BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy

M A T E R I A Ł P O R Ó W N AW C Z Y

do projektu ustawy o zmianie ustawy o pracowniczych planach kapitałowych
oraz ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID19, innych chorób zakaźnych oraz
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych
(druk nr 271 S)

U S T A W A z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z
2020 r. poz. 1342)
Art. 134.
1. Ustawę stosuje się do:
1) podmiotów zatrudniających, które zatrudniają co najmniej 250 osób zatrudnionych
według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. - od dnia 1 lipca 2019 r.,
2) podmiotów zatrudniających, które zatrudniają co najmniej 50 osób zatrudnionych
według stanu na dzień 30 czerwca 2019 r. - od dnia 1 stycznia 2020 r.,
3) podmiotów zatrudniających, które zatrudniają co najmniej 20 osób zatrudnionych
według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. - od dnia 1 lipca 2020 r.,
4) pozostałych podmiotów zatrudniających - od dnia 1 stycznia 2021 r.
[- z zastrzeżeniem ust. 4 oraz art. 137.]
2. Umowy o prowadzenie PPK podmiot zatrudniający zawiera w terminie do 10. dnia
miesiąca następującego po upływie:
1) 3 miesięcy od dnia, o którym mowa odpowiednio [w ust. 1 pkt 1, 3 i 4,] <w ust. 1
pkt 1 i 3,>
2) 9 miesięcy od dnia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2
- w imieniu i na rzecz osoby będącej w tym dniu osobą zatrudnioną, chyba że osoba ta
przed upływem tego terminu złoży deklarację, o której mowa w art. 23 ust. 2.
3. Umowy o zarządzanie PPK podmiot zatrudniający zawiera nie później niż 10 dni
roboczych przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 2.
<3a. Podmiot zatrudniający, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, zawiera umowę
o zarządzanie PPK do dnia 31 grudnia 2021 r.
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-23b. Podmiot zatrudniający, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, zawiera umowę
o prowadzenie PPK, w imieniu i na rzecz osoby będącej w dniu zawarcia umowy
osobą zatrudnioną, do dnia 10 stycznia 2022 r., chyba że osoba ta przed upływem
tego terminu złoży deklarację, o której mowa w art. 23 ust. 2.>
4. Podmioty zatrudniające, należące do jednej grupy kapitałowej, są uprawnione do
zawierania umów o zarządzanie i umów o prowadzenie PPK w terminie, w którym ustawa
ma zastosowanie zgodnie z ust. 1 w stosunku do podmiotu zatrudniającego, który
zatrudnia największą liczbę osób zatrudnionych w tej grupie kapitałowej.
<Art. 134a.
1. Podmiot zatrudniający, o którym mowa w art. 134 ust. 1 pkt 2 i 3, zawiera umowę o
zarządzanie PPK do dnia 31 grudnia 2021 r. oraz umowę o prowadzenie PPK do
dnia 10 stycznia 2022 r., chyba że zawarł takie umowy w terminach, o których mowa
w art. 134 ust. 2 i 3.
2. Podmiot zatrudniający, o którym mowa w art. 134 ust. 1 pkt 2 i 3, który zawarł
umowę o zarządzanie PPK w terminie, o którym mowa w art. 134 ust. 3, a nie zawarł
umowy o prowadzenie PPK w terminie, o którym mowa w art. 134 ust. 2, zawiera tę
umowę do dnia 10 stycznia 2022 r.
3. Podmiot zatrudniający, o którym mowa w art. 134 ust. 1 pkt 2 i 3, albo osoba
obowiązana do działania w imieniu tego podmiotu, którzy nie dopełnili obowiązku
zawarcia umowy o zarządzanie PPK w terminie, o którym mowa w art. 134 ust. 3,
lub umowy o prowadzenie PPK w terminie, o którym mowa w art. 134 ust. 2, nie
podlegają karze, o której mowa w art. 106 i art. 107.>
Art. 137.
W przypadku podmiotów zatrudniających będących jednostkami wchodzącymi w skład
sektora finansów publicznych w rozumieniu art. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o
finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), obowiązek, o którym mowa w
art. 8 ust. 1, powstaje w dniu 1 stycznia 2021 r. [Umowę o prowadzenie PPK podmiot taki
zawiera najpóźniej do dnia 10 kwietnia 2021 r.] <Umowę o prowadzenie PPK podmiot taki
zawiera najpóźniej do dnia 11 kwietnia 2022 r.>

Objaśnienie oznaczeń: [] kursywa – tekst usunięty
<> druk pogrubiony – tekst wstawiony

-3U 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. 1842, 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 wywołanych nimi sytuacji
kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568, 695, 1086, 1262, 1478 i
1747), z uwzględnieniem regulacji dotyczących pomocy publicznej.
<Art. 2b.
1. Ilekroć w przepisach dotyczących udzielania wsparcia przedsiębiorcom, w tym
wsparcia

finansowego,

w

celu

przeciwdziałania

COVID-19,

mówi

się

o

mikroprzedsiębiorcy, któremu udziela się wsparcia, rozumie się przez to również
przedsiębiorcę niezatrudniającego pracowników w ramach stosunku pracy.
2. Przedsiębiorcy nie można odmówić udzielenia wsparcia, o którym mowa w ust. 1,
tylko z tego powodu, że nie zatrudnia on pracowników w ramach stosunku pracy,
chyba że wsparcie wiąże się z zatrudnianiem wyłącznie w ramach stosunku pracy.>
Art. 4f.
1. W okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii pracodawca
prowadzący jednostkę organizacyjną pomocy społecznej świadczącą usługi całodobowo,
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-4o której mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w celu
zapewnienia bezpieczeństwa osobom korzystającym z usług tych jednostek, ciągłości
opieki i funkcjonowania, może po uzyskaniu uprzedniej zgody pracowników, na czas
określony:
1) zmienić system lub rozkład czasu pracy pracowników;
2) polecić pracownikom świadczenie pracy w godzinach nadliczbowych w niezbędnym
wymiarze;
3) polecić pracownikom realizowanie prawa do odpoczynku w miejscu wyznaczonym
przez pracodawcę bez możliwości jego opuszczania;
4) zawiesić stosowanie przepisu art. 133 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks
pracy, przy zachowaniu w każdej dobie nieprzerwanego odpoczynku dobowego, o
którym mowa w art. 132 § 1 tej ustawy.
2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 3, pracodawca jest obowiązany zapewnić
pracownikowi zakwaterowanie i wyżywienie niezbędne do zaspokojenia podstawowych
potrzeb bytowych pracownika poza godzinami świadczenia pracy. Wartość świadczeń
polegających na zakwaterowaniu i wyżywieniu nie podlega wliczeniu do podstawy
wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne oraz nie stanowi przychodu w rozumieniu
przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych.
3. Przy ustalaniu warunków pracy na zasadach określonych w ust. 1 nie stosuje się art. 42
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy.
4. (3) Przepisy ust. 1-3 stosuje się odpowiednio do pracowników: placówek opiekuńczowychowawczych,

regionalnych

placówek

opiekuńczo-terapeutycznych

oraz

interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych.
<Art. 4fa.
1. Za okres niezdolności do pracy z powodu COVID-19 lub za okres niemożności
wykonywania pracy wskutek poddania się obowiązkowi kwarantanny albo izolacji w
warunkach domowych z powodu COVID-19, pracownikowi przysługuje zasiłek
chorobowy począwszy od pierwszego dnia tej niezdolności albo niemożności.
2. Miesięczny zasiłek chorobowy, o którym mowa w ust. 1, wynosi 100% podstawy
wymiaru zasiłku.
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-53. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, pracownikowi nie przysługuje
wynagrodzenie, o którym mowa w art. 92 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. –
Kodeks pracy.>
[Art. 4g.
W okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ubezpieczonemu
zatrudnionemu w podmiocie leczniczym, w okresie podlegania obowiązkowej kwarantannie
lub izolacji w warunkach domowych, o których mowa w przepisach o zapobieganiu oraz
zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, wynikających z pozostawania w styczności z
osobami chorymi z powodu COVID-19 w związku z wykonywaniem obowiązków
wynikających z zatrudnienia w podmiocie leczniczym oraz w czasie niezdolności do pracy z
powodu COVID-19 powstałej w związku z wykonywaniem obowiązków wynikających z
zatrudnienia w podmiocie leczniczym przysługuje zasiłek chorobowy, którego miesięczny
wymiar wynosi 100% podstawy wymiaru zasiłku obliczonej na podstawie przepisów ustawy o
świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.]
Art. 15za.
1. Do decyzji wydanej na podstawie art. 67a § 1 pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
- Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1325 i 1423), dotyczącej podatków
stanowiących dochód budżetu państwa, na podstawie wniosku złożonego w okresie
obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonych w
związku z COVID-19 albo w okresie 30 dni następujących po ich odwołaniu, nie stosuje
się przepisów art. 57 § 1 i 8 tej ustawy.
1a. W zaświadczeniu, o którym mowa w art. 306e ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, wystawianym w okresie objętym zaniechaniem poboru odsetek za
zwłokę od zaległości podatkowych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie ust. 2
lub 3, nie uwzględnia się zaległości podatkowych, których zapłata po upływie terminu
płatności jest objęta tym zaniechaniem poboru odsetek. Przepis stosuje się odpowiednio
do ustalania spełnienia warunku braku istnienia zaległości podatkowych w celu
skorzystania ze wsparcia finansowego w ramach programów rządowych.
2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może, w drodze rozporządzenia,
zaniechać w całości lub w części poboru odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych,
określając w szczególności rodzaj podatku, zakres terytorialny zaniechania, okres, w
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-6którym następuje zaniechanie, i grupy obowiązanych, których dotyczy zaniechanie, mając
na względzie okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii w
związku z COVID-19 oraz skutki nimi wywołane.
3. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może, w drodze rozporządzenia,
zaniechać w całości lub w części poboru odsetek za zwłokę od niewpłaconej w terminie
daniny solidarnościowej, o której mowa w rozdziale 6a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o
podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1426, 1291, 1428, 1492 i
1565), określając w szczególności zakres terytorialny zaniechania, okres, w którym
następuje zaniechanie, i grupy obowiązanych, których dotyczy zaniechanie, mając na
względzie okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii w
związku z COVID-19 oraz skutki nimi wywołane.
<Art. 15zaa.
W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii oraz w
okresie do 90. dnia następującego po odwołaniu tego ze stanów, który obowiązywał jako
ostatni:
1) postanowienie, o którym mowa w art. 108b ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.
o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106, 568, 1065, 1106, 1747, 2320 i
2419), naczelnik urzędu skarbowego wydaje w terminie 14 dni roboczych od dnia
otrzymania wniosku;
2) naczelnik urzędu skarbowego może wydać zgodę na przekazanie środków, o których
mowa w art 108b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i
usług, pomimo wystąpienia przesłanek wskazanych w art. 108b ust. 5 pkt 1 tej
ustawy, jeżeli zaległości powstały w związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia
epidemicznego albo stanu epidemii; przepisu art. 108b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 11
marca 2004 r. o podatku od towarów i usług nie stosuje się.>
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",
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-72) 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.
<1a. Przez osobę prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą rozumie się również
osobę

fizyczną

będącą

wspólnikiem

jednoosobowej

spółki

z ograniczoną

odpowiedzialnością, spółki jawnej, spółki komandytowej lub spółki partnerskiej.>
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.
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.
<3a. W przypadku osoby, o której mowa w ust. 1a, świadczenie postojowe przysługuje,
gdy w następstwie wystąpienia COVID-19 doszło do przestoju w prowadzeniu
działalności przez spółkę, której osoba ta jest wspólnikiem.>
4. 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;
Objaśnienie oznaczeń: [] kursywa – tekst usunięty
<> druk pogrubiony – tekst wstawiony

-83)

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) 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) nie podlega ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu.
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, 1106 i 1747)];
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.ll.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.
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