świadczeń pieniężnych wynikających z 

wyemitowanych obligacji objętych poręczeniem lub gwarancją, wraz ze 100% należnych 

odsetek od tych kwot i innych kosztów bezpośrednio związanych odpowiednio z tym 

kredytem, pożyczką lub obligacjami. 

5. Gwarancje i poręczenia, o których mowa w ust. 3, są wolne od opłaty prowizyjnej. 

6. Minister właściwy do spraw finansów publicznych wykonuje czynności zmierzające do 

odzyskania kwot zapłaconych z tytułu wykonania umowy poręczenia lub gwarancji na 

zasadach określonych przepisami ustawy, z wyłączeniem art. 43. 

7. Jeżeli odzyskanie wierzytelności Skarbu Państwa, powstałych z tytułu udzielonego 

poręczenia lub gwarancji, nie jest możliwe, Rada Ministrów, na wniosek ministra 

właściwego do spraw finansów publicznych, może umorzyć wierzytelność w całości lub 

części. 

8. Do emisji obligacji, o której mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio art. 39p-39 w ustawy 

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

Drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 72 i 278). 

 

 

USTAWA z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa 

państwowego „Polskie Koleje Państwowe” (Dz. U. z 2020 r. poz. 292, 400 i 462) 

 

Art. 15. 

1. PKP SA utworzy spółkę akcyjną do prowadzenia działalności w zakresie zarządzania 

liniami kolejowymi, działającą pod firmą "PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna", 

zwaną dalej "PLK SA". 

2. PLK SA, z dniem wpisu do rejestru handlowego(14), wstępuje w prawa i obowiązki PKP SA 

w zakresie zarządzania liniami kolejowymi, w rozumieniu ustawy, o której mowa w art. 

14 ust. 2 pkt 2. 

2a. W okresie korzystania przez PLK SA ze środków publicznych do finansowania inwestycji 

infrastrukturalnych akcje tej spółki nie dają prawa do dywidendy. 
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3. Zarządzanie liniami kolejowymi PLK SA obejmuje również zadania, o których mowa w 

art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o transporcie kolejowym(15), wykonywane 

przez Straż Ochrony Kolei, wchodzącą w strukturę organizacyjną PLK SA. 

4. PLK SA staje się zarządem kolei, w rozumieniu ustawy, o której mowa w art. 14 ust. 2 pkt 

2. 

4a. PLK SA zarządza liniami kolejowymi oraz pozostałą infrastrukturą kolejową, określoną w 

przepisach ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, z wyłączeniem 

budynków i budowli przeznaczonych do obsługi przewozu osób i rzeczy wraz z zajętymi 

pod nie gruntami. 

4b. Wyłączenie, o którym mowa w ust. 4a, nie obejmuje budowli położonych na gruntach 

wchodzących w skład linii kolejowych. 

5. Minister właściwy do spraw transportu zatwierdza statut PLK SA oraz jego zmiany. 

[6. Walne Zgromadzenie PLK SA powołuje Radę Nadzorczą PLK SA spośród osób 

wskazanych przez ministra właściwego do spraw transportu. Liczbę członków Rady 

Nadzorczej PLK SA określa statut.] 

<6. Walne Zgromadzenie PLK SA powołuje Radę Nadzorczą PLK SA spośród osób 

wskazanych przez ministra właściwego do spraw transportu oraz jednego 

przedstawiciela ministra właściwego do spraw finansów publicznych. Liczbę 

członków Rady Nadzorczej PLK SA określa statut.> 

6a. (16) (uchylony). 

6b. (17) (uchylony). 

6c. (uchylony). 

7. (uchylony). 

8. Akcje PLK SA będące własnością PKP SA i Skarbu Państwa nie mogą być zbywane, z 

zastrzeżeniem ust. 8a. Do akcji PLK SA będących własnością Skarbu Państwa przepisu 

art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem 

państwowym nie stosuje się. 

8a. Akcje PLK SA będące własnością PKP SA mogą być zbywane wyłącznie na rzecz Skarbu 

Państwa. 

9. W przypadku zbycia akcji PKP SA na rzecz spółki, której akcjonariuszem jest wyłącznie 

Skarb Państwa lub inna państwowa osoba prawna, lub na rzecz spółki, o której mowa w 

art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem 

państwowym, albo likwidacji PKP SA, akcje PLK SA będące własnością PKP SA 
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nieodpłatnie przejmuje Skarb Państwa reprezentowany przez Prezesa Rady Ministrów na 

podstawie umowy. 

<Rozdział 4e 

Zasady przekazywania PLK SA środków budżetu państwa na podwyższenie kapitału 

zakładowego PLK SA z przeznaczeniem na inwestycje kapitałowe oraz cele związane 

z budową, przebudową, rozbudową i modernizacją przystanków kolejowych oraz 

infrastruktury towarzyszącej 

 

Art. 33za. 

1. W roku 2020 minister właściwy do spraw aktywów państwowych przekazuje, na 

wniosek ministra właściwego do spraw transportu, środki z budżetu państwa, w 

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

PLK SA. 

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

przez PLK SA, polegające na podwyższeniu kapitału zakładowego spółek zależnych 

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

utworzonych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym. 

3. Środki pochodzące z podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 2, 

spółki zależne PLK SA przeznaczają na zakup środków trwałych w postaci maszyn i 

urządzeń lub nieruchomości w celu zwiększenia potencjału realizowanych przez nie 

inwestycji.  

Art. 33zb. 

1. W roku 2020 minister właściwy do spraw aktywów państwowych przekazuje, na 

wniosek ministra właściwego do spraw transportu, środki z budżetu państwa, w 

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

PLK SA. 

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

przebudowy, rozbudowy lub modernizacji przystanków kolejowych oraz 

infrastruktury towarzyszącej, realizowane w ramach programów wieloletnich, o 

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

 

Art. 33zc. 

1. Akcje w podwyższonym kapitale zakładowym PLK SA obejmuje Skarb Państwa. 
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2. Do podwyższenia kapitału zakładowego PLK SA stosuje się przepisy Kodeksu spółek 

handlowych.> 

 

 

USTAWA z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106, 

568, 1065 i 1106) 

Art. 146aa. 

1. W okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do końca roku następującego po roku, dla którego 

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

finansach publicznych, jest nie większa niż 43% oraz wartość, o której mowa w art. 112aa 

ust. 5 tej ustawy, jest nie mniejsza niż -6%: 

1)   stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 

23%; 

2)   stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz tytule 

załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%; 

3)   stawka zryczałtowanego zwrotu podatku, o której mowa w art. 115 ust. 2, wynosi 7%; 

4)   stawka ryczałtu, o której mowa w art. 114 ust. 1, wynosi 4%. 

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

o których mowa w ust. 1, zostaną spełnione warunki, o których mowa w art. 112d 

ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, stosowanie stawek, 

o których mowa w ust. 1, przedłuża się do końca roku następującego po roku, w 

którym: 

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

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

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

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

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

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

2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych ogłosi, w drodze obwieszczenia, w 

Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", koniec okresu 

obowiązywania stawek podatku, o których mowa w ust. 1, w terminie do dnia 31 

października roku następującego po roku, dla którego zostały spełnione warunki określone 

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

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

którym są spełnione warunki, o których mowa w ust. 1a.> 

 

 

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

2019 r. poz. 1123 oraz z 2020 r. poz. 462) 

Art. 3. 

1. Fundusz: 

1)   gromadzi środki finansowe na przygotowanie oraz realizację budowy i przebudowy 

linii kolejowych, remonty i utrzymanie linii kolejowych, likwidację zbędnych linii 

kolejowych oraz wydatki bieżące PKP Polskich Linii Kolejowych Spółki Akcyjnej 

związane z zadaniami zarządcy infrastruktury kolejowej; 

2)   finansuje realizację zadań, o których mowa w pkt 1. 

2. (uchylony). 

3. Środki Funduszu przeznacza się na spłaty kredytów i pożyczek wraz z odsetkami oraz 

innymi kosztami obsługi kredytów i pożyczek, a także na pokrycie kosztów emisji i 

wykupu obligacji, o których mowa w art. 7 ust. 1, oraz spłaty zobowiązań wynikających z 

wykonania przez Skarb Państwa obowiązków z tytułu gwarancji i poręczeń, o których 

mowa w art. 7 ust. 2. 

3a. Środki Funduszu mogą być przeznaczone na sfinansowanie nabycia od Polskich Kolei 

Państwowych Spółka Akcyjna, zwanych dalej "PKP SA", przez Skarb Państwa, 

reprezentowany przez ministra właściwego do spraw transportu, akcji PKP Polskich Linii 

Kolejowych Spółka Akcyjna, zwanych dalej "PKP PLK SA". 

3b. Nabycie akcji, o których mowa w ust. 3a, następuje na podstawie umowy zawartej między 

Skarbem Państwa, reprezentowanym przez ministra właściwego do spraw transportu, a 

PKP SA. Wartość tych akcji określa się według ich wartości nominalnej. 

3c. (uchylony). 

3d. Środki Funduszu mogą być przeznaczone na finansowanie lub współfinansowanie zakupu 

i modernizacji przez PKP PLK SA pojazdów kolejowych przeznaczonych do diagnostyki, 

utrzymania, naprawy lub budowy infrastruktury kolejowej oraz do prowadzenia działań 

ratowniczych. 
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3e. Środki Funduszu mogą być przeznaczone na dofinansowanie działalności zarządców 

infrastruktury kolejowej, która nie może być sfinansowana z opłat za korzystanie z 

infrastruktury kolejowej. 

3f. Dofinansowanie, o którym mowa w ust. 3e, odbywa się na podstawie przepisów rozdziału 

7 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1727, z 

późn. zm.). 

<3g. Środki Funduszu mogą być przeznaczone na finansowanie usług doradczych. 

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

SA inwestycji kapitałowych, polegających w szczególności na podwyższeniu kapitału 

zakładowego spółek zależnych PKP PLK SA w rozumieniu ustawy z dnia 15 

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

przez PKP PLK SA nowo utworzonych udziałów w podwyższonym kapitale 

zakładowym. 

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

mniej niż 200 mln zł. 

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

roku budżetowym mogą być wykorzystane w latach następnych.> 

4. Środki Funduszu w latach 2009-2015 przeznacza się na finansowanie lub 

współfinansowanie przez samorządy województw, zwane dalej "województwami", zadań 

w zakresie zakupu, modernizacji oraz napraw pojazdów kolejowych przeznaczonych do 

przewozów pasażerskich wykonywanych na podstawie umowy o świadczenie usług 

publicznych, o której mowa w art. 4 pkt 19 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie 

kolejowym. 

4a. Środki Funduszu w latach 2016-2020 przeznacza się na finansowanie lub 

współfinansowanie przez województwa, zadań w zakresie zakupu, modernizacji oraz 

napraw pojazdów kolejowych przeznaczonych do przewozów pasażerskich 

wykonywanych na podstawie umowy o świadczenie usług publicznych, w rozumieniu 

przepisu art. 4 pkt 19 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym. 

5. Wielkość środków, o których mowa w ust. 4, w danym roku budżetowym wynosi 100 mln 

zł, z zastrzeżeniem ust. 6. Środki te województwa otrzymują w częściach równych. 

6. W 2009 r. wielkość środków na zadania określone w ust. 4 wynosi 200 mln zł. 

7. Wielkość środków, o których mowa w ust. 4a, w danym roku budżetowym wynosi 110 mln 

zł. Z tej kwoty 100 mln zł otrzymują województwa zgodnie z zasadami określonymi w 
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ust. 8, natomiast 10 mln zł przypada w równych częściach województwom, które 

otrzymały przy takim podziale kwotę niższą niż 3 mln zł rocznie. 

8. Środki, o których mowa w ust. 4a, będą każdego roku dzielone między województwa 

zgodnie z udziałem procentowym każdego z nich w łącznej kwocie części wyrównawczej 

subwencji ogólnej przyznanej województwom w 2015 r. na podstawie art. 24 ustawy z 

dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2016 

r. poz. 198, 1609 i 1985). 

Art. 9a. 

1. Bank Gospodarstwa Krajowego wyodrębnia w swoim planie finansowym plan finansowy 

Funduszu. 

2. Plan finansowy Funduszu określa w szczególności: 

1)   przewidywaną wysokość środków przeznaczonych na: 

a)  przygotowanie i realizację budowy i przebudowy linii kolejowych, remonty i 

utrzymanie linii kolejowych, likwidację zbędnych linii kolejowych oraz wydatki 

bieżące PKP PLK SA związane z zarządzaniem infrastrukturą kolejową, 

b)  obsługę kredytów, pożyczek i obligacji, 

c)  realizację programu wieloletniego, o którym mowa w art. 38a ust. 2 ustawy z dnia 

28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym [;] <,> 

<d) inwestycje kapitałowe realizowane przez PKP PLK SA;> 

2)   przychody Funduszu; 

3)   (uchylony); 

4)   przewidywane wydatki z tytułu spłaty zobowiązań wynikających z wykonania przez 

Skarb Państwa umowy gwarancji lub poręczenia, o której mowa w art. 7 ust. 2. 

3. Bank Gospodarstwa Krajowego, nie później niż do dnia 15 czerwca roku poprzedzającego 

rok, w którym plan finansowy Funduszu ma obowiązywać, przedstawia projekt tego planu 

do uzgodnienia: 

1)   ministrowi właściwemu do spraw transportu; 

2)   ministrowi właściwemu do spraw rozwoju regionalnego w zakresie projektów 

realizowanych z udziałem środków europejskich; 

3)   ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych w zakresie finansowym. 

4. Uzgodnienia, o których mowa w ust. 3, następują do dnia 31 lipca roku poprzedzającego 

rok, w którym plan finansowy Funduszu ma obowiązywać. 
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5. Plan finansowy Funduszu stanowi podstawę dokonywania wypłat ze środków Funduszu 

oraz podstawę do zaciągnięcia kredytów i pożyczek oraz przeprowadzenia emisji 

obligacji, o których mowa w art. 7 ust. 1. 

6. Bank Gospodarstwa Krajowego: 

1)   składa ministrom wskazanym w ust. 3, w terminie do końca miesiąca następującego 

po każdym kwartale, informację o realizacji planu finansowego Funduszu; 

2)   składa ministrowi właściwemu do spraw transportu oraz ministrowi właściwemu do 

spraw finansów publicznych sprawozdanie z realizacji planu finansowego Funduszu 

za poprzedni rok do dnia 30 kwietnia. 

 

 

USTAWA z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. 

U. z 2018 r. poz. 203) 

Art. 10. 

Ilekroć w obowiązujących przepisach jest mowa o ustawie o finansowaniu dróg publicznych, 

rozumie się przez to ustawę o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego. 

 

<Art. 10a. 

1. W roku 2021 przepisu art. 5 nie stosuje się. 

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

remontem, utrzymaniem, ochroną i zarządzaniem infrastrukturą transportu 

lądowego, finansowaną lub dofinansowaną przez ministra właściwego do spraw 

transportu ustalona w ustawach budżetowych na te lata nie może być niższa niż 18% 

sumy planowanych na lata 2020 i 2021 wpływów z podatku akcyzowego od paliw 

silnikowych.> 

 

 

USTAWA z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 722) 

 

Art. 89. 

1. Stawki akcyzy na wyroby energetyczne wynoszą dla: 

1)   węgla i koksu przeznaczonych do celów opałowych objętych pozycjami CN 2701, 

2702 oraz 2704 00 - 1,28 zł/1 gigadżul (GJ); 
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2)   benzyn silnikowych o kodach CN 2710 11 45 lub 2710 11 49 oraz wyrobów 

powstałych ze zmieszania tych benzyn z biokomponentami, spełniających wymagania 

jakościowe określone w odrębnych przepisach – [1565,00 zł/1000 litrów] <1542 

zł/1000 litrów>; 

3)   (uchylony); 

4)   benzyn lotniczych o kodzie CN 2710 11 31, paliw typu benzyny do silników 

odrzutowych o kodzie CN 2710 11 70 oraz nafty pozostałej o kodzie CN 2710 19 25 - 

1822,00 zł/1000 litrów; 

5)   paliw do silników odrzutowych o kodzie CN 2710 19 21 - 1446,00 zł/1000 litrów; 

6)   olejów napędowych o kodzie CN 2710 19 41 oraz wyrobów powstałych ze zmieszania 

tych olejów z biokomponentami, spełniających wymagania jakościowe określone w 

odrębnych przepisach – [1196,00 zł/1000 litrów;] <1173 zł/1000 litrów;> 

7)   (uchylony); 

8)   biokomponentów stanowiących samoistne paliwa, spełniających wymagania 

jakościowe określone w odrębnych przepisach, przeznaczonych do napędu silników 

spalinowych, bez względu na kod CN – [1196,00 zł/1000 litrów;] <1173 zł/1000 

litrów;> 

9)   olejów napędowych przeznaczonych do celów opałowych o kodach CN od 2710 19 

41 do 2710 19 49, zabarwionych na czerwono i oznaczonych znacznikiem zgodnie z 

przepisami szczególnymi - 232,00 zł/1000 litrów; 

10)  olejów opałowych o kodach CN od 2710 19 51 do 2710 19 69: 

a)  z których 30% lub więcej objętościowo destyluje przy 350°C lub których gęstość w 

temperaturze 15°C jest niższa niż 890 kilogramów/metr sześcienny, zabarwionych 

na czerwono i oznaczonych znacznikiem zgodnie z przepisami szczególnymi - 

232,00 zł/1000 litrów, 

b)  pozostałych, niepodlegających obowiązkowi barwienia i znakowania na podstawie 

przepisów szczególnych - 64,00 zł/1000 kilogramów; 

11)  olejów smarowych, pozostałych olejów o kodach CN od 2710 19 71 do 2710 19 99, z 

wyłączeniem wyrobów o kodzie CN 2710 19 85 (oleje białe, parafina ciekła) oraz 

smarów plastycznych zaliczanych do kodu CN 2710 19 99 - 1180,00 zł/1000 litrów; 

12)  gazów przeznaczonych do napędu silników spalinowych: 



- 15 - 

 
Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

a)  gazu ziemnego (mokrego) i pozostałych węglowodorów gazowych objętych 

pozycją CN 2711 oraz gazowych węglowodorów alifatycznych objętych pozycją 

CN 2901: 

–  skroplonych – [695,00 zł/1000 kilogramów] <672 zł/1000 kilogramów,> 

–  w stanie gazowym – [11,04 zł/1 gigadżul (GJ)] <10,58 zł/1 gigadżul (GJ),> 

b)  wyprodukowanych w składzie podatkowym i spełniających wymagania jakościowe 

określone w odrębnych przepisach: 

–  biogazu, bez względu na kod CN - 0 zł, 

–  wodoru i biowodoru o kodzie CN 2804 10 00 - 0 zł, 

c)  pozostałych – [14,72 zł/1 GJ] <14,26 zł/1 gigadżul (GJ);> 

13)  gazu ziemnego (mokrego) i pozostałych węglowodorów gazowych objętych pozycją 

CN 2711, przeznaczonych do celów opałowych - 1,28 zł/1 gigadżul (GJ); 

14)  pozostałych paliw silnikowych – [1822,00 zł/1000 litrów;]  <1799 zł/1000 litrów;> 

15)  pozostałych paliw opałowych: 

a)  w przypadku gdy ich gęstość w temperaturze 15°C jest: 

–  niższa niż 890 kilogramów/metr sześcienny - 232,00 zł/1000 litrów, 

–  równa lub wyższa niż 890 kilogramów/metr sześcienny - 64,00 zł/1000 

kilogramów, 

b)  gazowych - 1,28 zł/gigadżul (GJ). 

pominięto ust. 1a – 21 

 

 

USTAWA z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 326 i 568) 

Art. 62. 

1. Minister właściwy do spraw rodziny opracowuje resortowe oraz rządowe programy 

rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz finansowo wspiera te 

programy. Opracowanie i realizacja programów odbywa się we współpracy z wojewodą. 

2. Programy, o których mowa w ust. 1, określają tryb i kryteria wyboru podmiotów 

korzystających z nich, w szczególności uwzględniając: 

1)   jakość lub zakres oferowanych usług; 

2)   zapotrzebowanie na usługi świadczone przez te podmioty; 
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3)    minimalny okres funkcjonowania instytucji lub miejsc opieki dofinansowanych z 

dotacji budżetu państwa lub środków Funduszu Pracy; 

4)    brak instytucji lub miejsc opieki w danej gminie; 

5)    wywiązywanie się przez podmiot ze zobowiązań, o których mowa odpowiednio w 

art. 35 ust. 1 lub art. 47a. 

2a. W przypadku gdy na realizację programów, o których mowa w ust. 1, minister właściwy 

do spraw pracy przekazał środki z Funduszu Pracy, poza kryteriami, o których mowa w 

ust. 2, jako kryterium wyboru podmiotów korzystających z programów, o których mowa 

w ust. 1, uwzględnia się sytuację na lokalnym rynku pracy. 

3. Programy, o których mowa w ust. 1, kieruje się do podmiotów, o których mowa w art. 8 

ust. 1, ze szczególnym uwzględnieniem gmin. 

4. Podmioty, o których mowa w art. 8 ust. 1, korzystające z programów, o których mowa w 

ust. 1, mogą otrzymywać dotacje celowe z budżetu państwa oraz środki z Funduszu Pracy 

na dofinansowanie utworzenia lub funkcjonowania żłobków, klubów dziecięcych lub 

dziennych opiekunów, przy czym wysokość dotacji oraz środków Funduszu Pracy nie 

może łącznie przekroczyć 80% kosztów realizacji zadania. 

5. Dotację oraz środki z Funduszu Pracy, o których mowa w ust. 4, przyznaje wojewoda po 

uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw rodziny. 

6. Wojewoda, przyznając podmiotowi dotację lub środki z Funduszu Pracy, o których mowa 

w ust. 4, zawiera z nim umowę określającą w szczególności: 

1)   szczegółowy opis zadania, w tym cel, na jaki dotacja lub środki z Funduszu Pracy 

zostały przyznane, i termin jego wykonania; 

2)   wysokość przydzielonych dotacji lub środków z Funduszu Pracy; 

3)   tryb płatności; 

[4)   termin wykorzystania dotacji lub środków z Funduszu Pracy, nie dłuższy niż do dnia 

31 grudnia danego roku budżetowego;] 

<4) termin wykorzystania dotacji lub środków z Funduszu Pracy;> 

5)   termin i sposób rozliczenia przyznanych dotacji lub środków z Funduszu Pracy, w 

tym zasady ich rozliczania w przypadku skrócenia okresu funkcjonowania instytucji 

lub miejsc opieki dofinansowanych z dotacji, o którym mowa w ust. 2 pkt 3; 

6)   termin zwrotu niewykorzystanej części dotacji lub środków z Funduszu Pracy, nie 

dłuższy niż 15 dni od określonego w umowie dnia wykonania zadania; 
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7)   tryb kontroli wykonania zadania, przy czym w umowie można postanowić, że 

kontrola będzie prowadzona na zasadach i w trybie określonych w przepisach o 

kontroli w administracji rządowej; 

8)   warunki i sposób zmiany oraz rozwiązania umowy, w tym zasady zwrotu dotacji lub 

środków z Funduszu Pracy w przypadku skrócenia okresu funkcjonowania instytucji 

lub miejsc opieki, o którym mowa w ust. 2 pkt 3, dofinansowanych z dotacji lub 

środków z Funduszu Pracy. 

7. Do środków z Funduszu Pracy stosuje się odpowiednio art. 57 i art. 169 ustawy z dnia 27 

sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649, 2020 i 

2473), z tym że organem właściwym do umarzania, odraczania terminów lub rozkładania 

na raty spłat należności Funduszu Pracy, a także wydania decyzji o zwrocie w związku z 

wykorzystaniem środków niezgodnie z przeznaczeniem albo pobrania ich nienależnie lub 

w nadmiernej wysokości, jest wojewoda. 

 

Rozdział 10 

[Przepisy przejściowe] 

<Przepisy epizodyczne i przejściowe> 

 

<Art. 74a. 

1. W roku 2020, nie później niż do dnia 20 grudnia 2020 r., minister właściwy do spraw 

pracy, dla wydatków ponoszonych ze środków Funduszu Pracy w roku 2020 na 

realizację programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 

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

decyzji, termin ich wykorzystania, nie dłuższy niż do dnia 30 listopada 2021 r., oraz 

kwotę wydatków planowaną do realizacji w roku 2021. 

2. Warunkiem przedłużenia terminu wykorzystania środków Funduszu Pracy na 

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

beneficjenta programu, zgody wojewody na zmianę terminu realizacji zadania. 

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

pracy w terminie do dnia 30 listopada 2020 r. 

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

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

z programu, o którym mowa w ust. 1.> 
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USTAWA z dnia 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz 

niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 398 i 650, z 2019 r. poz. 55, 1214 i 2355 oraz 

z 2020 r. poz. 288) 

Art. 55. 

Ustawa wchodzi w życie z dniem 15 marca 2018 r., z wyjątkiem: 

1)   art. 7 pkt 2-4, art. 30, art. 44 oraz art. 54, które wchodzą w życie z dniem 9 kwietnia 2018 

r.; 

2)   art. 1 pkt 13 w zakresie dodawanego art. 19e ust. 5, art. 1 pkt 14 lit. b w zakresie 

dodawanego ust. 1g, art. 8, art. 9, art. 10 pkt 1-5, art. 16, art. 17 pkt 2, art. 31, art. 50 oraz 

art. 51, które wchodzą w życie z dniem 1 października 2018 r.; 

3)   ( ) art. 1 pkt 16 i 17, które wchodzą w życie z dniem 1 lutego 2019 r. 

4)   (19) art. 1 pkt 2, pkt 5 lit. a w zakresie zmienianego pkt 3, pkt 7, 9, 11 i pkt 13 w zakresie 

dodawanego art. 19d oraz art. 19e ust. 4, art. 3 pkt 12, pkt 13 lit. c i e, pkt 14 w zakresie 

dodawanego art. 6943a, pkt 15 lit. c i d, pkt 18, art. 7 pkt 1, art. 17 pkt 7 i 8, art. 40 oraz 

art. 43, które wchodzą w życie z dniem 1 marca 2021 r.; 

5)   (20) art. 1 pkt 18 w zakresie dodawanego art. 21c, pkt 23, pkt 30 w zakresie uchylenia art. 

55 i art. 57, art. 3 pkt 19, art. 5, art. 6, art. 19, art. 20, art. 21 pkt 6, art. 25 oraz art. 45, 

które wchodzą w życie z dniem [1 grudnia 2020 r] <1 lipca 2021 r.>. 

 

 

USTAWA z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Dróg Samorządowych (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 1430) 

Rozdział 4 

[Przepisy zmieniające, dostosowujące, przejściowe i końcowe] 

<Przepisy zmieniające, epizodyczne, dostosowujące, 

przejściowe i końcowe> 

 

<Art. 42a. 

W roku 2020 w planie finansowym Funduszu mogą być dokonywane zmiany mimo 

niespełnienia wymogów określonych w art. 29 ust. 9–12 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 

o finansach publicznych.> 
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Art. 51. 

1. Maksymalny limit wydatków z budżetu państwa przeznaczonych na dofinansowanie 

Funduszu Dróg Samorządowych wynosi w roku: 

1)   2018-1,1 mld zł; 

2)   2019-0,5 mld zł; 

[3)   2020- 1,6 mld zł; 

4)   2021 - 1,6 mld zł;] 

<3) 2020 – 5,4 mld zł; 

4) 2021 – 0,5 mld zł;> 

5)   2022- 1,6 mld zł; 

6)   2023 - 1,6 mld zł; 

7)   2024- 1,6 mld zł; 

8)   2025- 1,6 mld zł; 

9)   2026- 1,6 mld zł; 

10)  2027- 1,6 mld zł. 

2. Minister właściwy do spraw transportu monitoruje wykorzystanie limitów wydatków, o 

których mowa w ust. 1, oraz jest odpowiedzialny za wdrożenie mechanizmu 

korygującego, o którym mowa w ust. 3. 

3. W przypadku gdy wielkość wydatków po pierwszym półroczu danego roku budżetowego 

wyniesie więcej niż 65% limitu wydatków przewidzianego na dany rok, stosuje się 

mechanizm korygujący polegający na obniżeniu wielkości środków przeznaczonych na 

wydatki w drugim półroczu o kwotę stanowiącą różnicę między wielkością tego limitu a 

kwotą przekroczenia wydatków, w szczególności przez proporcjonalne zmniejszenie w 

drugim półroczu danego roku budżetowego w każdej umowie, o której mowa w art. 28, 

przewidującej udzielenie dofinansowania ze środków, wysokości limitu wydatków o 

wskaźnik stanowiący iloraz kwoty przekroczenia wydatków Funduszu Dróg 

Samorządowych w pierwszym półroczu i limitu wydatków Funduszu Dróg 

Samorządowych przypadającego w drugim półroczu. 

4. W przypadku gdy wielkość wydatków w poszczególnych miesiącach jest zgodna z planem 

finansowym Funduszu, przepisu ust. 3 nie stosuje się. 
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USTAWA z dnia 6 grudnia 2018 r. o Krajowym Rejestrze Zadłużonych (Dz. U. z 2019 r. poz. 

55, 912, 1214 i 1802) 

Art. 35. 

[1. W latach 2020-2029 maksymalny limit wydatków budżetu państwa będących skutkiem 

finansowym niniejszej ustawy wynosi 60,095 mln zł, z tym że w poszczególnych latach 

limit wynosi w: 

1)   2020 r. - 0,73 mln zł; 

2)   2021 r. - 5,925 mln zł; 

3)   2022 r. - 6,225 mln zł; 

4)   2023 r. - 6,345 mln zł; 

5)   2024 r. - 6,475 mln zł; 

6)   2025 r. - 6,595 mln zł; 

7)   2026 r. - 6,725 mln zł; 

8)   2027 r. - 6,875 mln zł; 

9)   2028 r. - 7,025 mln zł; 

10)  2029 r. - 7,175 mln zł.] 

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

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

poszczególnych latach limit wynosi w: 

1) 2021 r. – 3,66 mln zł; 

2) 2022 r. – 6,62 mln zł; 

3) 2023 r. – 6,88 mln zł; 

4) 2024 r. – 7,1 mln zł; 

5) 2025 r. – 7,32 mln zł; 

6) 2026 r. – 7,56 mln zł; 

7) 2027 r. – 7,82 mln zł; 

8) 2028 r. – 8,09 mln zł; 

9) 2029 r. – 8,38 mln zł; 

10) 2030 r. – 8,69 mln zł.> 

2. W przypadku przekroczenia lub zagrożenia przekroczeniem przyjętego na dany rok 

budżetowy maksymalnego limitu wydatków zastosowany zostanie mechanizm korygujący 

polegający na ograniczeniu wydatków osobowych do poziomu zgodnego z limitem 

wydatków przyjętym dla danego roku budżetowego oraz kolejnych lat. 
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3. Minister Sprawiedliwości monitoruje wykorzystanie limitu wydatków, o którym mowa w 

ust. 1, oraz odpowiada za wdrożenie mechanizmu korygującego, o którym mowa w ust. 2. 

 

Art. 36. 

[Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2020 r., z wyjątkiem:] 

<Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2021 r., z wyjątkiem:> 

1)   art. 16 pkt 2 lit. a, c i d w zakresie dodawanego ust. 7a oraz art. 25 pkt 7 i 10 oraz art. 33, 

które wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia; 

2)   art. 16 pkt 1, art. 19 pkt 1, pkt 10 lit. b i pkt 15, art. 24 pkt 38 lit. a i pkt 40 lit. c oraz art. 

29, które wchodzą w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia; 

3)   art. 25 pkt 2, 4, 6, 8, 9 i 11-13, które wchodzą w życie z dniem 1 lutego 2019 r.; 

4)   art. 16 pkt 2 lit. b i d w zakresie dodawanego ust. 7b, które wchodzą w życie z dniem 1 

kwietnia 2019 r. 

 

 

USTAWA z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o 

charakterze użyteczności publicznej (Dz. U. poz. 1123 oraz z 2020 r. poz. 875 i 1565) 

 

Art. 5. 

Środki Funduszu pochodzą z: 

1)   wpływów z tytułu opłaty emisyjnej, o której mowa w art. 321a ustawy z dnia 27 kwietnia 

2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.), w 

wysokości 5% wpływów z tej opłaty; 

2)   wpływów z tytułu opłaty zastępczej, o której mowa w art. 23 ust. 1a ustawy z dnia 25 

sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1344, 

1356 i 1629 oraz z 2019 r. poz. 730), w wysokości 55% wpływów z tej opłaty; 

3)   wpływów z tytułu opłaty paliwowej, o której mowa w art. 37h ustawy z dnia 27 

października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (Dz. 

U. z 2018 r. poz. 2014 i 2244 oraz z 2019 r. poz. 730), w wysokości [4%] <3,65%> 

wpływów z tej opłaty; 

4)   wpływów w wysokości wynikającej z ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie 

drogowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 58, 60, 125, 690 i 730), ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 

r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 382, 534 i 730), ustawy z 
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dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1990, z późn. 

zm.), ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2019 r. poz. 122), 

ustawy z dnia 11 maja 2001 r. - Prawo o miarach (Dz. U. z 2019 r. poz. 541 i 675), ustawy 

z dnia 5 lipca 2018 r. o tachografach (Dz. U. poz. 1480) oraz ustawy z dnia 9 marca 2017 

r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów (Dz. U. z 2018 

r. poz. 2332 oraz z 2019 r. poz. 730); 

5)   budżetu państwa w części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw 

transportu; 

6)   odsetek, o których mowa w art. 17 ust. 1; 

7)   odsetek od wolnych środków przekazanych albo przyjmowanych w zarządzanie zgodnie z 

przepisami o finansach publicznych; 

8)   darowizn i zapisów; 

9)   innych źródeł. 

Art. 31. 

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

Drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2014 i 2244 oraz z 2019 r. poz. 730) wprowadza się 

następujące zmiany: 

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

"1. Opłata paliwowa stanowi przychód Krajowego Funduszu Drogowego, Funduszu 

Kolejowego, o którym mowa w ustawie z dnia 16 grudnia 2005 r. o Funduszu Kolejowym 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 510) oraz Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o 

charakterze użyteczności publicznej, o którym mowa w ustawie z dnia 16 maja 2019 r. o 

Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (Dz. 

U. poz. 1123), z tym że kwota stanowiąca 77,5% opłaty paliwowej stanowi przychód 

Krajowego Funduszu Drogowego, kwota stanowiąca 18,5% tej opłaty stanowi przychód 

Funduszu Kolejowego, a kwota stanowiąca 4% tej opłaty - przychód Funduszu rozwoju 

przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.";] 

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

„1. Opłata paliwowa stanowi przychód Krajowego Funduszu Drogowego, Funduszu 

Kolejowego, o którym mowa w ustawie z dnia 16 grudnia 2005 r. o Funduszu 

Kolejowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 510, z 2019 r. poz. 1123 oraz z 2020 r. poz. 462), 

oraz Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności 

publicznej, o którym mowa w ustawie z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju 
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przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (Dz. U. poz. 1123 

oraz z 2020 r. poz. 875 i 1565), z tym że kwota stanowiąca 76,90% opłaty paliwowej 

stanowi przychód Krajowego Funduszu Drogowego, kwota stanowiąca 19,45% tej 

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

– przychód Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności 

publicznej.”> 

2)   w art. 37m: 

[a)  po ust. 3 dodaje się ust. 31 w brzmieniu: 

"31. Stawki opłaty paliwowej, o których mowa w ust. 1, obliczone z uwzględnieniem zasady, o 

której mowa w ust. 2, są podwyższone odpowiednio o 13,00 zł za 1000 l albo o 13,00 zł za 

1000 kg. Kwota 13,00 zł nie podlega podwyższeniu zgodnie z ust. 2.",] 

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

"3b. W latach 2020-2021 stawki opłaty paliwowej, o których mowa w ust. 1, obliczone z 

uwzględnieniem zasady, o której mowa w ust. 2, są podwyższone odpowiednio o 28,00 zł 

za 1000 l albo o 28,00 zł za 1000 kg. Kwota 28,00 zł nie podlega podwyższeniu zgodnie z 

ust. 2.", 

c)  ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

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

paliwowej, uwzględnia kwoty, o których mowa odpowiednio w ust. 31-3b."; 

3)   w art. 37o ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

"2. W razie powstania nadpłaty w opłacie paliwowej Bank Gospodarstwa Krajowego 

dokonuje zwrotu tej nadpłaty ze środków należnych Krajowemu Funduszowi 

Drogowemu, Funduszowi Kolejowemu oraz Funduszowi rozwoju przewozów 

autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, o którym mowa w ustawie z dnia 16 

maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności 

publicznej."; 

4)   w art. 37p ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

"2. Bank Gospodarstwa Krajowego przekazuje środki, o których mowa w ust. 1, w terminie 7 

dni od dnia wpływu na rachunek w Banku Gospodarstwa Krajowego, w wysokości 

określonej w art. 37i, na rachunek Krajowego Funduszu Drogowego, na rachunek 

Funduszu Kolejowego oraz na rachunek Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o 

charakterze użyteczności publicznej, o którym mowa w ustawie z dnia 16 maja 2019 r. o 
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Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, 

chyba że zachodzi przypadek, o którym mowa w art. 37o ust. 2.". 

 

[Art. 38. 

W ustawie z dnia 16 grudnia 2005 r. o Funduszu Kolejowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 510) w art. 

5 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

"1)  18,5 % wpływów z opłaty paliwowej, pobieranych zgodnie z ustawą z dnia 27 

października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (Dz. 

U. z 2018 r. poz. 2014 i 2244 oraz z 2019 r. poz. 730 i 1123);".] 

 

<Art. 38. 

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

2019 r. poz. 1123 oraz z 2020 r. poz. 462) w art. 5 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

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

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

Drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 72, 278, 1087 i …);”.> 

 

Art. 40. 

W ustawie z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 864) w art. 

89: 

[1)   w ust. 1: 

a)  w pkt 2 wyrazy "1565,00 zł/1000 litrów" zastępuje się wyrazami "1552,00 zł/1000 

litrów", 

b)  w pkt 6 wyrazy "1196,00 zł/1000 litrów" zastępuje się wyrazami "1183,00 zł/1000 

litrów", 

c)  w pkt 8 wyrazy "1196,00 zł/1000 litrów" zastępuje się wyrazami "1183,00 zł/1000 

litrów", 

d)  w pkt 12: 

–  w lit. a: 

--         w tiret pierwsze wyrazy "695,00 zł/1000 kilogramów" zastępuje się wyrazami 

"682,00 zł/1000 kilogramów", 

--         w tiret drugie wyrazy "11,04 zł/l gigadżul (GJ)" zastępuje się wyrazami "10,78 zł/l 

gigadżul (GJ)", 
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–  w lit. c wyrazy "14,72 zł/l GJ" zastępuje się wyrazami "14,46 zł/l GJ", 

e)  w pkt 14 wyrazy "1822,00 zł/1000 litrów" zastępuje się wyrazami "1809,00 zł/1000 

litrów";] 

<1) w ust. 1:  

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

litrów”, 

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

litrów”,  

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

litrów”,  

d) w pkt 12: 

– w lit. a:  

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

„659 zł/1000 kilogramów”,  

– – w tiret drugim wyrazy „10,58 zł/1 gigadżul (GJ)” zastępuje się wyrazami „10,32 

zł/1 gigadżul (GJ)”,  

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

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

litrów”;> 

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

"1aa) W latach 2020-2021 stawki akcyzy, o których mowa w ust. 1 pkt 2, 6, 8, pkt 12 lit. a i c 

oraz pkt 14, są obniżone odpowiednio o 28,00 zł/1000 litrów, 28,00 zł/1000 kilogramów 

albo 0,56 zł/1 gigadżul (GJ)."; 

3)   w ust. 1b zdanie wstępne otrzymuje brzmienie: 

"Minister właściwy do spraw finansów publicznych ogłasza, w drodze obwieszczenia, w 

Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", stawki akcyzy, o 

których mowa w ust. 1 pkt 2, 6, 8, 12 lit. a i c oraz pkt 14, obowiązujące w 

poszczególnych latach kalendarzowych okresów, o których mowa w ust. 1a i 1aa, 

uwzględniając kwoty ich obniżenia odpowiednio zgodnie z ust. 1a i 1aa:". 

 

[Art. 45. 

W latach 2020-2021 przychód Funduszu Kolejowego, o którym mowa w ustawie z dnia 16 

grudnia 2005 r. o Funduszu Kolejowym, powiększa się corocznie o kwotę 350 mln zł, 
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przekazywaną przez Bank Gospodarstwa Krajowego z bieżących wpływów z opłaty paliwowej 

pobieranych zgodnie z ustawą z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o 

Krajowym Funduszu Drogowym, o którą pomniejsza się przychód z opłaty paliwowej 

Krajowego Funduszu Drogowego w danym roku.] 

 

<Art. 45. 

1. W 2020 r. przychód Funduszu Kolejowego, o którym mowa w ustawie z dnia 16 

grudnia 2005 r. o Funduszu Kolejowym, zwiększa się o kwotę 350 mln zł, 

przekazywaną przez Bank Gospodarstwa Krajowego z bieżących wpływów z opłaty 

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

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

przychód Krajowego Funduszu Drogowego z opłaty paliwowej. 

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

przekazywaną przez Bank Gospodarstwa Krajowego z bieżących wpływów z opłaty 

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

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

przychód Krajowego Funduszu Drogowego z opłaty paliwowej.> 

 

Art. 54. 

Ustawa wchodzi w życie po upływie miesiąca od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem: 

1)   art. 5 pkt 2 i art. 39, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.; 

[2)   art. 5 pkt 3, art. 31 pkt 1 i pkt 2 lit. a w zakresie ust. 31 oraz pkt 3 i 4, art. 38 i art. 40 pkt 

1, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.] 

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

1 stycznia 2022 r.> 

 

 

USTAWA z dnia 9 sierpnia 2019 r. o inwestycjach w zakresie budowy portów zewnętrznych 

(Dz. U. poz. 1924 oraz z 2020 r. poz. 284) 

<Rozdział 4a 

Zasady przekazywania skarbowych papierów wartościowych na podwyższenie kapitału 

zakładowego spółkom zarządzającym portami o podstawowym znaczeniu dla 

gospodarki narodowej 
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Art. 39a. 

1. W roku 2020 minister właściwy do spraw budżetu, na wniosek ministra właściwego do 

spraw gospodarki morskiej, przekaże spółkom, o których mowa w art. 13 ust. 1–3 

ustawy o portach, skarbowe papiery wartościowe z przeznaczeniem na podwyższenie 

kapitału zakładowego tych spółek. 

2. Łączna wartość nominalna skarbowych papierów wartościowych, o których mowa w 

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

3. Wartość nominalna skarbowych papierów wartościowych, o których mowa w ust. 1, z 

przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Zarząd Morskiego 

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

4. Akcje w podwyższonym kapitale zakładowym spółek, o których mowa w art. 13 ust. 

1–3 ustawy o portach, obejmuje Skarb Państwa.  

 

Art. 39b. 

 Do podwyższenia kapitału zakładowego spółek, o których mowa w art. 13 ust. 1–3 

ustawy o portach, stosuje się przepisy ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek 

handlowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1526).  

Art. 39c. 

1. Minister właściwy do spraw budżetu określi w liście emisyjnym warunki emisji 

skarbowych papierów wartościowych oraz sposób realizacji świadczeń z nich 

wynikających. 

2. List emisyjny zawiera w szczególności: 

1) datę emisji; 

2) powołanie podstawy prawnej emisji; 

3) jednostkową wartość nominalną w złotych; 

4) cenę i sposób jej ustalenia; 

5) stopę procentową lub sposób jej obliczania; 

6) określenie sposobu i terminów wypłaty należności głównej oraz należności 

ubocznych; 

7) datę, od której nalicza się oprocentowanie skarbowych papierów wartościowych 

tej emisji; 

8) termin wykupu oraz zastrzeżenia w przedmiocie możliwości wcześniejszego 

wykupu. 
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3. Emisja skarbowych papierów wartościowych następuje z dniem zarejestrowania 

skarbowych papierów wartościowych w depozycie papierów wartościowych oraz w 

kwocie równej wartości nominalnej wyemitowanych papierów wartościowych. 

4. Do emisji skarbowych papierów wartościowych nie stosuje się przepisów art. 98 i art. 

102 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  oraz przepisów 

wykonawczych wydanych na podstawie art. 97 tej ustawy. 

 

Art. 39d. 

1. Spółki, o których mowa w art. 13 ust. 1–3 ustawy o portach, mogą posiadać skarbowe 

papiery wartościowe, o których mowa w art. 39a ust. 1, do terminu ich wykupu albo 

podejmować czynności w zakresie rozporządzania nimi za zgodą ministra 

właściwego do spraw finansów publicznych. 

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

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

ust. 1, uwzględniając w szczególności konieczność zapewnienia stabilności finansów 

publicznych oraz poziom deficytu i długu sektora finansów publicznych oraz sektora 

instytucji rządowych i samorządowych w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu 

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

europejskiego systemu rachunków narodowych i regionalnych w Unii Europejskiej 

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

3. Środki uzyskane z tytułu skarbowych papierów wartościowych przeznacza się na 

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

inwestycji w ramach infrastruktury zapewniającej dostęp do portów o podstawowym 

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

portach, w szczególności polegających na budowie falochronów osłonowych. 

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

ministrem właściwym do spraw finansów publicznych. 

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

podlegają zwrotowi do budżetu państwa. 

6. Nabycie przez Skarb Państwa prawa własności infrastruktury zapewniającej dostęp 

do portów o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej, o których mowa w 

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

ust. 3, stwierdza wojewoda w drodze decyzji.> 
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USTAWA z dnia 30 sierpnia 2019 r. o Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania 

przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec 

małoletniego poniżej lat 15 (Dz. U. poz. 1820 oraz z 2020 r. poz. 875 i 1086) 

 

Art. 16. 

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

osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe.] 

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

wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, z wyjątkiem 

art. 4 ust. 2 tej ustawy.> 

2. Członków Komisji w zakresie ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego 

traktuje się jak pracowników. 

3. Płatnikiem składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne za członków 

Komisji jest urząd obsługujący Komisję. 

 

 

USTAWA z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z 

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

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

 

<Art. 2a. 

1. W celu przeciwdziałania COVID-19 Rada Ministrów może przyjmować programy 

rządowe udzielania wsparcia finansowego skierowane do poszczególnych 

przedsiębiorców lub ich grup, z uwzględnieniem właściwych regulacji szczególnych 

oraz wymogów dotyczących pomocy publicznej. 

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

i instytucje właściwe do udzielania wsparcia finansowego, a także tryb, formy, kwotę, 

warunki i okres udzielania wsparcia finansowego oraz zasady monitorowania i 

sprawozdawczości związane z realizacją programu.  

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

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

r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 
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wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 

568, 695, 1086, 1262 i 1478), z uwzględnieniem regulacji dotyczących pomocy 

publicznej.> 

[Art. 7c. 

W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii nie przeprowadza się 

konkursów ofert i rokowań, o których mowa w art. 139 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 

r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, z wyłączeniem 

konkursów ofert i rokowań dotyczących świadczeń opieki zdrowotnej z zakresów, o których 

mowa w art. 15 ust. 2 pkt 15 i 16 tej ustawy.] 

 

<Art. 10d. 

1. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, 

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

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

nałożyć na jednostkę samorządu terytorialnego obowiązek wykonania określonego 

zadania w związku z przeciwdziałaniem COVID-19. 

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

1, na podmiot leczniczy będący: 

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

akcjonariuszem jest:  

a) Skarb Państwa lub  

b) jednostka samorządu terytorialnego, lub  

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

kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;  

2) samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej lub jednostką 

budżetową;  

3) instytutem badawczym, o którym mowa w art. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 

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

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

strukturze organizacyjnej podmiotu leczniczego lub przekazania produktów 

leczniczych, wyrobów medycznych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia 

żywieniowego oraz aparatury i sprzętu medycznego, w celu zapewnienia kontynuacji 

udzielenia świadczeń zdrowotnych w innym podmiocie leczniczym. Zmiany w 
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strukturze organizacyjnej podmiotu leczniczego nie wymagają podjęcia aktów, w 

tym uchwał, właściwych organów administracji publicznej.  

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

działalność leczniczą lub Krajowego Rejestru Sądowego składane w związku z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 

zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych są nieodpłatne.  

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

środki na pokrycie wydatków związanych z wykonaniem tego zadania. 

6. W przypadku poniesienia przez podmiot leczniczy szkody przy wykonywaniu zadania 

nałożonego w trybie ust. 2 minister właściwy do spraw zdrowia jest obowiązany do 

jej naprawienia. 

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

samorządu terytorialnego jako zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.> 

 

<Art. 11h. 

1. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, 

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

wojewoda może wydawać polecenia obowiązujące wszystkie organy administracji 

rządowej działające w województwie, państwowe osoby prawne, organy samorządu 

terytorialnego, samorządowe osoby prawne oraz samorządowe jednostki 

organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. O wydanych poleceniach 

wojewoda niezwłocznie informuje właściwego ministra.  

2. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, 

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

minister właściwy do spraw zdrowia może, z własnej inicjatywy lub na wniosek 

wojewody, wydawać polecenia obowiązujące podmioty inne, niż wymienione w ust. 1, 

w szczególności osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości 

prawnej oraz przedsiębiorców.  

3. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, 

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

Rady Ministrów może, z własnej inicjatywy, wydawać polecenia obowiązujące 

podmioty, o których mowa w ust. 1 i 2. Wydając polecenie wobec przedsiębiorcy, 

Prezes Rady Ministrów może wyznaczyć organ odpowiedzialny za zawarcie umowy.  
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4. Polecenia, o których mowa w ust. 1–3, są wydawane w związku z przeciwdziałaniem 

COVID-19, w drodze decyzji administracyjnej i podlegają natychmiastowemu 

wykonaniu z chwilą ich doręczenia lub ogłoszenia oraz nie wymagają uzasadnienia.  

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

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

zmiana nie wymaga zgody stron.  

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

Prezesa Rady Ministrów z jego upoważnienia.  

7. Wykonywanie zadań objętych poleceniami wydanymi w stosunku do przedsiębiorców 

następuje na podstawie umowy zawartej z przedsiębiorcą, przez wskazanego w 

decyzji:  

1) Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, ministra albo wojewodę – w 

przypadku decyzji wydawanych przez Prezesa Rady Ministrów lub  

2) ministra albo wojewodę – w przypadku decyzji wydawanych przez ministra 

właściwego do spraw zdrowia  

– i jest finansowane ze środków budżetu państwa z części budżetowej, której 

dysponentem jest, odpowiednio, Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, 

minister albo wojewoda; finansowanie może odbywać się także ze środków 

Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, o którym mowa w art. 65 ustawy z dnia 

31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 

zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych 

ustaw, na zasadach określonych w ustawie.  

8. Prace związane z prowadzeniem przygotowań do realizacji zadań objętych 

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

finansowane ze środków własnych przedsiębiorcy.  

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

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

przypadku decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu.  

10. Polecenia, o których mowa w ust. 1–3, nie mogą dotyczyć rozstrzygnięć co do istoty 

sprawy załatwianej w drodze decyzji administracyjnej, a także nie mogą dotyczyć 

czynności operacyjno-rozpoznawczych, dochodzeniowo-śledczych oraz czynności z 

zakresu ścigania wykroczeń.  
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11. Polecenia, o których mowa w ust. 1–3, mogą być wydawane także ustnie, pisemnie w 

formie adnotacji, telefonicznie, za pomocą środków komunikacji elektronicznej w 

rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą 

elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344) lub za pomocą innych środków łączności. 

Istotne okoliczności takiego załatwienia sprawy powinny być utrwalone w formie 

protokołu.  

12. Właściwy minister może wstrzymać wykonanie poleceń, o których mowa w ust. 1, i 

wystąpić z wnioskiem do Prezesa Rady Ministrów o rozstrzygnięcie sporu, 

przedstawiając jednocześnie stanowisko w sprawie.  

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

samorządu terytorialnego jako zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.> 

 

<Art. 14hb. 

1. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, 

ogłoszonego z powodu COVID-19, kolegialne organy samorządów zawodowych, a 

także ich organy wykonawcze oraz inne organy wewnętrzne mogą podejmować 

uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na 

odległość lub w trybie obiegowym. 

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

członkowie danego organu zostali powiadomieni o treści projektu uchwały i terminie 

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

organu. W przypadku projektu uchwały dotyczącej wyborów dokonywanych przez 

organy samorządów zawodowych członków danego organu powiadamia się o imieniu 

i nazwisku  kandydatów oraz o liczbie mandatów w danych wyborach. 

3. W przypadku gdy przepisy szczególne dotyczące podejmowania uchwał przez organy 

samorządów zawodowych wymagają podjęcia uchwały w głosowaniu tajnym, 

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

wymóg tajności głosowania w określonej sprawie. 

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

kolegialnego albo inny upoważniony przez niego członek tego organu biorący udział 

w głosowaniu.> 
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Art. 15f. 

[1. W okresie czasowego ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania jednostek systemu 

oświaty wprowadzonego na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 30b ustawy 

z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.) 

pracodawca zwalnia młodocianego pracownika odbywającego przygotowanie zawodowe 

z obowiązku świadczenia pracy. 

1a. (102) Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy młodocianego pracownika, który: 

1)   w roku szkolnym 2019/2020 realizuje dokształcanie teoretyczne w III klasie branżowej 

szkoły I stopnia albo 

2)   spełnia obowiązek nauki poprzez realizowanie przygotowania zawodowego u 

pracodawcy i w okresie czasowego ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania 

jednostek systemu oświaty kończy ostatni rok nauki zawodu w pozaszkolnym systemie 

kształcenia 

-   o ile wyraził zgodę na realizację zajęć praktycznych w ramach przygotowania 

zawodowego u pracodawcy w okresie czasowego ograniczenia lub zawieszenia 

funkcjonowania jednostek systemu oświaty.] 

<1. W okresie ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania jednostki systemu oświaty 

wprowadzonego na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 30b ustawy z 

dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378) 

pracodawca zwalnia młodocianego pracownika odbywającego przygotowanie 

zawodowe z obowiązku świadczenia pracy.   

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

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

funkcjonowania jednostki systemu oświaty realizuje zajęcia z zakresu kształcenia 

ogólnego lub kształcenia zawodowego teoretycznego na terenie szkoły lub innej 

jednostki systemu oświaty, do których uczęszcza, 

2) spełnia obowiązek nauki poprzez realizowanie przygotowania zawodowego 

u pracodawcy w pozaszkolnym systemie kształcenia 

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

epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu młodocianego pracownika.> 

[1b. (103) Zgoda, o której mowa w ust. 1a, jest wyrażana w formie pisemnej przez 

młodocianego pracownika, a w przypadku niepełnoletniego młodocianego pracownika - 

przez jego rodzica lub opiekuna prawnego.] 
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2. Pracodawca, z którym zawarta została umowa o refundację, o której mowa w art. 12 ust. 6 

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

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

młodocianemu pracownikowi, o którym mowa w ust. 1, wynagrodzenia za okres 

zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy, w całości lub w części, zachowuje prawo do 

refundacji. 

3. (104) Przepisy ust. 1, [ust. 1a pkt 1 i ust. 2] <1a i 2> stosuje się również w przypadku 

zawieszenia działalności jednostek systemu oświaty na podstawie odrębnych przepisów w 

związku z przeciwdziałaniem COVID-19. 

 

Art. 15zzzd.  

1. (365) W związku ze skutkami COVID-19 Bank Gospodarstwa Krajowego może udzielać, we 

własnym imieniu i na własny rachunek, poręczeń i gwarancji spłaty kredytów lub innych 

zobowiązań, zaciągniętych przez przedsiębiorców w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 

2018 r. - Prawo przedsiębiorców, z przeznaczeniem na zapewnienie płynności finansowej. 

2. Poręczenie lub gwarancja mogą stanowić pomoc publiczną. 

3. Do poręczenia i gwarancji stosuje się odpowiednio art. 2b ust. 1 ustawy z dnia 8 maja 1997 

r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby 

prawne (Dz. U. z 2020 r. poz. 122). 

4. (366) Poręczenie lub gwarancja obejmują nie więcej niż 80% pozostającej do spłaty kwoty 

kredytu lub innego zobowiązania, objętych poręczeniem lub gwarancją. 

<4a. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, w szczególności ze względu na ważny 

interes gospodarczy lub społeczny, poręczenie lub gwarancja mogą zostać udzielone 

w wysokości do 90% pozostającej do spłaty kwoty kredytu lub innego zobowiązania, 

objętych poręczeniem lub gwarancją, z uwzględnieniem odpowiednich regulacji 

dotyczących pomocy publicznej.> 

5. Poręczenie lub gwarancja są udzielane na wniosek przedsiębiorcy, o którym mowa w ust. 

1. 

Art. 15zzzh. 

1. (374) Wsparcie: 

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

art. 15zze2, art. 31zo oraz art. 31zy10, 
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[2)   udzielone na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja 

podatkowa w związku z COVID-19] 

<2) udzielone na podstawie art. 67a § 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – 

Ordynacja podatkowa w związku z COVID-19 – w przypadku podatku, którego 

termin płatności upływa po dniu 31 grudnia 2019 r., lub zaległości podatkowej 

powstałej po tym dniu> 

-   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. (376) 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. 

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

prowadzącemu działalność gospodarczą, u którego nastąpił spadek obrotów 

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

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

lub analogicznego miesiąca roku poprzedniego.> 

 

[Art. 15zzzzb. 

1. Zarządzający lotniskiem użytku publicznego określonym w przepisach wydanych na 

podstawie ust. 5 jest obowiązany do utrzymania minimalnej gotowości operacyjnej 

lotniska dostosowanej do planowanych startów i lądowań statków powietrznych w okresie 

stanu zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii. 

2. (403) Finansowanie kosztów utrzymania minimalnej gotowości operacyjnej lotniska, o której 

mowa w ust. 1, następuje ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. 

3. (404) (uchylony). 

4. (405) Finansowania, o którym mowa w ust. 2, udziela na wniosek zarządzającego lotniskiem, 

o którym mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw transportu. 

5. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wykaz lotnisk użytku publicznego, na 

których należy zapewnić utrzymanie minimalnej gotowości operacyjnej lotniska oraz 
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wymagania, których spełnienie potwierdza osiągnięcie minimalnej gotowości operacyjnej 

przez lotnisko mając na uwadze konieczność zapewnienia funkcjonowania lotnisk użytku 

publicznego współużytkowanych z wojskiem oraz lotnisk użytku publicznego niezbędnych 

dla zachowania ciągłości ruchu pasażerskiego i towarowego. 

6. Minister właściwy do spraw transportu, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 

finansów publicznych, określi w drodze rozporządzenia, sposób i tryb rozliczania i 

dokumentowania kosztów, o których mowa w ust. 2, oraz wzór wniosku, o którym mowa w 

ust. 4, mając na uwadze konieczność zapewnienia przejrzystości gospodarowania 

środkami budżetu państwa oraz ograniczenie finansowania do niezbędnych kosztów.] 

 

<Art. 15zzzzba. 

1. W celu przeciwdziałania skutkom COVID-19 minister właściwy do spraw transportu 

przekazuje zarządzającemu portem lotniczym środki finansowe na częściowe 

pokrycie straty wynikającej z obowiązywania zakazów w ruchu lotniczym 

określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 119 ust. 2 ustawy z dnia 3 

lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2019 r. poz. 1580 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 

284 i 1378) w okresie od dnia 15 marca 2020 r. do dnia 30 czerwca 2020 r.  

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

działalności operacyjnej zarządzającego portem lotniczym osiągniętym w okresie od 

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

operacyjnej zarządzającego portem lotniczym osiągniętym w okresie od dnia 15 

marca 2019 r. do dnia 30 czerwca 2019 r. 

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

COVID-19. 

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

zarezerwowanych na ten cel w planie Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. 

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

Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dokonuje minister właściwy do spraw 

transportu między zarządzających portami lotniczymi według udziału 

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

ustawy. 

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

lotniczym na jego wniosek. 
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7. Środki finansowe, o których mowa w ust. 1, są przekazywane zarządzającemu portem 

lotniczym do wysokości wynikającej z podziału, o którym mowa w ust. 5, jednak w 

kwocie nie wyższej niż wysokość straty, o której mowa w ust. 1. 

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

pisemnej w postaci papierowej na adres urzędu obsługującego ministra właściwego 

do spraw transportu albo w postaci elektronicznej na elektroniczną skrzynkę 

podawczą tego ministra. 

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

oświadczenie potwierdzające, że dane zawarte we wniosku są kompletne i zgodne ze 

stanem faktycznym. Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej 

za składanie fałszywych oświadczeń. Zarządzający portem lotniczym jest 

obowiązany do zawarcia w oświadczeniu klauzuli następującej treści: „Jestem 

świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula 

ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych 

oświadczeń. 

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

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

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

rachunek bankowy wskazany we wniosku. 

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

weryfikacji przez biegłego rewidenta w ramach badania sprawozdania finansowego 

zarządzającego portem lotniczym za 2020 r.  

12. Sprawozdanie z badania sprawozdania finansowego, o którym mowa w ust. 11, 

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

portem lotniczym przekazuje ministrowi właściwemu do spraw transportu w 

terminie 14 dni od dnia jego otrzymania, jednak nie później niż do dnia 30 kwietnia 

2021 r. 

13. Wysokość przekazanych zarządzającemu portem lotniczym środków finansowych, o 

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

podlega zwrotowi do Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 najpóźniej w terminie 

przekazania ministrowi właściwemu do spraw transportu sprawozdania z badania 

sprawozdania finansowego, o którym mowa w ust. 12. 
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14. Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, wzór 

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

jednolitej formy składanych wniosków.> 

 

Art. 15zzzzzt. 

1. [Pracownikowi, w związku z rozwiązaniem stosunku pracy za wypowiedzeniem w ramach 

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

pieniężna w wysokości:] 

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

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

przysługuje wyłącznie odprawa pieniężna w wysokości:> 

1)   jednomiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony w danym 

podmiocie krócej niż 3 lata; 

2)   dwumiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony w danym 

podmiocie od 3 do 10 lat; 

3)   trzymiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony w danej jednostce 

ponad 10 lat. 

2. Przy ustalaniu okresu zatrudnienia, o którym mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio art. 

36 § 11 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy. 

3. Odprawę pieniężną, o której mowa w ust. 1, ustala się według zasad obowiązujących przy 

obliczaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy, proporcjonalnie do 

wymiaru czasu pracy. 

4. Wysokość odprawy pieniężnej, o której mowa w ust. 1, nie może przekraczać kwoty 15-

krotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych 

przepisów, obowiązującego w dniu rozwiązania stosunku pracy. 

 

Art. 31n. 

<1.> W roku 2020 podział rezerw celowych, o którym mowa w art. 154 ust. 1 ustawy z dnia 

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, dokonywany jest do dnia 31 grudnia 2020 r. 

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

występować do ministra właściwego do spraw finansów publicznych o podział rezerw 

celowych, w wyniku którego następuje zwiększenie wydatków części budżetowych 
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państwa, których dysponentami są wojewodowie, w terminie do dnia 5 listopada 

2020 r.> 

<Art. 31zy13. 

1. Przy ustalaniu podstawy wymiaru świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego 

w razie choroby i macierzyństwa przysługujących osobom, którym obniżono wymiar 

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

wprowadzono mniej korzystne warunki zatrudnienia niż wynikające z umów o 

pracę, nie stosuje się przepisu art. 40 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o 

świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i 

macierzyństwa, jeżeli: 

1) obniżenie wymiaru czasu pracy lub wprowadzenie mniej korzystnych warunków 

zatrudnienia nastąpiło w okresie wcześniej pobieranego zasiłku oraz 

2) między okresami pobierania wcześniejszego i kolejnego zasiłku nie było przerwy 

albo przerwa była krótsza niż trzy miesiące kalendarzowe. 

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

podstawie art. 15gb. 

3. Przepis ust. 1 stosuje się również do osób, którym na podstawie art. 15zzzzzo ust. 2 

obniżono wymiar czasu pracy lub wprowadzono mniej korzystne warunki 

zatrudnienia niż wynikające z podstawy nawiązania stosunku pracy.> 
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<Załącznik do ustawy 
z dnia 17 września 2020 r.  
(poz.   ) 
„Załącznik do ustawy 
z dnia 2 marca 2020 r. 
(poz.   ) 
 

 
Udział poszczególnych portów lotniczych w rynku w 2019 r. 

 

Port lotniczy Udział w rynku  
w 2019 r. 

Chopina w Warszawie 41,80% 
Kraków-Balice 15,92% 
Gdańsk im. Lecha Wałęsy 10,61% 
Katowice-Pyrzowice 9,06% 
Wrocław-Strachowice 7,03% 
Warszawa-Modlin 5,45% 
Poznań-Ławica 4,80% 
Rzeszów-Jasionka 1,72% 
Szczecin-Goleniów 1,21% 
Bydgoszcz 0,81% 
Lublin 0,70% 
Łódź 0,45% 
Olsztyn-Mazury 0,29% 
Zielona Góra-Babimost 0,14%> 

>> 
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Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych 

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

oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568, 

695, 1086, 1262 i 1478) 

Art. 70. 

1. W Banku Gospodarstwa Krajowego tworzy się Fundusz Gwarancji Płynnościowych, 

zwany dalej "FGP". 

2. Środki FGP przeznacza się na: 

1)   (13) pokrycie kosztów i wydatków związanych z udzielaniem poręczeń i gwarancji 

spłaty kredytów lub innych zobowiązań, o których mowa w art. 15zzzd ust. 1 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, w tym wypłat z tytułu tych poręczeń i 

gwarancji; 

2)   spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych 

obligacji, o których mowa w art. 71 ust. 1, w tym na pokrycie kosztów emisji obligacji 

[.] <;> 

<3) zwrot Bankowi Gospodarstwa Krajowego środków własnych, wydatkowanych 

zgodnie z art. 71 ust. 2a na finansowanie terminowej obsługi działań, o których 

mowa w pkt 1 i 2, wraz z wynagrodzeniem z tytułu tego finansowania, w 

wysokości ustalonej z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych.> 

3. Środki FGP pochodzą z: 

1)   opłat prowizyjnych za poręczenia i gwarancje finansowane ze środków FGP; 

2)   wpływów z tytułu odzyskanych kwot zapłaconych przez Bank Gospodarstwa 

Krajowego w wykonaniu umowy poręczenia lub gwarancji finansowanej ze środków 

FGP; 

3)   odsetek z tytułu oprocentowania środków FGP; 

4)   środków z budżetu państwa przekazywanych przez ministra właściwego do spraw 

finansów publicznych w wysokości umożliwiającej pokrycie kosztów i wydatków, o 

których mowa w ust. 2, i które nie znajdują pokrycia ze środków, o których mowa w 

pkt 1-3 oraz 5-7; 

5)   darowizn i zapisów; 
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6)   środków z zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji na rzecz 

FGP przez Bank Gospodarstwa Krajowego; 

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

7)   wpływów z innych tytułów. 

Art. 71. 

1. Bank Gospodarstwa Krajowego może zaciągać na rzecz FGP kredyty, pożyczki lub 

emitować obligacje w kraju i za granicą. 

2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych przekazuje do FGP środki niezbędne do 

terminowej obsługi zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz 

wyemitowanych obligacji, o których mowa w ust. 1, w przypadku gdy poziom środków 

FGP jest niewystarczający do obsługi tych zobowiązań. 

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

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

może odbywać się, po uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw finansów 

publicznych, ze środków własnych Banku Gospodarstwa Krajowego.> 

3. Za zobowiązania Banku Gospodarstwa Krajowego z tytułu zaciągniętych kredytów i 

pożyczek oraz wyemitowanych obligacji, o których mowa w ust. 1, mogą być udzielane 

przez Skarb Państwa gwarancje i poręczenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 8 maja 

1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre 

osoby prawne, z zastrzeżeniem, że wymogu, o którym mowa w art. 7 ust. 2 pkt 2 tej 

ustawy, w zakresie, w jakim wymaga się, aby środki przeznaczone na spłatę kredytu 

pochodziły ze źródeł innych niż budżet państwa, oraz art. 8 tej ustawy nie stosuje się. 

4. Gwarancje i poręczenia, o których mowa w ust. 3, mogą być udzielane do wysokości 100% 

pozostającej do spłaty kwoty kredytu lub pożyczki objętych poręczeniem lub gwarancją 

lub 100% pozostających do wypłaty świadczeń pieniężnych wynikających z 

wyemitowanych obligacji objętych poręczeniem lub gwarancją, wraz z 100% należnych 

odsetek od tych kwot i innych kosztów bezpośrednio związanych odpowiednio z tym 

kredytem, pożyczką lub obligacjami. 

5. Gwarancje i poręczenia, o których mowa w ust. 3, są wolne od opłaty prowizyjnej. 

6. Minister właściwy do spraw finansów publicznych wykonuje czynności zmierzające do 

odzyskania kwot zapłaconych z tytułu wykonania umowy poręczenia lub gwarancji na 

zasadach określonych przepisami ustawy z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i 
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gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne, z 

wyłączeniem art. 43 tej ustawy. 

7. Jeżeli odzyskanie wierzytelności Skarbu Państwa, powstałych z tytułu udzielonego 

poręczenia lub gwarancji, nie jest możliwe, Rada Ministrów, na wniosek ministra 

właściwego do spraw finansów publicznych, może umorzyć wierzytelność w całości lub 

części. 

8. Do emisji obligacji, o której mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio art. 39p-39 w ustawy 

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

Drogowym. 

Art. 73. 

Minister właściwy do spraw finansów publicznych zawiera z Bankiem Gospodarstwa 

Krajowego umowę określającą w szczególności: 

1)   szczegółowe warunki i tryb udzielania gwarancji i poręczeń; 

2)   wysokość, warunki i tryb pobierania opłat prowizyjnych z tytułu udzielonych gwarancji i 

poręczeń; 

3)   warunki i tryb przekazywania środków, o których mowa w art. 70 ust. 3 pkt 4 i art. 71 ust. 

2; 

4)   okres, w jakim Bank Gospodarstwa Krajowego będzie udzielał gwarancji i poręczeń w 

ramach FGP [.] <;> 

<5) zasady udzielania finansowania, o którym mowa w art. 71 ust. 2a, oraz zwrotu 

Bankowi Gospodarstwa Krajowego środków własnych, o których mowa w art. 71 

ust. 2a, wraz z wynagrodzeniem z tytułu tego finansowania.> 

 

 

Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony 

zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 

poz. 567,  695 i 1493) 

Art. 18. 

[1. Konkursy ofert i rokowania, o których mowa w art. 139 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 

2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 

z 2019 r. poz. 1373, z późn. zm.), wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie 

niniejszej ustawy, zostają od tego dnia zawieszone i zostają wznowione po odwołaniu 

danego stanu, jeżeli wszyscy oferenci, którzy złożyli oferty w konkursie lub w 



- 45 - 

 
Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

rokowaniach, potwierdzą ich ważność w terminie określonym przez oddział wojewódzki 

Narodowego Funduszu Zdrowia.] 

2. Umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej wygasające w trakcie stanu zagrożenia 

epidemicznego lub stanu epidemii mogą zostać przedłużone, w celu zapewnienia ciągłości 

i dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej, za zgodą stron danej umowy na okres 

niezbędny do przeprowadzenia, po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu 

epidemii, konkursu ofert lub rokowań, o których mowa w art. 139 ust. 1 ustawy z dnia 27 

sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych. 
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