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

do ustawy z dnia 20 maja 2021 r. 

 

o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 

wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw 

 

(druk nr 403) 

 

 

 

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. 1842, z późn. zm.) 

 

Art. 15g. 

1. Przedsiębiorca w rozumieniu art. 4 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo 

przedsiębiorców, organizacja pozarządowa w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 

kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 1057) oraz podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, u których wystąpił spadek obrotów 

gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19, państwowa lub prowadzona 

wspólnie z ministrem właściwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego 

instytucja kultury, w rozumieniu ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i 

prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194), u której wystąpił spadek 

przychodów w następstwie wystąpienia COVID-19, a także kościelna osoba prawna 

działająca na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w 

Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków 

wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, oraz jej jednostka 

organizacyjna, może zwrócić się z wnioskiem o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony 

miejsc pracy, o wypłatę ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń 

Pracowniczych świadczeń na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników objętych 
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przestojem ekonomicznym albo obniżonym wymiarem czasu pracy, w następstwie 

wystąpienia COVID-19, na zasadach określonych w ust. 7 i 10. 

1a. Samorządowa instytucja kultury, w rozumieniu ustawy z dnia 25 października 1991 r. o 

organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, u której wystąpił spadek 

przychodów w następstwie wystąpienia COVID-19, może zwrócić się z wnioskami o 

wypłatę świadczeń na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników objętych przestojem 

ekonomicznym albo obniżonym wymiarem czasu pracy, w następstwie wystąpienia 

COVID-19 ze środków organizatora i ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń 

Pracowniczych, na zasadach określonych w ust. 7a i 10a. 

2. Podmiotom, o których mowa w ust. 1 i 1a, przysługują środki z Funduszu 

Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na opłacanie składek na ubezpieczenia 

społeczne pracowników należnych od pracodawcy na podstawie ustawy z dnia 13 

października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 266, 321, 

568, 695, 875 i 1291) od przyznanych świadczeń, o których mowa w ust. 1 i ust. 1a. 

3. Podmioty, o których mowa w ust. 1 i 1a, muszą spełniać kryteria, o których mowa w art. 3 

ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach 

związanych z ochroną miejsc pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 669), z zastrzeżeniem, że nie 

zalegają w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, 

ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz 

Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca trzeciego kwartału 2019 r. 

4. Pracownikiem, o którym mowa w ust. 1 i 1a, jest osoba fizyczna, która zgodnie z 

przepisami polskiego prawa pozostaje z pracodawcą w stosunku pracy. Przepisy ust. 1 i 1a 

stosuje się odpowiednio do osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę nakładczą 

lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z ustawą z 

dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740) stosuje się 

przepisy dotyczące zlecania, albo która wykonuje pracę zarobkową na podstawie innej niż 

stosunek pracy na rzecz pracodawcy będącego rolniczą spółdzielnią produkcyjną lub inną 

spółdzielnią zajmującą się produkcją rolną, jeżeli z tego tytułu podlega obowiązkowi 

ubezpieczeń: emerytalnemu i rentowemu, z wyjątkiem pomocy domowej zatrudnionej 

przez osobę fizyczną. 

5. Świadczenia, o których mowa w ust. 1 i 1a, oraz środki, o których mowa w ust. 2, są 

wypłacane w okresach przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy, o 
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których mowa w art. 2 ustawy z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych 

rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy. 

6. Pracownikowi objętemu przestojem ekonomicznym pracodawca wypłaca wynagrodzenie 

obniżone nie więcej niż o 50%, nie niższe jednak niż w wysokości minimalnego 

wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy. 

7. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 6, wypłacane przez podmioty, o których mowa w 

ust. 1, jest dofinansowywane ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń 

Pracowniczych, w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na 

podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, z uwzględnieniem wymiaru 

czasu pracy. Dofinansowanie nie przysługuje do wynagrodzeń pracowników, których 

wynagrodzenie uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony 

wniosek, o którym mowa w ust. 1, było wyższe niż 300% przeciętnego miesięcznego 

wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu 

Statystycznego na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń 

Społecznych, obowiązującego na dzień złożenia wniosku. 

7a. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 6, wypłacane przez podmioty, o których mowa w 

ust. 1a, jest dofinansowywane w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę 

ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, z 

uwzględnieniem wymiaru czasu pracy, przy czym 40% dofinansowania jest wypłacane ze 

środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, a 60% dofinansowania 

jest wypłacane ze środków organizatora. Dofinansowanie nie przysługuje do 

wynagrodzeń pracowników, których wynagrodzenie uzyskane w miesiącu 

poprzedzającym miesiąc, w którym zostały złożone wnioski, o których mowa w ust. 1a, 

było wyższe niż 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego 

kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie 

przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, 

obowiązującego na dzień złożenia wniosku. 

8. Podmioty, o których mowa w ust. 1 i 1a, mogą obniżyć wymiar czasu pracy pracownika 

maksymalnie o 20%, nie więcej niż do 0,5 etatu, z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie nie 

może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę ustalane na podstawie przepisów 

o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy. 
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9. Przez spadek obrotów gospodarczych rozumie się spadek sprzedaży towarów lub usług, w 

ujęciu ilościowym lub wartościowym: 

1)   nie mniej niż o 15%, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie 

wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 

31 grudnia 2019 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku, o którym mowa 

w ust. 1, w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy 

kalendarzowych roku poprzedniego; za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie 

następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy dwumiesięczny okres 

porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu 

innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego, lub 

2)   nie mniej niż o 25% obliczony jako stosunek obrotów z dowolnie wskazanego 

miesiąca kalendarzowego, przypadającego po dniu 31 grudnia 2019 r. do dnia 

poprzedzającego dzień złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1, w porównaniu do 

obrotów z miesiąca poprzedniego; za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie 

następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy okres porównawczy rozpoczyna 

się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień 

danego miesiąca kalendarzowego. 

9a. Do spadku przychodów państwowych lub prowadzonych wspólnie z ministrem 

właściwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego instytucji kultury, o 

którym mowa w ust. 1, oraz do spadku przychodów samorządowych instytucji kultury, o 

którym mowa w ust. 1a, stosuje się odpowiednio ust. 9. 

10. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 8, wypłacane przez podmioty, o których mowa w 

ust. 1, jest dofinansowywane ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń 

Pracowniczych do wysokości połowy wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 8, jednak nie 

więcej niż 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału 

ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o 

emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obowiązującego na dzień 

złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1. Dofinansowanie nie przysługuje do 

wynagrodzeń pracowników, których wynagrodzenie uzyskane w miesiącu 

poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek, o którym mowa w ust. 1, było 

wyższe niż 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału 

ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o 
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emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obowiązującego na dzień 

złożenia wniosku. 

10a. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 8, wypłacane przez podmioty, o których mowa w 

ust. 1a, jest dofinansowywane do wysokości połowy wynagrodzenia, o którym mowa w 

ust. 8, jednak nie więcej niż 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z 

poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na 

podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, 

obowiązującego na dzień złożenia wniosków, o których mowa w ust. 1a, przy czym 40% 

dofinansowania jest wypłacane ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń 

Pracowniczych, a 60% dofinansowania jest wypłacane ze środków organizatora. 

Dofinansowanie nie przysługuje do wynagrodzeń pracowników, których wynagrodzenie 

uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym zostały złożone wnioski, o 

których mowa w ust. 1a, było wyższe niż 300% przeciętnego miesięcznego 

wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu 

Statystycznego na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń 

Społecznych, obowiązującego na dzień złożenia wniosku. 

11. Warunki i tryb wykonywania pracy w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżonego 

wymiaru czasu pracy ustala się w porozumieniu. Porozumienie zawiera pracodawca oraz: 

1)   organizacje związkowe reprezentatywne w rozumieniu art. 25
3
 ust. 1 lub 2 ustawy z 

dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 263), z których 

każda zrzesza co najmniej 5% pracowników zatrudnionych u pracodawcy, albo 

2)   organizacje związkowe reprezentatywne w rozumieniu art. 25
3
 ust. 1 lub 2 ustawy z 

dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych - jeżeli u pracodawcy nie działają 

reprezentatywne zakładowe organizacje związkowe zrzeszające co najmniej 5% 

pracowników zatrudnionych u pracodawcy, albo 

3)   zakładowa organizacja związkowa - jeżeli u pracodawcy działa jedna organizacja 

związkowa, albo 

4)   przedstawiciele pracowników, wyłonieni w trybie przyjętym u danego pracodawcy - 

jeżeli u pracodawcy nie działa zakładowa organizacja związkowa; w przypadku 

trudności w przeprowadzeniu wyborów przedstawicieli pracowników z powodu 

COVID-19, w szczególności wywołanych nieobecnością pracowników, trwającym 

przestojem lub wykonywaniem przez część pracowników pracy zdalnej, porozumienie 
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to może być zawarte z przedstawicielami pracowników wybranymi przez 

pracowników uprzednio dla innych celów przewidzianych w przepisach prawa pracy. 

12. Pracodawca przekazuje kopię porozumienia właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy 

w terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia porozumienia. W przypadku gdy 

pracownicy zatrudnieni u pracodawcy byli objęci ponadzakładowym układem zbiorowym 

pracy, okręgowy inspektor pracy przekazuje informacje o porozumieniu w sprawie 

określenia warunków i trybu wykonywania pracy w okresie przestoju ekonomicznego lub 

obniżonego wymiaru czasu pracy do rejestru ponadzakładowych układów pracy. 

13. W zakresie i przez czas określony w porozumieniu, o którym mowa w ust. 11, nie stosuje 

się wynikających z układu ponadzakładowego oraz z układu zakładowego warunków 

umów o pracę i innych aktów stanowiących podstawę nawiązania stosunku pracy. 

14. W porozumieniu określa się co najmniej: 

1)   grupy zawodowe objęte przestojem ekonomicznym lub obniżonym wymiarem czasu 

pracy; 

2)   obniżony wymiar czasu pracy obowiązujący pracowników; 

3)   okres, przez jaki obowiązują rozwiązania dotyczące przestoju ekonomicznego lub 

obniżonego wymiaru czasu pracy. 

15. Przy ustalaniu warunków i trybu wykonywania pracy w okresie przestoju ekonomicznego 

lub obniżonego wymiaru czasu pracy nie stosuje się art. 42 § 1-3 ustawy z dnia 26 

czerwca 1974 r. - Kodeks pracy. 

16. Świadczenia, o których mowa w ust. 1 i 1a, oraz środki, o których mowa w ust. 2, 

przysługują przez łączny okres 3 miesięcy, przypadających od miesiąca złożenia wniosku, 

o którym mowa w ust. 1, lub wniosków, o których mowa w ust. 1a. 

17. Do wypłaty i rozliczania świadczeń wypłacanych ze środków Funduszu Gwarantowanych 

Świadczeń Pracowniczych, o których mowa w ust. 1 i 1a, oraz środków, o których mowa 

w ust. 2, stosuje się odpowiednio przepisy art. 7-16 ustawy z dnia 11 października 2013 r. 

o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy, z wyjątkiem art. 8 ust. 

3 pkt 8 oraz art. 13 pkt 2 tej ustawy, oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy. 

17a. Zasady wypłaty i rozliczania świadczeń wypłacanych ze środków organizatora, o których 

mowa w ust. 1a, ustala organizator. 

17b. 
(37)

 Rozliczenie przez wojewódzkie urzędy pracy przekazanych uprawnionym 

podmiotom świadczeń, o których mowa w ust. 1 i 1a, lub środków, o których mowa w ust. 

2, następuje dwuetapowo w drodze: 
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1)   wstępnej weryfikacji rozliczenia otrzymanych środków na rzecz ochrony miejsc pracy 

z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i dokumentacji, 

potwierdzającej wykorzystanie zgodnie z przeznaczeniem przekazanych świadczeń i 

środków, o których mowa w ust. 1, 1a lub 2, polegającej w szczególności na analizie 

jej kompletności, prawidłowości złożonych przez beneficjentów oświadczeń oraz 

weryfikacji kwot przekazanych i faktycznie wykorzystanych środków, której dokonuje 

się w terminie 60 dni od dnia upływu terminu do złożenia rozliczenia i dokumentacji 

potwierdzającej dane zawarte w rozliczeniu, wynikającego z umowy zawartej przez 

uprawniony podmiot z dyrektorem wojewódzkiego urzędu pracy; 

2)   końcowej weryfikacji dokumentacji, potwierdzającej wykorzystanie zgodnie z 

przeznaczeniem przekazanych świadczeń i środków, o których mowa w ust. 1, 1a lub 

2, i ostatecznego zatwierdzenia przekazanego rozliczenia otrzymanych środków na 

rzecz ochrony miejsc pracy z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, 

która może zostać dokonana w okresie 3 lat od dnia upływu terminu do złożenia 

rozliczenia i dokumentacji potwierdzającej dane zawarte w rozliczeniu, wynikającego 

z umowy zawartej przez uprawniony podmiot z dyrektorem wojewódzkiego urzędu 

pracy. 

17c. 
(38)

 Dyrektor wojewódzkiego urzędu pracy nie dochodzi zwrotu przekazanych świadczeń, 

o których mowa w ust. 1 i 1a, lub środków, o których mowa w ust. 2, jeżeli po dokonaniu 

rozliczenia, o którym mowa w ust. 17b pkt 1 lub 2, kwota należna do zwrotu nie 

przekracza, określonych na dzień dokonania rozliczenia, najniższych kosztów doręczenia 

w obrocie krajowym przesyłki poleconej za potwierdzeniem odbioru przez operatora 

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

pocztowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1041). Kwota ta zaliczana jest w koszty Funduszu 

Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. 

18. Podmioty, o których mowa w ust. 1 i 1a, mogą otrzymać pomoc z Funduszu 

Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych wyłącznie w przypadku, jeśli nie uzyskały 

pomocy w odniesieniu do tych samych pracowników w zakresie takich samych tytułów 

wypłat na rzecz ochrony miejsc pracy. 

<18a. Przepisu ust. 18 nie stosuje się do zwolnienia z obowiązku opłacania należnych 

składek na ubezpieczenia społeczne pracowników, chyba że zwolnienie dotyczy tych 

samych miesięcy, na które podmioty, o których mowa w ust. 1 i 1a, zwróciły się 

z wnioskiem o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy, o wypłatę ze 
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środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na dofinansowanie 

wynagrodzenia pracowników objętych przestojem ekonomicznym albo obniżonym 

wymiarem czasu pracy, w następstwie wystąpienia COVID-19.> 

19. Rada Ministrów może, w celu przeciwdziałania skutkom gospodarczym COVID-19, w 

drodze rozporządzenia, przedłużyć okres, o którym mowa w ust. 16, mając na względzie 

okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii oraz skutki 

nimi wywołane. 

20. Zadania organów administracji wynikające z ust. 1 realizują dyrektorzy wojewódzkich 

urzędów pracy. 

Art. 15gg. 

1. Podmioty, o których mowa w art. 15g ust. 1, u których wystąpił spadek obrotów 

gospodarczych w rozumieniu art. 15g ust. 9, w następstwie wystąpienia COVID-19, mogą 

zwrócić się z wnioskiem do dyrektora wojewódzkiego urzędu pracy, właściwego ze 

względu na swoją siedzibę, o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy, ze 

środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, na dofinansowanie 

wynagrodzenia pracowników, o których mowa w art. 15g ust. 4, nieobjętych: 

1)   przestojem, o którym mowa w art. 81 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks 

pracy, lub 

2)   przestojem ekonomicznym w następstwie wystąpienia COVID-19, o którym mowa w 

art. 15g ust. 5, lub 

3)   obniżonym wymiarem czasu pracy w następstwie wystąpienia COVID-19, o którym 

mowa w art. 15g ust. 5. 

2. Podmiotom, o którym mowa w ust. 1, przysługują środki z Funduszu Gwarantowanych 

Świadczeń Pracowniczych na opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne pracowników 

należnych od pracodawcy na podstawie ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie 

ubezpieczeń społecznych od przyznanych świadczeń, o których mowa w ust. 1. 

3. Podmioty, o których mowa w ust. 1, muszą spełniać kryteria, o których mowa w art. 15g 

ust. 3. 

4. Wynagrodzenia pracowników, o których mowa w ust. 1, są dofinansowywane ze środków 

Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych do wysokości połowy 

wynagrodzeń, o których mowa w ust. 1, jednak nie więcej niż 40% przeciętnego 

miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa 

Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z 
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Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obowiązującego na dzień złożenia wniosku, o 

którym mowa w ust. 1. 

5. Dofinansowanie nie przysługuje do wynagrodzeń pracowników, których wynagrodzenie 

uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek, o 

którym mowa w ust. 1, było wyższe niż 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia 

z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na 

podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, 

obowiązującego na dzień złożenia wniosku. 

6. Świadczenia, o których mowa w ust. 1, oraz środki, o których mowa w ust. 2, przysługują 

przez łączny okres 3 miesięcy, przypadających od miesiąca złożenia wniosku, o którym 

mowa w ust. 1. 

7. Podmiot, o którym mowa w ust. 1, może otrzymać pomoc z Funduszu Gwarantowanych 

Świadczeń Pracowniczych wyłącznie w przypadku, jeśli nie uzyskał pomocy w 

odniesieniu do tych samych pracowników w zakresie takich samych tytułów wypłat na 

rzecz ochrony miejsc pracy. 

<7a. Przepisu ust. 7 nie stosuje się do zwolnienia z obowiązku opłacania należnych 

składek na ubezpieczenia społeczne pracowników, chyba że zwolnienie dotyczy tych 

samych miesięcy, na które podmiot, o którym mowa w ust. 1, zwrócił się z wnioskiem 

o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy, ze środków Funduszu 

Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, na dofinansowanie wynagrodzenia 

pracowników.> 

8. Podmiot, o którym mowa w ust. 1, który otrzymał dofinansowanie wynagrodzenia 

pracowników, nie może wypowiedzieć umowy o pracę z przyczyn niedotyczących 

pracownika w okresie pobierania świadczeń na dofinansowanie wynagrodzenia. 

9. Wniosek o przyznanie dofinansowania zawiera w szczególności: 

1)   informacje o wnioskowanej kwocie na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników i 

liczbie pracowników, której to świadczenie dotyczy; 

2)   dane wnioskodawcy oraz numer telefonu lub adres poczty elektronicznej 

umożliwiające kontakt z wnioskującym; 

3)   numer rachunku bankowego podmiotu wnioskującego o dofinansowanie; 

4)   oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w ust. 1 i kryteriów, o których 

mowa w art. 15g ust. 3; 
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5)   oświadczenie o przeznaczeniu wnioskowanej kwoty na dofinansowanie wynagrodzeń 

pracowników, o których mowa w ust. 1, z uwzględnieniem ust. 5; 

6)   oświadczenie, że wysokość wnioskowanej kwoty na dofinansowanie wynagrodzeń 

pracowników spełnia warunki określone w ust. 4; 

7)   oświadczenie, że na dzień sporządzenia wniosku wnioskodawca sporządził wykaz 

pracowników uprawnionych do świadczeń wypłaconych z Funduszu Gwarantowanych 

Świadczeń Pracowniczych i jednocześnie zobowiązuje się dostarczyć wykaz na 

żądanie uprawnionych organów. 

10. Oświadczenia, o których mowa w ust. 9, podmiot, o którym mowa w ust. 1, składa pod 

rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający 

oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem 

świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta 

zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych 

oświadczeń. 

11. Dyrektor wojewódzkiego urzędu pracy po stwierdzeniu kompletności wniosku i 

spełnienia przez podmiot, o którym mowa w ust. 1, warunków, o których mowa w ust. 1, i 

kryteriów, o których mowa w art. 15g ust. 3, niezwłocznie występuje w formie 

elektronicznej do dysponenta Funduszu o przyznanie limitu/zapotrzebowania na środki na 

wypłatę świadczeń, o których mowa w ust. 1, i środków, o których mowa w ust. 2. 

12. Dysponent Funduszu przekazuje dyrektorowi wojewódzkiego urzędu pracy, na podstawie 

limitu/zapotrzebowania, środki Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. 

13. W przypadku stwierdzenia przez dyrektora wojewódzkiego urzędu pracy złożenia przez 

podmiot, o którym mowa w ust. 1, wszystkich oświadczeń, o których mowa w ust. 9, oraz 

potwierdzenia we właściwych rejestrach prowadzenia działalności przez podmiot, o 

którym mowa w ust. 1, dyrektor wojewódzkiego urzędu pracy przekazuje na rachunek 

bankowy podmiotu wskazanego we wniosku wnioskowaną kwotę na dofinansowanie 

wynagrodzeń pracowników. 

14. Wypłata dofinansowania następuje w transzach odpowiadających ilości miesięcy 

wskazanych we wniosku. 

15. Świadczenia, o których mowa w ust. 1, podmiot, o którym mowa w ust. 1, wypłaca 

pracownikom po potrąceniu składek na ubezpieczenia społeczne finansowanych ze 

środków ubezpieczonego, składek na ubezpieczenie zdrowotne, zaliczek na podatek 

dochodowy od osób fizycznych na zasadach określonych w przepisach o podatku 
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dochodowym od osób fizycznych, a także należności alimentacyjnych na zasadach 

przewidzianych w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, dotyczących 

potrącania tych należności z wynagrodzenia za pracę. 

16. Podmiot, o którym mowa w ust. 1, po dokonaniu potrąceń ze świadczeń, odprowadza 

należne składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz 

Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy 

oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. 

17. Środki, o których mowa w ust. 1 i 2, przekazane na wypłatę świadczeń na rzecz ochrony 

miejsc pracy mogą podlegać egzekucji prowadzonej jedynie na rzecz osób, dla których 

zostały przekazane. 

18. Podmiot, o którym mowa w ust. 1, jest obowiązany do powiadamiania na piśmie w 

terminie 7 dni dyrektora wojewódzkiego urzędu pracy o zmianie mającej wpływ na 

wysokość wypłacanej transzy środków. 

19. Podmiot, o którym mowa w ust. 1, jest obowiązany do rozliczenia otrzymanych 

świadczeń i środków z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na wypłatę 

świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy, w terminie do 30 dni od zakończenia okresu 

pobierania świadczeń. 

20. Podmiot, o którym mowa w ust. 1, składa do właściwego wojewódzkiego urzędu pracy w 

szczególności: 

1)   dokumenty potwierdzające prawidłowość wykorzystania świadczeń i środków z 

Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych zgodnie z przeznaczeniem; 

2)   dokumenty, potwierdzające zatrudnienie pracowników, na których otrzymał 

świadczenie, przez okres wskazany we wniosku. 

21. 
(40)

 Do rozliczenia przez wojewódzkie urzędy pracy przekazanych uprawnionym 

podmiotom świadczeń, o których mowa w ust. 1, lub środków, o których mowa w ust. 2, 

przepisy art. 15g ust. 17b і 17c stosuje się odpowiednio. 

22. Dyrektor wojewódzkiego urzędu pracy może przeprowadzać kontrole w okresie 

pobierania dofinansowania oraz w okresie 3 lat po zakończeniu okresu pobierania 

świadczeń u podmiotu, o którym mowa w ust. 1, w zakresie wydatkowania środków 

Funduszu na wypłatę świadczeń zgodnie z przeznaczeniem i w tym celu może żądać 

okazania wszelkiej dokumentacji z tym związanej oraz żądać złożenia stosownych 

wyjaśnień. 
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23. Podmiot, o którym mowa w ust. 1, który złożył przynajmniej jedno z oświadczeń, o 

których mowa w ust. 9, niezgodnie ze stanem faktycznym lub nie poddał się kontroli lub 

nie wywiązał się z obowiązku określonego w ust. 8, jest obowiązany do zwrotu na 

rachunek bankowy wojewódzkiego urzędu pracy, z którego otrzymał środki, całości 

otrzymanej pomocy wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości 

podatkowych, liczonymi od dnia przekazania środków wykorzystanych niezgodnie z 

warunkami określonymi w ustawie. 

24. Zadania organów administracji, o których mowa w ust. 1, realizują dyrektorzy 

wojewódzkich urzędów pracy. 

25. Wnioski, o których mowa w ust. 1, są składane w formie elektronicznej. 

26. Odmowa przyznania dofinansowania następuje w drodze decyzji administracyjnej. 

27. Od decyzji dyrektora wojewódzkiego urzędu pracy, o której mowa w ust. 26, przysługuje 

odwołanie do samorządowego kolegium odwoławczego. 

28. Do zadań dyrektora wojewódzkiego urzędu pracy należy w szczególności wydawanie 

decyzji administracyjnych o: 

1)   odmowie przyznania świadczeń, o których mowa w ust. 1 lub środków, o których 

mowa w ust. 2; 

2)   obowiązku zwrotu świadczenia w przypadkach, o których mowa w ust. 23. 

 

Art. 15gga. 

1. Przedsiębiorca w rozumieniu art. 4 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo 

przedsiębiorców, który na dzień 30 września 2020 r. prowadził działalność gospodarczą, 

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

przeważającej działalności, kodami 47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 49.39.Z, 

56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.20.Z, 59.14.Z, 

74.20.Z, 77.21.Z, 79.90.A, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z 

w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach 

lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. 

o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o 

gminach uzdrowiskowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1662), lub realizowanej w trybie 

stacjonarnym rehabilitacji leczniczej, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 

91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z, 

i którego przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w 
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jednym z trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku był niższy w 

następstwie wystąpienia COVID-19 co najmniej o 40% w stosunku do przychodu 

uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego, 

może zwrócić się z wnioskiem o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy ze 

środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na dofinansowanie 

wynagrodzenia pracowników w rozumieniu art. 15g ust. 4. 

2. Oceny spełnienia warunku, o którym mowa w ust. 1, w zakresie oznaczenia prowadzonej 

działalności gospodarczej według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007 

dokonuje się na podstawie danych zawartych w rejestrze REGON w brzmieniu na dzień 

30 września 2020 r. 

3. Do świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy uprawniony jest przedsiębiorca: 

1)   który nie zalega w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia 

społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń 

Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca trzeciego 

kwartału 2019 r., z wyjątkiem gdy zadłużony przedsiębiorca zawarł umowę z 

Zakładem Ubezpieczeń Społecznych lub otrzymał decyzję urzędu skarbowego w 

sprawie spłaty zadłużenia i terminowo opłaca raty lub korzysta z odroczenia terminu 

płatności; 

2)   który nie spełnia przesłanek do ogłoszenia upadłości, o których mowa w art. 11 lub 

art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe; 

3)   wobec którego nie jest prowadzone postępowanie restrukturyzacyjne lub 

likwidacyjne. 

4. Dofinansowanie wynosi miesięcznie 2000 zł do wynagrodzenia jednego pracownika, z 

uwzględnieniem wymiaru czasu pracy. 

5. Dofinansowanie nie przysługuje do wynagrodzeń pracowników: 

1)   których wynagrodzenie uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym 

został złożony wniosek o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy, było 

wyższe niż 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału 

ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów 

o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obowiązującego na 

dzień złożenia wniosku; 

2)   zatrudnionych w okresie krótszym niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku. 
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6. Wniosek o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy jest składany w postaci 

elektronicznej za pomocą udostępnionego narzędzia do dyrektora wojewódzkiego urzędu 

pracy właściwego ze względu na siedzibę przedsiębiorcy i zawiera w szczególności: 

1)   informacje o wnioskowanej kwocie na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników i 

liczbie pracowników, których to świadczenie dotyczy; 

2)   oświadczenie o prowadzeniu na dzień 30 września 2020 r. działalności gospodarczej, 

o której mowa w ust. 1; 

3)   oświadczenie potwierdzające, że przychód z działalności gospodarczej uzyskany w 

jednym z trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku był niższy co 

najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w 

analogicznym miesiącu roku poprzedniego; 

4)   oświadczenie o spełnianiu warunków, o których mowa w ust. 3; 

5)   oświadczenie o przeznaczeniu wnioskowanej kwoty na dofinansowanie wynagrodzeń 

pracowników objętych wnioskiem, z uwzględnieniem ust. 4 i 5; 

6)   oświadczenie, że przedsiębiorca na dzień sporządzenia wniosku sporządził zgodny ze 

stanem faktycznym wykaz pracowników objętych wnioskiem i jednocześnie 

zobowiązuje się dostarczyć wykaz na żądanie uprawnionego organu; 

7)   oświadczenie o niekorzystaniu w miesiącach, na które składany jest wniosek, z innej 

pomocy w formie dofinansowania wynagrodzeń pracowników udzielonej w celu 

przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19. 

7. Wykaz pracowników objętych wnioskiem obejmuje następujące dane dotyczące 

pracowników: imię (imiona) i nazwisko, numer PESEL, a w przypadku jego braku - 

rodzaj, serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, wysokość wynagrodzenia 

brutto, wymiar czasu pracy. 

8. Oświadczenia, o których mowa w ust. 6 pkt 2-7, przedsiębiorca składa pod rygorem 

odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie 

jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy 

odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje 

pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. 

9. Dyrektor wojewódzkiego urzędu pracy, po stwierdzeniu kompletności wniosku i złożeniu 

przez przedsiębiorcę wszystkich oświadczeń, o których mowa w ust. 6 pkt 2-7, występuje 

niezwłocznie w formie elektronicznej do dysponenta Funduszu Gwarantowanych 
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Świadczeń Pracowniczych o przyznanie limitu/zapotrzebowania na środki na wypłatę 

świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy. 

10. Dysponent Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych przekazuje 

dyrektorowi wojewódzkiego urzędu pracy, na podstawie limitu/zapotrzebowania, środki 

Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. 

11. Dofinansowanie jest udzielane na podstawie umowy o świadczenia na rzecz ochrony 

miejsc pracy i przysługuje przez łączny okres 3 miesięcy kalendarzowych, 

przypadających od miesiąca złożenia wniosku. 

12. Dofinansowanie nie przysługuje za miesiące, w których przedsiębiorca korzysta z innej 

pomocy w formie dofinansowania wynagrodzeń pracowników udzielonej w celu 

przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19. 

13. Dofinansowanie przekazywane jest w transzach miesięcznych. 

14. Środki przekazane na wypłatę świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy mogą podlegać 

egzekucji prowadzonej jedynie na rzecz pracowników, na których wynagrodzenia 

przyznano dofinansowanie. 

15. Do obowiązków przedsiębiorcy, który zawarł umowę o świadczenia na rzecz ochrony 

miejsc pracy, należy: 

1)   niewypowiadanie umowy o pracę pracownikom z przyczyn niedotyczących 

pracownika przez okres objęty dofinansowaniem; 

2)   powiadamianie dyrektora wojewódzkiego urzędu pracy w terminie 7 dni od dnia 

powzięcia informacji o zmianie mającej wpływ na wysokość wypłacanej transzy 

środków; 

3)   rozliczenie otrzymanego dofinansowania i złożenie dokumentów potwierdzających 

wykorzystanie środków zgodnie z przeznaczeniem w terminie 30 dni od zakończenia 

okresu dofinansowania; 

4)   zwrot niewykorzystanych środków w terminie 30 dni od zakończenia okresu 

dofinansowania; 

5)   poddanie się kontroli dyrektora wojewódzkiego urzędu pracy. 

16. W przypadku niewywiązania się z obowiązku, o którym mowa w ust. 15 pkt 1, 

przedsiębiorca jest obowiązany do zwrotu całego dofinansowania otrzymanego do 

wynagrodzenia tego pracownika. 

17. W przypadku wykorzystania środków niezgodnie z przeznaczeniem, pobrania środków 

nienależnie lub w nadmiernej wysokości przedsiębiorca jest obowiązany do zwrotu tej 
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części pomocy, która została wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, pobrana 

nienależnie lub w nadmiernej wysokości. 

18. Przedsiębiorca, który złożył przynajmniej jedno z oświadczeń, o których mowa w ust. 6 

pkt 2-7, niezgodnie ze stanem faktycznym, lub nie poddał się kontroli jest obowiązany do 

zwrotu całości otrzymanej pomocy. 

19. Dyrektor wojewódzkiego urzędu pracy wzywa przedsiębiorcę, który nie wywiązał się z 

obowiązku określonego w ust. 15 pkt 3 lub 4, do wywiązania się z niego w wyznaczonym 

przez siebie dodatkowym terminie. Przedsiębiorca, który nie wywiąże się z tego 

obowiązku w dodatkowym terminie, jest obowiązany do zwrotu całości otrzymanej 

pomocy. 

20. Środki podlegające zwrotowi na podstawie ust. 16-19 zwracane są wraz z odsetkami w 

wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, liczonymi od dnia przekazania 

środków. 

21. Do rozliczenia świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy stosuje się odpowiednio przepisy 

art. 15g ust. 17b 

i 17c. 

22. Do przeprowadzania kontroli stosuje się odpowiednio przepis art. 15gg ust. 22. 

23. Zadania organów administracji, o których mowa w ust. 1, realizują dyrektorzy 

wojewódzkich urzędów pracy. 

24. W sprawach dotyczących zawierania, realizacji lub rozwiązywania umów, o których 

mowa w ust. 11, dyrektor wojewódzkiego urzędu pracy może nabywać prawa i zaciągać 

zobowiązania, pozywać i być pozywany. 

25. Przychód z tytułu świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy nie stanowi dla 

przedsiębiorcy przychodu w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób 

fizycznych oraz przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych. 

26. Wnioski o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy mogą być składane do 

dnia 28 lutego 2021 r. 

<Art. 15gga
1
. 

1. Przedsiębiorca w rozumieniu art. 4 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo 

przedsiębiorców, który na dzień 30 września 2020 r. prowadził działalność 

gospodarczą polegającą na sprzedaży środków spożywczych, papierniczych i 

piśmienniczych na rzecz uczniów, słuchaczy lub wychowanków na terenie jednostek 

systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo 
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oświatowe, oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako 

rodzaj przeważającej działalności, kodami 47.11.Z albo 47.19.Z, może zwrócić się z 

wnioskiem o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy ze środków 

Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, na dofinansowanie 

wynagrodzenia pracowników. Przepis art. 15gga stosuje się, z uwzględnieniem 

przepisów ust. 2–8. 

2. Oceny spełnienia warunku, o którym mowa w ust. 1, w zakresie oznaczenia 

prowadzonej działalności gospodarczej według Polskiej Klasyfikacji Działalności 

(PKD) 2007 dokonuje się na podstawie danych zawartych w rejestrze REGON 

w brzmieniu na dzień 30 września 2020 r. 

3. Warunkiem przyznania świadczenia jest wykazanie przez przedsiębiorcę, że jego 

przychód z działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów prawa podatkowego 

był niższy w następstwie wystąpienia COVID-19 co najmniej o 40% w listopadzie 

2020 r., grudniu 2020 r., styczniu 2021 r., lutym 2021 r. albo w marcu 2021 r. 

w stosunku do przychodu uzyskanego we wrześniu 2019 r. lub we wrześniu 2020 r. 

4. Przedsiębiorca, o którym mowa w ust. 1, do wniosku o przyznanie świadczeń na rzecz 

ochrony miejsc pracy zamiast oświadczeń, o których mowa w art. 15gga ust. 6 pkt 2 i 

3, załącza oświadczenia: 

1) o posiadaniu pisemnego zaświadczenia wystawionego przez dyrektora jednostki 

systemu oświaty o tym, że był związany przez okres co najmniej 14 dni w 

miesiącu, w którym wystąpił spadek przychodów, o którym mowa w ust. 3, 

umową najmu powierzchni przeznaczonej do prowadzenia działalności 

gospodarczej, o której mowa w ust. 1; 

2) o prowadzeniu na dzień 30 września 2020 r. przeważającej działalności 

gospodarczej, o której mowa w ust. 1; 

3) że jego przychód z działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów prawa 

podatkowego był niższy co najmniej o 40% w listopadzie 2020 r., grudniu 2020 r., 

styczniu 2021 r., lutym 2021 r. albo w marcu 2021 r. w stosunku do przychodu 

uzyskanego we wrześniu 2019 r. lub we wrześniu 2020 r. 

5. Oświadczenia, o których mowa w ust. 4, składa się pod rygorem odpowiedzialności 

karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Składający oświadczenia zawiera w nich 

klauzulę o treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego 
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oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu uprawnionego do odebrania 

oświadczenia o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. 

6. Dyrektor wojewódzkiego urzędu pracy, po stwierdzeniu kompletności wniosku 

i złożeniu przez przedsiębiorcę wszystkich oświadczeń, o których mowa w ust. 4 

i art. 15gga ust. 6 pkt 4–7, występuje niezwłocznie w formie elektronicznej do 

dysponenta Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych o przyznanie 

limitu/zapotrzebowania na środki na wypłatę świadczeń na rzecz ochrony miejsc 

pracy. 

7. Przedsiębiorca, który złożył przynajmniej jedno z oświadczeń, o których mowa w ust. 

4 i art. 15gga ust. 6 pkt 4–7, niezgodnie ze stanem faktycznym lub nie poddał się 

kontroli, jest obowiązany do zwrotu całości otrzymanej pomocy wraz z odsetkami 

w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, liczonymi od dnia 

przekazania środków. 

8. Wnioski o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy mogą być składane do 

dnia 30 września 2021 r.> 

Art. 15ggb. 
(42)

 

1. Rada Ministrów może, w celu przeciwdziałania COVID-19w drodze rozporządzenia, 

przyznać ponowną wypłatę świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy, o których mowa w 

art. 15gga ust. 1, <albo art. 15gga
1
 ust. 1> dla wszystkich albo niektórych 

przedsiębiorców, którzy otrzymali to świadczenie na podstawie art. 15gga ust. 1, <albo 

art. 15gga
1
 ust. 1>, lub przyznać to świadczenie innym przedsiębiorcom, mając na 

względzie okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, 

skutki nimi wywołane, ograniczenia w prowadzeniu działalności wynikające z tych 

stanów oraz obszary życia gospodarczego i społecznego w szczególny sposób dotknięte 

konsekwencjami COVID-19. 

2. Rozporządzenie, o którym mowa w ust. 1, może ustalać krąg przedsiębiorców, którym 

przysługują świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy, poprzez określenie: 

[1)   innych niż wskazane w przepisie art. 15gga ust. 1 warunków przyznawania 

świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy w zakresie obniżenia przychodu z 

działalności i okresu porównawczego;] 

<1) innych niż wskazane w przepisie art. 15gga ust. 1 albo art. 15gga
1
 ust. 3 

warunków przyznawania świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy w zakresie 

obniżenia przychodu z działalności, rodzaju działalności, z której przychód 
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stanowi podstawę ustalenia, czy wystąpiło obniżenie przychodu, i okresu 

porównawczego;> 

2)   kodów, którymi oznaczona była, na [wskazany dzień przypadający nie wcześniej niż 3 

miesiące przed dniem wejścia w życie rozporządzenia] <dzień wskazany w 

rozporządzeniu>, według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj 

przeważającej działalności, działalność gospodarcza przedsiębiorcy. 

3. Rozporządzenie, o którym mowa w ust. 1, może także określać: 

1)   inną niż wskazana w przepisie art. 15gga ust. 6 [pkt 2 i 3] <pkt 2, 3 i 7 lub art. 

15gga
1 

ust. 4> treść oświadczeń; 

[2)   inny niż wskazany w przepisie art. 15gga ust. 26 termin składania wniosków o 

przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy.] 

<2) inny niż wskazany w przepisie art. 15gga ust. 26 lub art. 15gga
1
 ust. 8 termin 

składania wniosków o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy;> 

<3) inny niż wskazany w przepisie art. 15gga ust. 11 okres przysługiwania 

dofinansowania.> 

[Art. 15gi. 
(44)

 

W okresie, o którym mowa w art. 15gh ust. 2, nie stosuje się przepisów art. 28 ust. 2-4 ustawy 

z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc 

pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 669).] 

<Art. 15gi. 

W okresie obowiązywania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia 

epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19, nie stosuje się 

przepisów art. 28 ust. 2–4 ustawy z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych 

rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 669).> 

 

Art. 15gj. 
(45)

 

1. Do umarzania, odraczania terminów lub rozkładania na raty spłat należności powstałych w 

związku z udzieleniem pomocy na podstawie art. 15g, art. 15g
1
, art. 15ga, art. 15gg [i art. 

15gga] <, art. 15gga i art. 15gga
1
> stosuje się odpowiednio przepisy art. 55-57 i art. 58 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. 

2. Dysponent Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych dokonuje umorzenia, o 

którym mowa w art. 56 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, na 

podstawie wniosku sporządzonego przez dyrektora wojewódzkiego urzędu pracy. 
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3. Dysponent Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych dokonuje umorzenia lub 

rozłożenia na raty, o którym mowa w art. 57 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych, na podstawie wniosku dłużnika, przekazanego i zaopiniowanego przez 

dyrektora wojewódzkiego urzędu pracy. 

 

Art. 15gk. 
(46)

 

Dyrektor wojewódzkiego urzędu pracy nie ma obowiązku uiszczania kosztów sądowych w 

sprawach dotyczących wypłaty lub zwrotu świadczeń lub środków, o których mowa w art. 

15g ust. 1-2 [i art. 15gga] <, art. 15gga i art. 15gga
1
>. 

 

Art. 15k. 

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

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

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

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

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

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

odstąpieniu lub powiadomienia o rozwiązaniu przez organizatora turystyki. 

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

przypadku wyrażenia przez podróżnego zgody na otrzymanie w zamian od organizatora 

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

od dnia, w którym miała się odbyć impreza turystyczna.] 

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

skuteczne w przypadku wyrażenia przez podróżnego zgody na otrzymanie w zamian 

od organizatora turystyki vouchera do realizacji na poczet przyszłych imprez 

turystycznych w ciągu 2 lat od dnia, w którym miała się odbyć impreza 

turystyczna.> 

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

poczet realizacji dotychczasowej umowy o imprezę turystyczną. 

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

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

organizatora turystyki, o którym mowa w art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o 
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imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, obowiązującym w dniu 

zawarcia dotychczasowej umowy o udział w imprezie turystycznej. 

 

Art. 15ka. 

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

wypłatę na rzecz podróżnego środków pieniężnych wpłaconych przez tego podróżnego na 

rzecz organizatora turystki na poczet imprezy turystycznej, na zasadach i w trybie 

określonych w ust. 2-37. O wypłaty mogą ubiegać się wyłącznie organizatorzy turystyki, 

którzy: 

1)   przyjęli płatność w formie bezgotówkowej; 

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

24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach 

turystycznych. 

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

organizatora turystyki", do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, za 

pośrednictwem systemu teleinformatycznego tego Funduszu. Organizator turystyki może 

złożyć wniosek dotyczący wypłaty na rzecz więcej niż jednego podróżnego. O udzieleniu 

wypłaty, o której mowa w ust. 1, decyduje kolejność złożenia kompletnych, zgodnych w 

zakresie zawartych w nich danych, oraz pozytywnie zweryfikowanych wniosków 

organizatora turystyki oraz podróżnego pod warunkiem dostępności środków z 

Turystycznego Funduszu Zwrotów. 

3. Wniosek organizatora turystyki zawiera wskazanie całkowitej kwoty wypłaty oraz 

oświadczenie organizatora turystyki stwierdzające: 

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

listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych 

albo rozwiązanie umowy z podróżnym w trybie art. 47 ust. 5 pkt 2 tej ustawy, które to 

odstąpienie od umowy lub rozwiązanie umowy pozostaje w bezpośrednim związku z 

wybuchem epidemii wirusa SARS-CoV-2; 

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

15k ust. 2; 

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

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

15kb ust. 7 i 8. 
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4. W terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku organizatora turystyki dokonuje on na rzecz 

Turystycznego Funduszu Pomocowego: 

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

2)   opłaty w wysokości: 

a)  2,5% łącznej wartości wypłat objętych tym wnioskiem, jeśli wniosek składa 

mikroprzedsiębiorca, mały przedsiębiorca lub średni przedsiębiorca, albo 

b)  4,1% łącznej wartości wypłat objętych tym wnioskiem, jeśli wniosek składa duży 

przedsiębiorca. 

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

przypadku: 

1)   negatywnej weryfikacji wniosków, o której mowa w ust. 18; 

2)   pozostawienia wniosku bez rozpoznania, o którym mowa w ust. 15. 

6. Oświadczenie organizatora turystyki składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za 

składanie fałszywych oświadczeń. Organizator turystyki składający oświadczenie jest 

obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy 

odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje 

pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. 

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

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

turystycznych i powiązanych usługach turystycznych oraz umów rozwiązanych z 

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

rozwiązanie umowy pozostaje w bezpośrednim związku z wybuchem epidemii wirusa 

SARS-CoV-2, a organizator turystyki nie dokonał zwrotu wpłat wniesionych przez 

podróżnego lub podróżny nie wyraził zgody na otrzymanie w zamian od organizatora 

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

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

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

powiązanych usługach turystycznych, a także: 

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

turystycznej, lub firmy (nazwy) przedsiębiorców i innych podmiotów, którzy zawarli 

umowy o udział w imprezie turystycznej na rzecz podróżnych; 

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

dokumentu potwierdzającego tożsamość; 
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3)   numer NIP - w przypadku podmiotów innych niż osoby fizyczne; 

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

turystycznej lub powiadomienia o rozwiązaniu umowy o udział w imprezie 

turystycznej przez organizatora turystyki; 

5)   całkowitą kwotę należną do zwrotu; 

6)   numer rachunku bankowego podróżnego lub rachunku w spółdzielczej kasie 

oszczędnościowo-kredytowej, na który ma zostać dokonana wypłata; 

7)   numer rachunku bankowego podróżnego lub rachunku w spółdzielczej kasie 

oszczędnościowo-kredytowej, z którego została dokonana wpłata należności za 

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

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

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

9)   informację o agencie rozliczeniowym zapewniającym obsługę płatności 

dokonywanych na rzecz organizatora turystyki, w przypadku gdy wpłata należności za 

imprezę turystyczną została dokonana przez podróżnego za pośrednictwem karty 

płatniczej lub telefonu. 

9. Organizator turystyki, który nie dysponuje danymi, o których mowa w ust. 8, gromadzi je i 

przetwarza na potrzeby złożenia wniosku organizatora turystyki. 

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

turystyki, składa za pośrednictwem systemu teleinformatycznego Ubezpieczeniowego 

Funduszu Gwarancyjnego wniosek o wypłatę na jego rzecz, zwany dalej "wnioskiem 

podróżnego", o czym Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny informuje organizatora 

turystyki. Do złożenia wniosku jest uprawniony podróżny, który zawarł umowę o udział 

w imprezie turystycznej. 

11. Wniosek podróżnego zawiera: 

1)   imię i nazwisko podróżnego, uprawnionego do złożenia wniosku, albo firmę (nazwę) 

przedsiębiorcy albo innego podmiotu, który zawarł umowę o udział w imprezie 

turystycznej na rzecz podróżnego; 

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

dokumentu potwierdzającego tożsamość; 

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

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

oraz adres poczty elektronicznej; 
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5)   nazwę lub firmę organizatora turystyki, z którym została zawarta umowa o udział w 

imprezie turystycznej; 

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

7)   datę zawarcia umowy o udział w imprezie turystycznej; 

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

turystycznej lub powiadomienia o rozwiązaniu umowy o udział w imprezie 

turystycznej przez organizatora turystyki; 

9)   datę rozpoczęcia imprezy turystycznej; 

10)  numer rachunku bankowego podróżnego lub rachunku w spółdzielczej kasie 

oszczędnościowo-kredytowej, z którego została dokonana wpłata należności za 

imprezę turystyczną, o ile dotyczy; 

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

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

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

rachunku; 

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

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

wpłata należności za imprezę turystyczną, o ile dotyczy; 

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

turystyczną, o ile dotyczy; 

15)  całkowitą kwotę należną do zwrotu; 

16)  numer rachunku bankowego podróżnego lub rachunku w spółdzielczej kasie 

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

numer, o którym mowa w pkt 10. 

12. Do wniosku podróżnego dołącza się oświadczenie składane pod rygorem 

odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, o: 

1)   prawdziwości danych, o których mowa w ust. 11; 

2)   braku zwrotu wpłaty oraz o nieotrzymaniu vouchera, o którym mowa w art. 15k ust. 2, 

lub niewyrażeniu zgody na jego przyjęcie. 

13. Podróżny składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli 

następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego 

oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za 

składanie fałszywych oświadczeń. 
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14. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, po otrzymaniu wniosku organizatora turystyki i 

wniosku podróżnego dokonuje oceny ich kompletności. W przypadku otrzymania 

niekompletnego wniosku lub rozbieżności w złożonym wniosku, wzywa organizatora 

turystyki lub podróżnego do uzupełnienia braków lub złożenia wyjaśnień za 

pośrednictwem systemu teleinformatycznego Ubezpieczeniowego Funduszu 

Gwarancyjnego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania. Wniosek organizatora 

turystyki rozpatruje się w odniesieniu do poszczególnych podróżnych wykazanych w tym 

wniosku. 

15. W przypadku nieuzupełnienia braków lub niezłożenia wyjaśnień przez organizatora 

turystyki lub podróżnego w terminie określonym w wezwaniu wniosek pozostawia się bez 

rozpoznania, o czym informuje się organizatora turystyki oraz podróżnego za 

pośrednictwem systemu teleinformatycznego Ubezpieczeniowego Funduszu 

Gwarancyjnego. 

16. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, po otrzymaniu za pośrednictwem systemu 

teleinformatycznego Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego wniosków 

organizatora turystyki oraz podróżnego i potwierdzeniu ich kompletności oraz zgodności 

danych w nich zawartych, w terminie 30 dni od dnia otrzymania późniejszego z tych 

wniosków dokonuje ich weryfikacji, biorąc pod uwagę dostępność środków na 

Turystycznym Funduszu Zwrotów. W przypadku konieczności przeprowadzenia 

dodatkowego postępowania wyjaśniającego termin ulega przedłużeniu do 4 miesięcy od 

dnia otrzymania późniejszego z tych wniosków. 

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

weryfikacji, dokonuje wypłaty z Turystycznego Funduszu Zwrotów na rzecz podróżnych, 

nie wcześniej jednak niż przed uzyskaniem od organizatora turystyki wpłat, o których 

mowa w ust. 4. 

18. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny informuje organizatora turystyki i podróżnego o 

negatywnej weryfikacji wniosków, w tym o braku środków w Turystycznym Funduszu 

Zwrotów, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego tego Funduszu. 

19. W przypadku złożenia przez organizatora turystyki oraz podróżnego wniosku o wypłatę 

przed upływem terminu zwrotu określonego w art. 47 ust. 6 ustawy z dnia 24 listopada 

2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, jak również po 

jego upływie, lecz w terminie nie dłuższym niż do dnia, o którym mowa w art. 36a ust. 2, 

termin zwrotu poniesionych opłat i wpłat, o którym mowa w art. 47 ust. 6 ustawy z dnia 
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24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, 

uznaje się za zachowany, w przypadku dokonania wypłaty, o której mowa w ust. 1, na 

rzecz podróżnych przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. 

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

należnej wypłaty ustala się w walucie polskiej z zastosowaniem kursu średniego 

ogłoszonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na dzień wejścia w życie 

ustawy z dnia 17 września 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. 1639). 

21. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny oraz osoby działające w jego imieniu z należytą 

starannością nie ponoszą odpowiedzialności za szkodę wynikłą z niewłaściwej realizacji 

wypłat, o których mowa w ust. 1. 

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

Gwarancyjny może uzyskiwać nieodpłatnie dane: 

1)   z systemów teleinformatycznych ministra właściwego do spraw finansów publicznych 

oraz organów Krajowej Administracji Skarbowej, w tym dane, informacje i 

dokumenty, o których mowa w dziale IIIB ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - 

Ordynacja podatkowa; 

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

władzy publicznej oraz państwowe jednostki organizacyjne; 

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

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

1639), w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia weryfikacji, o której mowa w ust. 

16. 

23. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny może zawrzeć z ministrem właściwym do spraw 

finansów publicznych oraz organami Krajowej Administracji Skarbowej umowy o 

udostępnianiu danych, o których mowa w ust. 22 pkt 1, zgromadzonych w zbiorach w 

drodze teletransmisji bez konieczności składania każdorazowo pisemnych wniosków o ich 

udostępnienie. 

24. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny w odniesieniu do danych osobowych 

zgromadzonych na podstawie ust. 3, 8, 11 i 22 jest administratorem w rozumieniu art. 4 

pkt 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
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2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, 

str. 1, z późn. zm.). 

25. Do ochrony danych uzyskanych przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny na 

podstawie ust. 3, 8, 11 i 22 stanowiących tajemnice prawnie chronione stosuje się 

przepisy regulujące zasady ochrony tych tajemnic. 

26. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny przetwarza dane osobowe uzyskane na 

podstawie ust. 3, 8, 11 i 22 przez okres, w którym są one niezbędne do realizowania 

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

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

usuwając lub anonimizując dane, które nie są wymagane w związku z ustalonym celem. 

27. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny może przeprowadzić czynności sprawdzające w 

stosunku do organizatorów turystyki lub podróżnych, na rzecz których dokonana została 

wypłata. 

28. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, w toku czynności sprawdzających, może żądać 

od organizatora turystyki lub podróżnego przedstawienia kopii: 

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

turystyki; 

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

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

29. W przypadku: 

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

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

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

Fundusz Zwrotów 

-   Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny występuje do ministra właściwego do spraw 

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

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

przed wystąpieniem do ministra właściwego do spraw turystyki z wnioskiem o wydanie 

decyzji o zwrocie kwoty nienależnie pobranej, wzywa organizatora turystyki do zwrotu 

środków wraz z ustawowymi odsetkami w wysokości określonej w wezwaniu, w terminie 

14 dni od dnia doręczenia wezwania. 
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31. Za kwotę nienależnie pobraną uważa się wypłatę, która została przekazana podróżnemu 

mimo braku uprawnienia do wypłaty. 

32. W przypadku ujawnienia w wyniku przeprowadzonych czynności sprawdzających przez 

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, że wypłata stanowi kwotę nienależnie pobraną, 

otrzymana wypłata podlega zwrotowi do Turystycznego Funduszu Zwrotów, a w 

przypadku jego likwidacji - do budżetu państwa, łącznie z odsetkami ustawowymi za 

opóźnienie, liczonymi od dnia przekazania nienależnej wypłaty na rzecz podróżnych. 

33. Współadministratorami danych osobowych przetwarzanych na potrzeby obsługi wypłat są 

minister właściwy do spraw turystyki i Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. 

34. Minister właściwy do spraw turystyki zawiera z Ubezpieczeniowym Funduszem 

Gwarancyjnym umowę w sprawie zlecenia Ubezpieczeniowemu Funduszowi 

Gwarancyjnemu przyjmowania, rozpatrywania wniosków i dokonywania wypłat, o 

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

Fundusz Gwarancyjny czynności określonych w ust. 2-33. 

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

1)   czas trwania umowy; 

2)   zakres sprawozdawczości i obowiązki sprawozdawcze w zakresie zrealizowanych 

wypłat z Turystycznego Funduszu Zwrotów; 

3)   przyczyny i warunki rozwiązania umowy; 

4)   sposób pokrycia kosztów realizacji przedmiotu umowy; 

5)   szczegółowy zakres obowiązków i zasady odpowiedzialności w zakresie 

przetwarzanych danych osobowych; 

6)   warunki pokrycia kosztów Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego związanych 

z obsługą wypłat; 

7)   zakres odpowiedzialności Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego z tytułu 

wykonania przedmiotu umowy; 

8)   zakres upoważnienia do dysponowania środkami zgromadzonymi na Turystycznym 

Funduszu Zwrotów w imieniu ministra właściwego do spraw turystyki. 

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

ministra właściwego do spraw turystyki jest Turystyczny Fundusz Zwrotów. 

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

dotychczas umów agencyjnych pomiędzy organizatorami turystyki a agentami 
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turystycznymi i należnych agentom turystycznym prowizji z tytułu zawartych umów o 

udział w imprezie turystycznej. 

Art. 15kb. 

1. W Banku Gospodarstwa Krajowego tworzy się Turystyczny Fundusz Zwrotów, zwany 

dalej "Funduszem Zwrotów", z którego realizowane są, do wyczerpania zgromadzonych 

na nim środków, wypłaty na rzecz podróżnych w trybie określonym w art. 15ka, gdy 

podróżny nie otrzymał lub nie wyraził zgody na przyjęcie vouchera, o którym mowa w 

art. 15k ust. 2. 

2. Środki Funduszu Zwrotów pochodzą z: 

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

spraw turystyki; 

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

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

3)   wpłaty z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19; 

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

turystyki zgodnie z ust. 7; 

5)   wpłat z innych tytułów. 

3. Okresowo wolne środki Funduszu Zwrotów Bank Gospodarstwa Krajowego może lokować 

w: 

1)   innych bankach; 

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

finansach publicznych. 

4. Kosztami Funduszu Zwrotów są: 

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

2)   koszty obsługi wypłat i koszty prowadzenia Funduszu Zwrotów. 

5. Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu, w imieniu ministra właściwego do 

spraw turystyki, przysługuje roszczenie do masy upadłości organizatora turystyki o zwrot 

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

organizatora turystyki na zasadach określonych w ust. 7. 

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

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

prawomocnego wykonania planów podziału funduszu masy upadłościowej. 
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[7. Zwrotu wypłat, o których mowa w art. 15ka ust. 1, organizator turystyki dokonuje do 

Turystycznego Funduszu Zwrotów w 72 równych ratach do łącznej kwoty stanowiącej ich 

równowartość pomniejszonej o wpłatę, o której mowa w art. 15ka ust. 4 pkt 1, w terminie 

do 21. dnia każdego miesiąca, począwszy od kwietnia 2021 r., chyba że wypłaty, o której 

mowa w art. 15ka ust. 1, dokonano po 31 marca 2021 r. W takim przypadku termin zwrotu 

pierwszej raty przypada na 21. dzień miesiąca następującego po miesiącu, w którym 

została dokonana wypłata, o której mowa w art. 15ka ust. 1. Raty oblicza się 

indywidualnie dla każdego organizatora turystyki w odniesieniu do wysokości wypłat, o 

których mowa w art. 15ka ust. 1, dokonanych przez Ubezpieczeniowy Fundusz 

Gwarancyjny na wniosek tego organizatora turystyki.] 

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

do Turystycznego Funduszu Zwrotów w 72 równych ratach do łącznej kwoty 

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

ust. 4 pkt 1. Raty oblicza się indywidualnie dla każdego organizatora turystyki w 

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

przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny na wniosek tego organizatora 

turystyki.> 

<7a. Zwrot pierwszej z rat, o których mowa w ust. 7, następuje do dnia 31 grudnia 2021 

r. 

7b. Zwrot rat, o których mowa w ust. 7, z wyłączeniem pierwszej raty, o której mowa w 

ust. 7a, jest dokonywany w terminie do 21. dnia każdego miesiąca, począwszy od 

stycznia 2022 r.> 

[8. W przypadku nieuiszczania rat zgodnie z zasadami określonymi w ust. 7 przepisy art. 2 

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

2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych stosuje się 

odpowiednio.] 

<8. W przypadku nieuiszczania rat zgodnie z zasadami określonymi w ust. 7–7b 

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

dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach 

turystycznych stosuje się odpowiednio.> 

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

umowę określającą zakres upoważnienia do korzystania z Funduszu Zwrotów w imieniu 

ministra właściwego do spraw turystyki przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny 
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oraz wysokość wynagrodzenia z tytułu utworzenia i prowadzenia Turystycznego 

Funduszu Zwrotów. 

10. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny może zawrzeć z Bankiem Gospodarstwa 

Krajowego umowę określającą szczegółowe zasady współpracy w związku z 

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

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

podstawę dokonywania wypłat ze środków Funduszu Zwrotów. 

12. Bank Gospodarstwa Krajowego sporządza dla Funduszu Zwrotów odrębny bilans oraz 

rachunek zysków 

i strat. 

13. Bank Gospodarstwa Krajowego przedstawia ministrowi właściwemu do spraw turystyki: 

1)   do dnia 15 kwietnia danego roku: 

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

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

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

Zwrotów na następny rok. 

14. Bank Gospodarstwa Krajowego przekazuje ministrowi właściwemu do spraw turystyki 

kwartalne informacje o realizacji planu finansowego Funduszu Zwrotów w terminie do 

końca miesiąca następującego po danym kwartale. 

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

minister właściwy do spraw turystyki w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 

finansów publicznych do dnia 31 października danego roku. 

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

Zwrotów, są przekazywane na rachunek Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, do 15. 

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

17. Po dokonaniu ostatecznych rozliczeń z organizatorami turystyki środki Funduszu 

Zwrotów podlegają przekazaniu na rachunek wskazany przez ministra właściwego do 

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

 

[Art. 15ze. 

1. W okresie obowiązywania zakazu prowadzenia działalności w obiektach handlowych o 

powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m
2
 zgodnie z właściwymi przepisami, wygasają 



- 32 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

wzajemne zobowiązania stron umowy najmu, dzierżawy lub innej podobnej umowy, przez 

którą dochodzi do oddania do używania powierzchni handlowej (umowy). 

2. Uprawniony do używania powierzchni handlowej (uprawniony) powinien złożyć 

udostępniającemu bezwarunkową i wiążącą ofertę woli przedłużenia obowiązywania 

umowy na dotychczasowych warunkach o okres obowiązywania zakazu przedłużony o 

sześć miesięcy; oferta powinna być złożona w okresie trzech miesięcy od dnia zniesienia 

zakazu. Postanowienia ust. 1 przestają wiązać oddającego z chwilą bezskutecznego 

upływu na złożenie oferty. 

3. Postanowienia ust. 1 wchodzą w życie od dnia zakazu, a postanowienie ust. 2 od dnia 

zniesienia zakazu. 

4. Postanowienia ust. 1-3 nie uchybiają właściwym przepisom ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 

r. - Kodeks cywilny regulującym stosunki zobowiązaniowe stron w stanach, w których 

wprowadzane są ograniczenia prawne swobody działalności gospodarczej. 

5. Przez powierzchnię handlową, o której mowa w ust. 1 i 2, rozumie się powierzchnię 

znajdującą się w obiekcie handlowym o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m
2
 

niezależnie od celu oddania powierzchni do używania, w szczególności w celu sprzedaży 

towarów, świadczenia usług i gastronomii.] 

 

<Art. 15ze
1
. 

1. Wysokość świadczeń uprawnionego z tytułu używania powierzchni handlowej 

należnych udostępniającemu na podstawie zawartej przed dniem 14 marca 2020 r. 

umowy najmu, dzierżawy lub innej podobnej umowy, przez którą dochodzi do 

oddania do używania powierzchni handlowej, w okresie obowiązywania zakazu 

prowadzenia działalności w obiektach handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 

2000 m
2
 zgodnie z właściwymi przepisami, ulega obniżeniu do 20% wysokości tych 

świadczeń należnych udostępniającemu na podstawie umowy przed dniem 14 marca 

2020 r., a w okresie trzech miesięcy od dnia zniesienia każdego zakazu – do 50% 

wysokości tych świadczeń należnych udostępniającemu na podstawie umowy przed 

dniem 14 marca 2020 r. 

2. Jeżeli obniżenie wysokości świadczeń, o którym mowa w ust. 1, nie byłoby 

uzasadnione na podstawie art. 357
1
 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks 

cywilny, każda ze stron może żądać oznaczenia przez sąd wysokości obniżenia 

świadczeń uprawnionego, o których mowa w ust. 1. Sąd może, po rozważeniu 
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interesów stron, zgodnie z zasadami współżycia społecznego, oznaczyć wysokość 

obniżenia świadczeń, sposób ich wykonania lub zmienić okres, w jakim 

udostępniającemu przysługują świadczenia w obniżonej wysokości. 

3. Przez powierzchnię handlową, o której mowa w ust. 1, rozumie się powierzchnię 

znajdującą się w obiekcie handlowym o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m
2
 

niezależnie od celu oddania powierzchni do używania, w szczególności w celu 

sprzedaży towarów, świadczenia usług i gastronomii.> 

 

Art. 15zs
3
. 

(66)
 

1. Osobie, o której mowa w art. 15zq ust. 1pkt 2, nieposiadającej innego tytułu do 

ubezpieczeń społecznych, przysługuje prawo do jednorazowego dodatkowego 

świadczenia postojowego, jeżeli przychód z umowy cywilnoprawnej zawartej do dnia 

wejścia w życie ustawy, z tytułu: 

1)   działalności twórczej w zakresie sztuk plastycznych, literatury, muzyki, twórczości 

audialnej, utworów audiowizualnych, teatru, kostiumografii, scenografii, reżyserii, 

choreografii, lutnictwa artystycznego i sztuki ludowej, 

2)   działalności artystycznej w dziedzinie sztuki aktorskiej, estradowej, tanecznej i 

cyrkowej oraz w dziedzinie dyrygentury, wokalistyki i instrumentalistyki, 

3)   działalności technicznej wspomagającej produkcję audiowizualną lub produkcję i 

wystawianie wydarzeń artystycznych, 

4)   usług w zakresie architektury, architektury wnętrz, architektury krajobrazu oraz usług 

w zakresie architektury świadczonych przez osoby nieposiadające uprawnień 

budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, 

5)   usług świadczonych na rzecz muzeów w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 1996 

r. o muzeach: 

a)  w zakresie pozaszkolnych form edukacji, 

b)  przez przewodników muzeów 

-   uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o 

to jednorazowe dodatkowe 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. 
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2. Ustalenie prawa do jednorazowego dodatkowego świadczenia postojowego następuje na 

wniosek osoby wykonującej umowę agencyjną, umowę zlecenia albo inną umowę o 

świadczenie usług albo umowę o dzieło, zawierający dane, o których mowa w art. 15zs 

ust. 3 pkt 1 lit. a, b i d, pkt 2, 5 i 6, oświadczenie o zawarciu umowy cywilnoprawnej do 

dnia wejścia w życie ustawy, której przedmiot związany jest z tytułami działalności 

określonymi w ust. 1 wraz ze wskazaniem, czy jest to umowa zlecenia czy o dzieło, 

oświadczenie potwierdzające, że jej przychód z umowy cywilnoprawnej w miesiącu 

kalendarzowym poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku był niższy od 300% 

przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez 

Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, oraz oświadczenie o nieposiadaniu innego 

tytułu do ubezpieczeń społecznych. 

3. Oświadczenia, o których mowa w ust. 2, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej 

za składanie fałszywych oświadczeń. W oświadczeniu jest zawarta klauzula następującej 

treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego 

oświadczenia". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za 

składanie fałszywych oświadczeń. 

4. Jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe oraz koszty obsługi wypłaty tego 

świadczenia są finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. 

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

jednorazowego dodatkowego świadczenia postojowego. 

6. Do ustalenia wysokości jednorazowego dodatkowego świadczenia postojowego stosuje się 

art. 15zr ust. 1, 2 i 4. 

7. Do jednorazowego dodatkowego świadczenia postojowego stosuje się art. 15zs ust. 6 i 7, 

art. 15zu, art. 15zv, art. 15zx, art. 15zy, art. 15zz i art. 15zza. 

8. 
(67)

 Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, na wniosek 

Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, przekazuje na wyodrębniony rachunek 

bankowy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych środki na wypłatę dodatkowego świadczenia 

postojowego oraz kosztów obsługi wypłaty tego świadczenia. 

9. Rada Ministrów może, w celu przeciwdziałania COVID-19, w drodze rozporządzenia, 

przyznać ponowną wypłatę jednorazowego dodatkowego świadczenia postojowego, o 

którym mowa w ust. 1, dla osób, które otrzymały to świadczenie, mając na względzie 

okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz skutki 

nimi wywołane. 
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<Art. 15zs
4
. 

1. Świadczenie postojowe przysługuje również osobie, o której mowa w art. 15zq ust. 1 

pkt 1, która na dzień 30 września 2020 r. prowadziła pozarolniczą działalność 

gospodarczą polegającą na sprzedaży środków spożywczych, papierniczych i 

piśmienniczych na rzecz uczniów, słuchaczy lub wychowanków na terenie jednostek 

systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo 

oświatowe, oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako 

rodzaj przeważającej działalności, kodami 47.11.Z albo 47.19.Z. 

2. Oceny spełnienia warunku, o którym mowa w ust. 1, w zakresie oznaczenia 

prowadzonej działalności gospodarczej według Polskiej Klasyfikacji Działalności 

(PKD) 2007 dokonuje się na podstawie danych zawartych w rejestrze REGON w 

brzmieniu na dzień 30 września 2020 r. 

3. Warunkiem przyznania świadczenia postojowego jest wykazanie przez osobę, o której 

mowa w ust. 1, że jej przychód z działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów 

prawa podatkowego był niższy co najmniej o 40% w listopadzie 2020 r., grudniu 

2020 r., styczniu 2021 r., lutym 2021 r. lub w marcu 2021 r. w stosunku do 

przychodu uzyskanego we wrześniu 2019 r. lub we wrześniu 2020 r. oraz że osoba ta 

nie podlegała ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu, chyba że podlegała 

ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym z tytułu prowadzenia pozarolniczej 

działalności gospodarczej w miesiącach, których dotyczył spadek przychodów. 

4. Osobom, o których mowa w ust. 1, świadczenie postojowe jest udzielane w zależności 

od liczby miesięcy, w których był spełniony warunek, o którym mowa w ust. 3, 

jednak nie więcej niż pięciokrotnie. 

5. W przypadku gdy świadczenie postojowe zostało przyznane na podstawie wniosku, w 

którym wskazano miesiąc, w którym nastąpił spadek przychodów, zgodnie z ust. 3, 

ten sam miesiąc nie może zostać wskazany we wniosku o kolejne świadczenie 

postojowe. 

6. Świadczenie postojowe przysługuje w wysokości 80% kwoty minimalnego 

wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę, obowiązującego w 2020 r. 

7. Ustalenie prawa do świadczenia postojowego, o którym mowa w ust. 1, następuje na 

wniosek osoby prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą, zawierający dane, 
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o których mowa w art. 15zs ust. 3 pkt 1 lit. a, c, e oraz pkt 2, 5 i 6, oświadczenie, o 

którym mowa w art. 15zs ust. 3 pkt 4 lit. b, oraz oświadczenia: 

1) o posiadaniu pisemnego zaświadczenia wystawionego przez dyrektora jednostki 

systemu oświaty o tym, że była związana przez okres co najmniej 14 dni 

w miesiącu, w którym wystąpił spadek przychodów, o którym mowa w ust. 3, 

umową najmu powierzchni przeznaczonej do prowadzenia pozarolniczej 

działalności gospodarczej, o której mowa w ust. 1; 

2) o prowadzeniu na dzień 30 września 2020 r. przeważającej działalności 

gospodarczej, o której mowa w ust. 1; 

3) że przychód z działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów prawa 

podatkowego był niższy co najmniej o 40% w listopadzie 2020 r., grudniu 2020 r., 

styczniu 2021 r., lutym 2021 r. lub w marcu 2021 r. w stosunku do przychodu 

uzyskanego we wrześniu 2019 r. lub we wrześniu 2020 r. 

8. Oświadczenia, o których mowa w ust. 7, składa się pod rygorem odpowiedzialności 

karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Składający oświadczenia zawiera w nich 

klauzulę o treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego 

oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu uprawnionego do odebrania 

oświadczenia o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. 

9. Świadczenie postojowe, o którym mowa w ust. 1, oraz koszty obsługi wypłaty tego 

świadczenia są finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. 

10. Koszty obsługi, o których mowa w ust. 9, wynoszą 0,5% kwoty przeznaczonej na 

wypłatę świadczenia postojowego, o którym mowa w ust. 1. 

11. Minister właściwy do spraw pracy, na wniosek Prezesa Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych, przekazuje na wyodrębniony rachunek bankowy Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych środki na wypłatę świadczenia postojowego, o którym mowa w ust. 1, 

oraz na pokrycie kosztów obsługi wypłaty tego świadczenia, o których mowa w ust. 

9. 

12. Do świadczenia postojowego, o którym mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio art. 

15zs ust. 6 i 7, art. 15zu, art. 15zv, art. 15zx, art. 15zz i art. 15zza.> 

 

Art. 15zt. 
(68)

 

1. 
(69)

 Rada Ministrów może, w celu przeciwdziałania COVID-19, w drodze rozporządzenia, 

przyznać ponowną wypłatę świadczenia postojowego, o którym mowa w art. 15zq, dla 
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wszystkich albo niektórych osób, które otrzymały to świadczenie na podstawie art. 15zu, 

lub przyznać świadczenie postojowe innym osobom, mając na względzie okres 

obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, skutki nimi 

wywołane, ograniczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej wynikające z tych 

stanów oraz obszary życia gospodarczego i społecznego w szczególny sposób dotknięte 

konsekwencjami COVID-19. 

2. Rozporządzenie, o którym mowa w ust. 1, może ustalać krąg osób, którym przysługuje 

świadczenie postojowe, poprzez określenie: 

[1)   innych niż wskazane w przepisach art. 15zq ust. 4 pkt 1 i 2, ust. 5 pkt 1 oraz ust. 6 i 7 

warunków przysługiwania świadczenia postojowego;] 

<1) innych warunków przysługiwania świadczenia postojowego niż wskazane w 

przepisach art. 15zq: 

a) ust. 4 w zakresie rozpoczęcia prowadzenia pozarolniczej działalności 

gospodarczej, obniżenia przychodu z prowadzenia pozarolniczej działalności 

gospodarczej, rodzaju pozarolniczej działalności gospodarczej, z której 

przychód stanowi podstawę ustalenia, czy wystąpiło obniżenie przychodu, 

terminu zawieszenia prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej, 

b) ust. 5 pkt 1 oraz ust. 6 i 7;> 

2)   kodów, którymi oznaczona była, na [wskazany dzień przypadający nie wcześniej niż 3 

miesiące przed dniem wejścia w życie rozporządzenia] <dzień wskazany w 

rozporządzeniu>, według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj 

przeważającej działalności, pozarolnicza działalność gospodarcza: 

a)  osób, którym przysługuje świadczenie postojowe, 

b)  zleceniodawców lub zamawiających, z którymi osoby, którym przysługuje 

świadczenie postojowe, zawarły umowę cywilnoprawną. 

3. Rozporządzenie, o którym mowa w ust. 1, może także określać wielokrotność 

przysługującego świadczenia postojowego lub inną niż wskazana w przepisie art. 15zs ust. 

3 pkt 4 lit. c [treść oświadczenia]  <lub art. 15zs
4
 ust. 7 treść oświadczeń>. 

4. W przypadku wydania rozporządzenia, o którym mowa w ust. 1, zawierającego określenie 

kodów, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, Główny Urząd Statystyczny jest obowiązany 

przekazać Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych wykaz osób, które na dzień wskazany w 

tym rozporządzeniu prowadziły pozarolniczą działalność gospodarczą oznaczoną według 

Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, 
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kodami wskazanymi w tym rozporządzeniu. Wykaz zawiera imię i nazwisko albo nazwę 

skróconą osoby prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą, NIP, REGON oraz 

kod PKD. 

5. Główny Urząd Statystyczny przekazuje wykaz, o którym mowa w ust. 4, w terminie 7 dni 

od dnia wejścia w życie rozporządzenia, o którym mowa w ust. 1. 

6. Przepisy ust. 4 i 5 stosuje się odpowiednio w przypadku zmiany rozporządzenia, o którym 

mowa w ust. 1, w zakresie określenia kodów, o którym mowa w ust. 2 pkt 2. 

7. Świadczenie postojowe przyznawane na podstawie rozporządzenia, o którym mowa w ust. 

1, oraz koszty obsługi wypłaty tego świadczenia są finansowane z Funduszu 

Przeciwdziałania COVID-19. 

8. Koszty obsługi, o których mowa w ust. 7, wynoszą 0,5% kwoty przeznaczonej na wypłatę 

świadczenia postojowego przyznawanego na podstawie rozporządzenia, o którym mowa 

w ust. 1. 

9. Minister właściwy do spraw pracy, na wniosek Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, 

przekazuje na wyodrębniony rachunek bankowy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 

środki na wypłatę świadczenia postojowego przyznawanego na podstawie rozporządzenia, 

o którym mowa w ust. 1, oraz na pokrycie kosztów obsługi wypłaty tego świadczenia, o 

których mowa w ust. 7. 

Art. 15zy. 

1. 
(72)

 Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje Szefa Krajowej Administracji Skarbowej o 

wysokości przychodu wykazanego we wniosku, o którym mowa w art. 15zs ust. 1, art. 

15zs
1 
ust. 2 , art. 15zs

2
ust. 2 <, art. 15zs

4
 ust. 7>albo art. 15zsa ust. 1. 

2. 
(73)

 Szef Krajowej Administracji Skarbowej informuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych o 

rozbieżnościach pomiędzy przychodem wykazanym we wniosku, o którym mowa w art. 

15zs ust. 1, art. 15zs
1 

ust. 2, art. 15zs
2
ust. 2 <, art. 15zs

4
 ust. 7>albo art. 15zsa ust. 1, a 

przychodem wykazanym dla celów podatkowych. 

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

 

[Art. 15zya.
 

Na żądanie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Główny Urząd Statystyczny jest obowiązany 

przekazać informację, czy wskazana osoba uprawniona, o której mowa w art. 15zs
1
 ust. 1 lub 

w art. 15zs
2
ust. 1, na wskazany dzień prowadziła pozarolniczą działalność gospodarczą 
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oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007 jako rodzaj przeważającej 

działalności, kodem, o którym mowa odpowiednio w art. 15zs
1
 ust. 1 albo w art. 15zs

2
ust. 1.] 

 

<Art. 15zya. 

Na żądanie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Główny Urząd Statystyczny jest 

obowiązany przekazać informację, czy wskazana osoba uprawniona, o której mowa w 

art. 15zs
1
 ust. 1, art. 15zs

2
 ust. 1 lub art. 15zs

4
 ust. 1, na wskazany dzień prowadziła 

pozarolniczą działalność gospodarczą oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji 

Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, kodem, o którym 

mowa odpowiednio w art. 15zs
1
 ust. 1, art. 15zs

2
 ust. 1 albo art. 15zs

4
 ust. 1.> 

 

Art. 15zyb. 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest uprawniony do kontroli prawidłowości i rzetelności 

danych przekazanych przez osobę uprawnioną, zleceniodawcę lub zamawiającego we 

wniosku, o którym mowa w art. 15zs ust. 1, art. 15zs
1
 ust. 2, art. 15zs

2
ust. 2, art. 15zs

3
, <art. 

15zs
4
 ust. 7> lub art. 15zsa ust. 1, lub w oświadczeniu, o którym mowa w art. 15zua ust. 3. 

Przepisy rozdziału 10 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń 

społecznych stosuje się odpowiednio. 

Art. 15zzb. 

1. Starosta może, na podstawie zawartej umowy, przyznać przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 

ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców dofinansowanie części 

kosztów wynagrodzeń pracowników w rozumieniu art. 15g ust. 4 zdanie pierwsze oraz 

należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku spadku 

obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19. 

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę 

nakładczą lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z 

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

zlecenia, albo które wykonują pracę zarobkową na podstawie innej niż stosunek pracy na 

rzecz pracodawcy będącego rolniczą spółdzielnią produkcyjną lub inną spółdzielnią 

zajmującą się produkcją rolną, jeżeli z tego tytułu podlega obowiązkowi ubezpieczeń: 

emerytalnemu i rentowemu, z wyjątkiem pomocy domowej zatrudnionej przez osobę 

fizyczną. 
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3. Przez spadek obrotów gospodarczych rozumie się zmniejszenie sprzedaży towarów lub 

usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym obliczone jako stosunek łącznych obrotów 

w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w 

okresie po dniu 31 grudnia 2019 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o 

przyznanie dofinansowania, w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 

kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego; za miesiąc uważa się także 30 

kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy dwumiesięczny 

okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu 

innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego. 

4. Dofinansowanie, o którym mowa w ust. 1, w przypadku spadku obrotów o: 

1)   co najmniej 30% - może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty 

stanowiącej sumę 50% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych 

wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne 

należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 50% kwoty minimalnego 

wynagrodzenia za pracę w rozumieniu ustawy z dnia 10 października 2002 r. o 

minimalnym wynagrodzeniu za pracę, zwanego dalej "minimalnym 

wynagrodzeniem", powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od 

pracodawcy w odniesieniu do każdego pracownika; 

2)   co najmniej 50% - może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty 

stanowiącej sumę 70% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych 

wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne 

należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 70% kwoty minimalnego 

wynagrodzenia, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy, 

w odniesieniu do każdego pracownika; 

3)   co najmniej 80% - może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty 

stanowiącej sumę 90% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych 

wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne 

należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 90% kwoty minimalnego 

wynagrodzenia, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy, 

w odniesieniu do każdego pracownika. 

5. Dofinansowanie, o którym mowa w ust. 1, może być przyznane mikroprzedsiębiorcom, 

małym oraz średnim przedsiębiorcom w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 
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2018 r. - Prawo przedsiębiorców na okres nie dłuższy niż 3 miesiące, przypadające od 

miesiąca złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 10. 

6. Rada Ministrów może, w celu przeciwdziałania COVID-19, w drodze rozporządzenia, 

przedłużyć okres, o którym mowa w ust. 5, mając na względzie okres obowiązywania 

stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz skutki nimi wywołane. 

7. (uchylony). 

7a. Dofinansowanie jest wypłacane w okresach miesięcznych, na podstawie danych 

dołączonych do wniosku, o których mowa w ust. 10 pkt 5 i 6. 

7b. Przedsiębiorca jest obowiązany poinformować powiatowy urząd pracy w formie 

oświadczenia o każdej zmianie danych, o których mowa w ust. 10 pkt 5 i 6, mających 

wpływ na wysokość wypłacanego dofinansowania w terminie 7 dni roboczych od dnia 

uzyskania informacji o jej wystąpieniu. 

7c. W przypadku zmiany danych, o których mowa w ust. 10 pkt 5 i 6, mających wpływ na 

wysokość dofinansowania powiatowy urząd pracy ustala wysokość następnej transzy z 

uwzględnieniem zmian zgłoszonych przez przedsiębiorcę. 

8. Przedsiębiorca jest obowiązany do utrzymania w zatrudnieniu pracowników objętych 

umową, o której mowa w ust. 1, przez okres, na który przyznane zostało dofinansowanie. 

9. W przypadku niedotrzymania warunku, o którym mowa w ust. 8, przedsiębiorca zwraca 

dofinansowanie bez odsetek, proporcjonalnie do okresu nieutrzymania w zatrudnieniu 

pracownika, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty. 

9a. Przepisu ust. 9 nie stosuje się w przypadku rozwiązania umowy o pracę przez pracownika 

objętego umową, o której mowa w ust. 1, rozwiązania z nim umowy o pracę na podstawie 

art. 52 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy lub wygaśnięcia stosunku pracy 

tego pracownika, w okresie, na który przyznane zostało dofinansowanie. W przypadku 

gdy przedsiębiorca na miejsce tego pracownika zatrudni inną osobę, zostaje ona objęta 

umową, o której mowa w ust. 1. 

10. Wniosek o dofinansowanie przedsiębiorca składa do powiatowego urzędu pracy 

właściwego ze względu na swoją siedzibę, po ogłoszeniu naboru przez dyrektora 

powiatowego urzędu pracy. We wniosku o przyznanie dofinansowania przedsiębiorca 

oświadcza o: 

1)   wystąpieniu u przedsiębiorcy spadku obrotów gospodarczych w wysokości, o której 

mowa w ust. 4, w związku z zaistnieniem okoliczności, o których mowa w ust. 1; 
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2)   braku przesłanek do ogłoszenia upadłości przedsiębiorcy, o których mowa w art. 11 

lub art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe; 

3)   niezaleganiu w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia 

społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń 

Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca trzeciego 

kwartału 2019 r.; 

4)   posiadaniu statusu mikroprzedsiębiorcy, małego albo średniego przedsiębiorcy; 

5)   zatrudnianiu pracowników objętych wnioskiem; 

6)   wysokości wynagrodzenia każdego z pracowników objętych wnioskiem i należnych 

od tego wynagrodzenia składek na ubezpieczenia społeczne; 

7)   numerze rachunku bankowego albo numerze rachunku prowadzonego w spółdzielczej 

kasie oszczędnościowo-kredytowej właściwego dla prowadzonej działalności 

gospodarczej. 

11. Oświadczenia, o których mowa w ust. 7b i 10, są składane pod rygorem 

odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie 

jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy 

odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje 

pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. 

12. Przedsiębiorca nie może otrzymać dofinansowania w części, w której te same koszty 

zostały albo zostaną sfinansowane z innych środków publicznych. 

13. Dofinansowanie, o którym mowa w ust. 1, nie podlega egzekucji sądowej ani 

administracyjnej, z wyjątkiem egzekucji prowadzonej na rzecz osób, na których 

wynagrodzenia i należne od tych wynagrodzeń składki na ubezpieczenia społeczne to 

dofinansowanie zostało przekazane. Środki te, w razie ich przekazania na rachunek 

płatniczy, są wolne od zajęcia na podstawie sądowego lub administracyjnego tytułu 

wykonawczego. 

<14. W przypadku wykorzystania dofinansowania niezgodnie z przeznaczeniem, 

pobrania dofinansowania nienależnie lub w nadmiernej wysokości przedsiębiorca 

zwraca dofinansowanie w całości lub tę część dofinansowania, która została 

wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, pobrana nienależnie lub w nadmiernej 

wysokości. 
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15. W przypadku stwierdzenia okoliczności, o których mowa w ust. 14, starosta wzywa 

przedsiębiorcę do zwrotu dofinansowania w terminie 30 dni od dnia doręczenia 

wezwania. 

16. W przypadku gdy przedsiębiorca nie dokona zwrotu w terminie, o którym mowa w 

ust. 15, nalicza się odsetki ustawowe. 

17. W przypadkach, o których mowa w ust. 9 lub 15, starosta z urzędu albo na wniosek 

przedsiębiorcy może: 

1) umorzyć w całości albo w części należności z tytułu zwrotu części 

dofinansowania; 

2) odroczyć terminy spłaty należności z tytułu zwrotu części dofinansowania; 

3) rozłożyć na raty spłatę należności z tytułu zwrotu części dofinansowania. 

18. W przypadku gdy wysokość kwoty dofinansowania wykorzystanej niezgodnie z 

przeznaczeniem, pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości jest równa lub 

wyższa niż 1500 zł, starosta wydaje decyzję, o której mowa w ust. 17, po uzyskaniu 

pozytywnej opinii właściwego wojewody. Przepisu art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 

1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego nie stosuje się. 

19. Do spraw, o których mowa w ust. 17, stosuje się odpowiednio przepisy art. 64 ustawy 

z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. 

20. Starosta może upoważnić dyrektora powiatowego urzędu pracy do dokonywania 

czynności, o których mowa w ust. 17. 

21. W sprawach, o których mowa w ust. 17, organem wyższego stopnia jest 

samorządowe kolegium odwoławcze. 

22. Zwrotu dofinansowania nie dochodzi się, jeżeli kwota należna do zwrotu nie 

przekracza, określonych na dzień dokonania rozliczenia, najniższych kosztów 

doręczenia w obrocie krajowym przesyłki poleconej za potwierdzeniem odbioru 

przez operatora wyznaczonego w rozumieniu art. 3 pkt 13 ustawy z dnia 23 listopada 

2012 r. – Prawo pocztowe. Kwota ta jest zaliczana w koszty Funduszu Pracy.> 

 

Art. 15zzc. 

1. Starosta może, na podstawie zawartej umowy, przyznać przedsiębiorcy będącemu osobą 

fizyczną niezatrudniającemu pracowników, dofinansowanie części kosztów prowadzenia 

działalności gospodarczej w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie 

wystąpienia COVID-19. 
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2. Przez spadek obrotów gospodarczych rozumie się zmniejszenie sprzedaży towarów lub 

usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym obliczone jako stosunek łącznych obrotów 

w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w 

okresie po dniu 31 grudnia 2019 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o 

przyznanie dofinansowania, w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 

kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego; za miesiąc uważa się także 30 

kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy dwumiesięczny 

okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu 

innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego. 

3. Dofinansowanie, o którym mowa w ust. 1, w przypadku spadku obrotów o: 

1)   co najmniej 30% - może być przyznane w wysokości 50% kwoty minimalnego 

wynagrodzenia miesięcznie, 

2)   co najmniej 50% - może być przyznane w wysokości 70% kwoty minimalnego 

wynagrodzenia miesięcznie, 

3)   co najmniej 80% - może być przyznane w wysokości 90% kwoty minimalnego 

wynagrodzenia miesięcznie 

-    na okres nie dłuższy niż 3 miesiące, przypadające od miesiąca złożenia wniosku, o 

którym mowa w ust. 8. 

4. Rada Ministrów może, w celu przeciwdziałania COVID-19, w drodze rozporządzenia, 

przedłużyć okres, o którym mowa w ust. 3, mając na względzie okres obowiązywania 

stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz skutki nimi wywołane. 

5. Dofinansowanie, o którym mowa w ust. 3, jest wypłacane w okresach miesięcznych. 

6. Przedsiębiorca jest obowiązany do prowadzenia działalności gospodarczej przez okres, na 

który przyznane zostało dofinansowanie. 

7. W przypadku nieprowadzenia działalności gospodarczej przez okres, o którym mowa w 

ust. 6, przedsiębiorca jest obowiązany do zwrotu otrzymanego dofinansowania bez 

odsetek, proporcjonalnie do okresu nieprowadzenia działalności gospodarczej, w terminie 

30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty. 

7a. 
(76)

 W przypadku śmierci przedsiębiorcy w okresie, na który zostało przyznane 

dofinansowanie, spadkobiercy przedsiębiorcy nie są obowiązani do zwrotu otrzymanego 

dofinansowania z tytułu nieprowadzenia działalności gospodarczej przez okres, o którym 

mowa w ust. 6. 
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8. Wniosek o dofinansowanie przedsiębiorca składa do powiatowego urzędu pracy 

właściwego ze względu na swoją siedzibę, po ogłoszeniu naboru przez dyrektora 

powiatowego urzędu pracy. We wniosku o przyznanie dofinansowania przedsiębiorca 

oświadcza o: 

1)   wystąpieniu u przedsiębiorcy spadku obrotów gospodarczych w wysokości, o której 

mowa w ust. 3, w związku z zaistnieniem okoliczności, o których mowa w ust. 1; 

2)   braku przesłanek do ogłoszenia upadłości przedsiębiorcy, o których mowa w art. 11 

lub art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe; 

3)    niezaleganiu w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia 

społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do 

końca trzeciego kwartału 2019 r.; 

4)   przeznaczeniu dofinansowania na koszty prowadzenia działalności gospodarczej; 

5)   numerze rachunku bankowego albo numerze rachunku prowadzonego w spółdzielczej 

kasie oszczędnościowo-kredytowej właściwego dla prowadzonej działalności 

gospodarczej. 

9. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 8, przedsiębiorca składa pod rygorem 

odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie 

jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy 

odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje 

pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. 

10. Przedsiębiorca nie może otrzymać dofinansowania w części, w której te same koszty 

prowadzenia działalności gospodarczej zostały albo zostaną sfinansowane z innych 

środków publicznych. 

11. Dofinansowanie, o którym mowa w ust. 1, nie podlega egzekucji sądowej ani 

administracyjnej. Środki te, w razie ich przekazania na rachunek płatniczy, są wolne od 

zajęcia na podstawie sądowego lub administracyjnego tytułu wykonawczego. 

<12. W przypadku wykorzystania dofinansowania niezgodnie z przeznaczeniem, 

pobrania dofinansowania nienależnie lub w nadmiernej wysokości przedsiębiorca 

zwraca dofinansowanie w całości lub w tej części, która została wykorzystana 

niezgodnie z przeznaczeniem, pobrana nienależnie lub w nadmiernej wysokości. 

13. W przypadku stwierdzenia okoliczności, o których mowa w ust. 12, starosta wzywa 

przedsiębiorcę do zwrotu dofinansowania w terminie 30 dni od dnia doręczenia 

wezwania. 
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14. W przypadku gdy przedsiębiorca nie dokona zwrotu w terminie, o którym mowa w 

ust. 13, nalicza się odsetki ustawowe. 

15. W przypadkach, o których mowa w ust. 7 lub 13, starosta z urzędu albo na wniosek 

przedsiębiorcy może: 

1) umorzyć w całości albo w części należności z tytułu zwrotu części 

dofinansowania; 

2) odroczyć terminy spłaty należności z tytułu zwrotu części dofinansowania; 

3) rozłożyć na raty spłatę należności z tytułu zwrotu części dofinansowania. 

16. W przypadku gdy wysokość kwoty dofinansowania wykorzystanej niezgodnie z 

przeznaczeniem, pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości jest równa lub 

wyższa niż 1500 zł, starosta wydaje decyzję, o której mowa w ust. 15, po uzyskaniu 

pozytywnej opinii właściwego wojewody. Przepisu art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 

1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego nie stosuje się. 

17. Do spraw, o których mowa w ust. 15, stosuje się odpowiednio przepisy art. 64 ustawy 

z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. 

18. Starosta może upoważnić dyrektora powiatowego urzędu pracy do dokonywania 

czynności, o których mowa w ust. 15. 

19. W sprawach, o których mowa w ust. 15, organem wyższego stopnia jest 

samorządowe kolegium odwoławcze. 

20. Zwrotu dofinansowania nie dochodzi się, jeżeli kwota należna do zwrotu nie 

przekracza, określonych na dzień dokonania rozliczenia, najniższych kosztów 

doręczenia w obrocie krajowym przesyłki poleconej za potwierdzeniem odbioru 

przez operatora wyznaczonego w rozumieniu art. 3 pkt 13 ustawy z dnia 23 listopada 

2012 r. – Prawo pocztowe. Kwota ta jest zaliczana w koszty Funduszu Pracy.> 

 

Art. 15zzd. 

1. W celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19 starosta może, na podstawie 

umowy, udzielić ze środków Funduszu Pracy jednorazowo pożyczki na pokrycie 

bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy, o którym 

mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców, który 

prowadził działalność gospodarczą przed dniem 1 kwietnia 2020 r. 
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2. Wniosek o pożyczkę mikroprzedsiębiorca składa do powiatowego urzędu pracy 

właściwego ze względu na swoją siedzibę, po ogłoszeniu naboru przez dyrektora 

powiatowego urzędu pracy. 

3. Pożyczka może być udzielona do wysokości 5 000 zł. 

4. Oprocentowanie pożyczki jest stałe i wynosi w skali roku 0,05 stopy redyskonta weksli 

przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski. 

5. Okres spłaty pożyczki nie może być dłuższy niż 12 miesięcy, z karencją w spłacie kapitału 

wraz z odsetkami przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki. 

6. Rada Ministrów może, w celu przeciwdziałania COVID-19, w drodze rozporządzenia, 

przedłużyć okres spłaty pożyczki, o którym mowa w ust. 5, mając na względzie okres 

obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz skutki nimi 

wywołane. 

7. Pożyczka wraz z odsetkami podlega umorzeniu, pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca 

będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia 

pożyczki. 

7a. 
(77)

 Pożyczka wraz z odsetkami podlega umorzeniu także w przypadku śmierci 

mikroprzedsiębiorcy w okresie, o którym mowa w ust. 7. 

8. (uchylony). 

9. Starosta dochodzi roszczeń z tytułu niespłaconych pożyczek. 

10. 
(78)

 Przychód z tytułu umorzenia pożyczki na zasadach, określonych w ust. 7 i 7a, nie 

stanowi przychodu w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych 

oraz przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych. 

11. Środki pochodzące z pożyczki nie podlegają egzekucji sądowej ani administracyjnej. 

Środki te, w razie ich przekazania na rachunek płatniczy, są wolne od zajęcia na 

podstawie sądowego lub administracyjnego tytułu wykonawczego 

<12. Mikroprzedsiębiorca, który pobrał pożyczkę nienależnie, zwraca całość udzielonej 

pożyczki na rachunek bankowy powiatowego urzędu pracy, z którego udzielono 

pożyczki. 

13. Mikroprzedsiębiorca, który wykorzystał pożyczkę niezgodnie z przeznaczeniem, 

zwraca pożyczkę w całości lub w tej części, która została wykorzystana niezgodnie z 

przeznaczeniem, na rachunek bankowy powiatowego urzędu pracy, z którego 

udzielono pożyczki. 



- 48 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

14. W przypadku stwierdzenia okoliczności, o których mowa w ust. 12 lub 13, starosta 

wzywa przedsiębiorcę do zwrotu pożyczki w terminie 30 dni od dnia doręczenia 

wezwania. 

15. W przypadku gdy mikroprzedsiębiorca nie dokona zwrotu w terminie, o którym 

mowa w ust. 14, nalicza się odsetki ustawowe. 

16. W przypadku, o którym mowa w ust. 14, starosta z urzędu albo na wniosek 

przedsiębiorcy może: 

1) umorzyć w całości albo w części należności z tytułu zwrotu pożyczki; 

2) odroczyć terminy spłaty należności z tytułu zwrotu pożyczki; 

3) rozłożyć na raty spłatę należności z tytułu zwrotu pożyczki. 

17. W przypadku gdy wysokość pożyczki pobranej nienależnie jest równa lub wyższa niż 

1500 zł, starosta wydaje decyzję, o której mowa w ust. 16, po uzyskaniu pozytywnej 

opinii właściwego wojewody. Przepisu art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – 

Kodeks postępowania administracyjnego nie stosuje się. 

18. Do spraw, o których mowa w ust. 16, stosuje się odpowiednio przepisy art. 56 i art. 

57 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. 

19. W przypadku niespełnienia warunku umorzenia, o którym mowa w ust. 7, przepisy 

ust. 16 stosuje się odpowiednio. 

20. Starosta może upoważnić dyrektora powiatowego urzędu pracy do dokonywania 

czynności, o których mowa w ust. 16. 

21. W sprawach, o których mowa w ust. 16, organem wyższego stopnia jest 

samorządowe kolegium odwoławcze. 

22. Zwrotu pożyczki nie dochodzi się, jeżeli kwota należna do zwrotu nie przekracza, 

określonych na dzień dokonania rozliczenia, najniższych kosztów doręczenia w 

obrocie krajowym przesyłki poleconej za potwierdzeniem odbioru przez operatora 

wyznaczonego w rozumieniu art. 3 pkt 13 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo 

pocztowe. Kwota ta jest zaliczana w koszty Funduszu Pracy.> 

 

Art. 15zzda. 

1. W celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19 starosta może, na podstawie 

umowy, udzielić ze środków Funduszu Pracy jednorazowo pożyczki na pokrycie 

bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej lub statutowej organizacji 

pozarządowej lub podmiotowi, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 
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2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które prowadziły działalność 

przed dniem 1 kwietnia 2020 r. 

2. Wniosek o pożyczkę organizacja pozarządowa lub podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 

składa do powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na siedzibę, po ogłoszeniu 

naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy. 

3. Pożyczka może być udzielona do wysokości 5 000 zł. Wysokość pożyczki nie może 

przekroczyć 10% przychodów w poprzednim roku bilansowym. Przychód organizacji 

pozarządowej lub podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w poprzednim roku 

bilansowym nie może przekroczyć 100 000 zł. We wniosku o pożyczkę organizacja 

pozarządowa lub podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 

r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przedstawia w formie 

oświadczenia wysokość łącznych przychodów osiągniętych w poprzednim roku 

bilansowym. 

4. Oprocentowanie pożyczki jest stałe i wynosi w skali roku 0,05 stopy redyskonta weksli 

przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski. 

5. Okres spłaty pożyczki nie może być dłuższy niż 12 miesięcy, z karencją w spłacie kapitału 

wraz z odsetkami przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki. 

6. Rada Ministrów może, w celu przeciwdziałania COVID-19, w drodze rozporządzenia, 

przedłużyć okres spłaty pożyczki, o którym mowa w ust. 5, mając na względzie okres 

obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz skutki nimi 

wywołane. 

7. Pożyczka wraz z odsetkami podlega umorzeniu, pod warunkiem, że organizacja 

pozarządowa lub podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 

r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, będzie prowadzić działalność 

przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki. 

8. Starosta dochodzi roszczeń z tytułu niespłaconych pożyczek. 

9. Przychód z tytułu umorzenia pożyczki na zasadach, określonych w ust. 7, nie stanowi 

przychodu w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych. 

10. Środki pochodzące z pożyczki nie podlegają egzekucji sądowej ani administracyjnej. 

Środki te, w razie ich przekazania na rachunek płatniczy, są wolne od zajęcia na 

podstawie sądowego lub administracyjnego tytułu wykonawczego. 
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<11. Organizacja pozarządowa lub podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 

dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którym 

udzielono pożyczki nienależnie, zwraca całość udzielonej pożyczki na rachunek 

bankowy powiatowego urzędu pracy, z którego udzielono pożyczki. 

12. Organizacja pozarządowa lub podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 

24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które 

wykorzystały pożyczkę niezgodnie z przeznaczeniem, zwraca pożyczkę w całości lub 

w tej części, która została wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, na rachunek 

bankowy powiatowego urzędu pracy, z którego udzielono pożyczki. 

13. W przypadku stwierdzenia okoliczności, o których mowa w ust. 11 lub 12, starosta 

wzywa organizację pozarządową lub podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy 

z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do 

zwrotu pożyczki w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania. 

14. W przypadku gdy organizacja pozarządowa lub podmiot, o którym mowa w art. 3 

ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie, nie dokona zwrotu w terminie, o którym mowa w ust. 13, nalicza 

się odsetki ustawowe. 

15. W przypadku, o którym mowa w ust. 13, starosta, z urzędu albo na wniosek 

organizacji pozarządowej lub podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 

24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, może: 

1) umorzyć w całości albo w części należności z tytułu zwrotu pożyczki; 

2) odroczyć terminy spłaty należności z tytułu zwrotu pożyczki; 

3) rozłożyć na raty spłatę należności z tytułu zwrotu pożyczki. 

16. W przypadku gdy wysokość pożyczki pobranej nienależnie jest równa lub wyższa niż 

1500 zł, starosta wydaje decyzję, o której mowa w ust. 15, po uzyskaniu pozytywnej 

opinii właściwego wojewody. Przepisu art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – 

Kodeks postępowania administracyjnego nie stosuje się. 

17. Do spraw, o których mowa w ust. 15, stosuje się odpowiednio przepisy art. 56 i art. 

57 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. 

18. W przypadku niespełnienia warunku umorzenia, o którym mowa w ust. 7, przepisy 

ust. 15 stosuje się odpowiednio. 

19. Starosta może upoważnić dyrektora powiatowego urzędu pracy do dokonywania 

czynności, o których mowa w ust. 15. 
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20. W sprawach, o których mowa w ust. 15, organem wyższego stopnia jest 

samorządowe kolegium odwoławcze. 

21. Zwrotu pożyczki nie dochodzi się, jeżeli kwota należna do zwrotu nie przekracza, 

określonych na dzień dokonania rozliczenia, najniższych kosztów doręczenia w 

obrocie krajowym przesyłki poleconej za potwierdzeniem odbioru przez operatora 

wyznaczonego w rozumieniu art. 3 pkt 13 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo 

pocztowe. Kwota ta jest zaliczana w koszty Funduszu Pracy.> 

 

Art. 15zze. 

1. Starosta może, na podstawie zawartej umowy, przyznać organizacji pozarządowej lub 

podmiotowi, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, dofinansowanie części kosztów 

wynagrodzeń pracowników w rozumieniu art. 15g ust. 4 zdanie pierwsze, oraz należnych 

od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne, w przypadku spadku 

przychodów z działalności statutowej w następstwie wystąpienia COVID-19. 

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę 

nakładczą lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z 

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

zlecenia. 

3. Przez spadek przychodów z działalności statutowej rozumie się zmniejszenie przychodów z 

tej działalności obliczone jako stosunek łącznych przychodów z działalności statutowej w 

ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w 

okresie po dniu 31 grudnia 2019 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o 

przyznanie dofinansowania, w porównaniu do łącznych przychodów z działalności 

statutowej z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego; za 

miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w 

przypadku gdy dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca 

kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca 

kalendarzowego. Do przychodów z działalności statutowej nie wlicza się darowizn 

rzeczowych i finansowych otrzymanych w związku z realizacją działań w zakresie 

przeciwdziałania COVID-19. 

4. Dofinansowanie, o którym mowa w ust. 1, może być przyznane organizacji pozarządowej 

lub podmiotowi, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 
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działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na okres nie dłuższy niż 3 miesiące, 

przypadające od miesiąca złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 9, w przypadku 

spadku przychodów z działalności statutowej o: 

1)   co najmniej 30% - w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 50% 

wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie 

wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, 

jednak nie więcej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia, powiększonego o 

składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy, w odniesieniu do każdego 

pracownika; 

2)   co najmniej 50% - w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 70% 

wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie 

wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, 

jednak nie więcej niż 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia, powiększonego o 

składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy, w odniesieniu do każdego 

pracownika; 

3)   co najmniej 80% - w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 90% 

wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie 

wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, 

jednak nie więcej niż 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia, powiększonego o 

składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy, w odniesieniu do każdego 

pracownika. 

5. Rada Ministrów może, w celu przeciwdziałania COVID-19, w drodze rozporządzenia, 

przedłużyć okres, o którym mowa w ust. 4, mając na względzie okres obowiązywania 

stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz skutki nimi wywołane. 

6. (uchylony). 

6a. Dofinansowanie jest wypłacane w okresach miesięcznych, na podstawie danych 

dołączonych do wniosku, o których mowa w ust. 9 pkt 3 i 4. 

6b. Organizacja pozarządowa lub podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 

kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, są obowiązane 

poinformować powiatowy urząd pracy w formie oświadczenia o każdej zmianie danych, o 

których mowa w ust. 9 pkt 3 i 4, mających wpływ na wysokość wypłacanego 

dofinansowania w terminie 7 dni roboczych od dnia uzyskania informacji o jej 

wystąpieniu. 
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6c. W przypadku zmiany danych, o których mowa w ust. 9 pkt 3 i 4, mających wpływ na 

wysokość dofinansowania, powiatowy urząd pracy ustala wysokość następnej transzy z 

uwzględnieniem zmian zgłoszonych przez organizację pozarządową lub podmiot, o 

którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie. 

7. Organizacja pozarządowa lub podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 

kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, są obowiązane do 

utrzymania w zatrudnieniu pracowników objętych umową, o której mowa w ust. 1, przez 

okres, na który zostało przyznane dofinansowanie. 

8. W przypadku niedotrzymania warunku, o którym mowa w ust. 7, organizacja pozarządowa 

lub podmiot, którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie, zwraca dofinansowanie bez odsetek 

proporcjonalnie do okresu nieutrzymania w zatrudnieniu pracownika, w terminie 30 dni 

od dnia doręczenia wezwania starosty. 

8a. Przepisu ust. 8 nie stosuje się w przypadku rozwiązania umowy o pracę przez pracownika 

objętego umową, o której mowa w ust. 1, rozwiązania z nim umowy o pracę na podstawie 

art. 52 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy lub wygaśnięcia stosunku pracy 

tego pracownika, w okresie, na który przyznane zostało dofinansowanie. W przypadku 

gdy organizacja pozarządowa lub podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 

24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na miejsce tego 

pracownika zatrudnią inną osobę, zostaje ona objęta umową, o której mowa w ust. 1. 

9. Wniosek o dofinansowanie organizacja pozarządowa lub podmiot, o którym mowa w art. 3 

ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie, składają do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na swoją 

siedzibę, po ogłoszeniu naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy. We wniosku o 

przyznanie dofinansowania organizacja pozarządowa lub podmiot, o którym mowa w art. 

3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie, oświadcza o: 

1)   wystąpieniu spadku przychodów z działalności statutowej w wysokości, o której 

mowa w ust. 4, w związku z zaistnieniem okoliczności, o których mowa w ust. 1; 

2)   niezaleganiu w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia 

społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń 



- 54 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do trzeciego kwartału 

2019 r.; 

3)   zatrudnianiu pracowników objętych wnioskiem; 

4)   wysokości wynagrodzenia każdego z pracowników objętych wnioskiem i należnych 

od tego wynagrodzenia składek na ubezpieczenia społeczne; 

5)   numerze rachunku bankowego albo numerze rachunku prowadzonego w spółdzielczej 

kasie oszczędnościowo-kredytowej właściwego dla prowadzonej działalności 

statutowej. 

10. Oświadczenia, o których mowa w ust. 6b i 9, są składane pod rygorem odpowiedzialności 

karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do 

zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej 

za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o 

odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. 

11. Organizacja pozarządowa lub podmiot, którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 

kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, nie może otrzymać 

dofinansowania w części, w której te same koszty zostały albo zostaną sfinansowane z 

innych środków publicznych. 

12. Dofinansowanie, o którym mowa w ust. 1, nie podlega egzekucji sądowej ani 

administracyjnej, z wyjątkiem egzekucji prowadzonej na rzecz osób, na których 

wynagrodzenia i należne od tych wynagrodzeń składki na ubezpieczenia społeczne to 

dofinansowanie zostało przekazane. Środki te, w razie ich przekazania na rachunek 

płatniczy, są wolne od zajęcia na podstawie sądowego lub administracyjnego tytułu 

wykonawczego. 

<13. W przypadku wykorzystania dofinansowania niezgodnie z przeznaczeniem, 

pobrania dofinansowania nienależnie lub w nadmiernej wysokości organizacja 

pozarządowa lub podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwraca dofinasowanie w 

całości lub tę część dofinansowania, która została wykorzystana niezgodnie z 

przeznaczeniem, pobrana nienależnie lub w nadmiernej wysokości. 

14. W przypadku stwierdzenia okoliczności, o których mowa w ust. 13, starosta wzywa 

organizację pozarządową lub podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 

24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do zwrotu 

dofinansowania w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania. 
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15. W przypadku gdy organizacja pozarządowa lub podmiot, o którym mowa w art. 3 

ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie, nie dokona zwrotu w terminie, o którym mowa w ust. 14, nalicza 

się odsetki ustawowe. 

16. W przypadkach, o których mowa w ust. 8 lub 14, starosta, z urzędu albo na wniosek 

organizacji pozarządowej lub podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 

24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, może: 

1) umorzyć w całości albo w części należności z tytułu zwrotu dofinansowania; 

2) odroczyć terminy spłaty należności z tytułu zwrotu dofinansowania; 

3) rozłożyć na raty spłatę należności z tytułu zwrotu dofinansowania. 

17. W przypadku gdy wysokość kwoty dofinansowania wykorzystanej niezgodnie z 

przeznaczeniem, pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości jest równa lub 

wyższa niż 1500 zł, starosta wydaje decyzję, o której mowa w ust. 16, po uzyskaniu 

pozytywnej opinii właściwego wojewody. Przepisu art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 

1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego nie stosuje się. 

18. Do spraw, o których mowa w ust. 16, stosuje się odpowiednio przepisy art. 64 ustawy 

z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. 

19. W sprawach, o których mowa w ust. 16, organem wyższego stopnia jest 

samorządowe kolegium odwoławcze. 

20. Starosta może upoważnić dyrektora powiatowego urzędu pracy do dokonywania 

czynności, o których mowa w ust. 16. 

21. Zwrotu dofinansowania nie dochodzi się, jeżeli kwota należna do zwrotu nie 

przekracza, określonych na dzień dokonania rozliczenia, najniższych kosztów 

doręczenia w obrocie krajowym przesyłki poleconej za potwierdzeniem odbioru 

przez operatora wyznaczonego w rozumieniu art. 3 pkt 13 ustawy z dnia 23 listopada 

2012 r. – Prawo pocztowe. Kwota ta jest zaliczana w koszty Funduszu Pracy.> 

 

Art. 15zze
2
. 

1. Starosta może, na podstawie zawartej umowy, przyznać kościelnej osoby prawnej 

działającej na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w 

Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków 

wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, oraz jej jednostce 

organizacyjnej, dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników w rozumieniu 
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art. 15g ust. 4 zdanie pierwsze oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na 

ubezpieczenia społeczne. 

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę 

nakładczą lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z 

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

zlecenia. 

3. Dofinasowanie, o którym mowa w ust. 1, może być przyznane na okres nie dłuższy niż 3 

miesiące przypadające od miesiąca złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 10, w 

wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 70% wynagrodzeń 

poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami 

na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 70% 

kwoty minimalnego wynagrodzenia, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne 

od pracodawcy, w odniesieniu do każdego pracownika. 

4. Rada Ministrów może, w celu przeciwdziałania COVID-19, w drodze rozporządzenia, 

przedłużyć okres, o którym mowa w ust. 3, mając na względzie okres obowiązywania 

oraz skutki nimi wywołane. 

5. Podmiot, o którym mowa w ust. 1, jest obowiązany poinformować powiatowy urząd pracy 

w formie oświadczenia o każdej zmianie danych, o których mowa w ust. 10 pkt 2 i 3, 

mających wpływ na wysokość wypłacanego dofinansowania w terminie 7 dni roboczych 

od dnia uzyskania informacji o jej wystąpieniu. 

6. W przypadku zmiany danych, o których mowa w ust. 10 pkt 2 i 3, mających wpływ na 

wysokość dofinansowania, powiatowy urząd pracy ustala wysokość następnej transzy z 

uwzględnieniem zmian zgłoszonych przez podmiot, o którym mowa w ust. 1. 

7. Podmiot, o którym mowa w ust. 1, jest obowiązany do utrzymania zatrudnienia 

pracowników objętych umową, o której mowa w ust. 1, przez okres, na który zostało 

przyznane dofinansowanie. 

8. W przypadku niedotrzymania warunku, o którym mowa w ust. 7, podmiot, o którym mowa 

w ust. 1, zwraca dofinansowanie bez odsetek proporcjonalnie do okresu nieutrzymania w 

zatrudnieniu pracownika, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty. 

9. Przepisu ust. 8 nie stosuje się w przypadku rozwiązania umowy o pracę przez pracownika 

objętego umową, o której mowa w ust. 1, rozwiązania z nim umowy o pracę na podstawie 

art. 52 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy lub wygaśnięcia stosunku pracy 

tego pracownika, w okresie, na który przyznane zostało dofinansowanie. W przypadku 
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gdy podmiot, o którym mowa w ust. 1, na miejsce tego pracownika zatrudni inną osobę, 

zostaje ona objęta umową, o której mowa w ust. 1. 

10. Wniosek o dofinansowanie podmiot, o którym mowa w ust. 1, składa do powiatowego 

urzędu pracy właściwego ze względu na swoją siedzibę w okresie od dnia ogłoszenia 

naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy do dnia ogłoszenia zakończenia tego 

naboru, oświadczając o: 

1)   niezaleganiu w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia 

społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do 

trzeciego kwartału 2019 r.; 

2)   zatrudnianiu pracowników objętych wnioskiem; 

3)   wysokości wynagrodzenia każdego z pracowników objętych wnioskiem i należnych 

od tego wynagrodzenia składek na ubezpieczenia społeczne; 

4)   numerze rachunku bankowego albo numerze rachunku prowadzonego w spółdzielczej 

kasie oszczędnościowo-kredytowej właściwego dla prowadzonej działalności 

statutowej. 

11. Oświadczenia, o których mowa w ust. 5 i 10, są składane pod rygorem odpowiedzialności 

karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do 

zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej 

za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o 

odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. 

12. Podmiot, o którym mowa w ust. 1, nie może otrzymać dofinansowania w części, w której 

te same koszty zostały albo zostaną sfinansowane z innych środków publicznych. 

13. Dofinansowanie, o którym mowa w ust. 1, nie podlega egzekucji sądowej ani 

administracyjnej, z wyjątkiem egzekucji prowadzonej na rzecz osób, na których 

wynagrodzenia i należne od tych wynagrodzeń składki na ubezpieczenia społeczne to 

dofinansowanie zostało przekazane. Środki te, w razie ich przekazania na rachunek 

płatniczy, są wolne od zajęcia na podstawie sądowego lub administracyjnego tytułu 

wykonawczego. 

<14. W przypadku wykorzystania dofinansowania niezgodnie z przeznaczeniem, 

pobrania dofinansowania nienależnie lub w nadmiernej wysokości podmiot, o 

którym mowa w ust. 1, zwraca dofinasowanie w całości lub tę część dofinansowania, 

która została wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, pobrana nienależnie lub w 

nadmiernej wysokości. 
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15. W przypadku stwierdzenia okoliczności, o których mowa w ust. 14, starosta wzywa 

podmiot, o którym mowa w ust. 1, do zwrotu dofinansowania w terminie 30 dni od 

dnia doręczenia wezwania. 

16. W przypadku gdy podmiot, o którym mowa w ust. 1, nie dokona zwrotu w terminie, 

o którym mowa w ust. 15, nalicza się odsetki ustawowe. 

17. W przypadkach, o których mowa w ust. 8 lub 15, starosta, z urzędu albo na wniosek 

podmiotu, o którym mowa w ust. 1, może: 

1) umorzyć w całości albo w części należności z tytułu zwrotu części 

dofinansowania; 

2) odroczyć terminy spłaty należności z tytułu zwrotu części dofinansowania; 

3) rozłożyć na raty spłatę należności z tytułu zwrotu części dofinansowania. 

18. W przypadku gdy wysokość kwoty dofinansowania wykorzystanej niezgodnie z 

przeznaczeniem, pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości jest równa lub 

wyższa niż 1500 zł, starosta wydaje decyzję, o której mowa w ust. 17, po uzyskaniu 

pozytywnej opinii właściwego wojewody. Przepisu art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 

1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego nie stosuje się. 

19. Do spraw, o których mowa w ust. 17, stosuje się odpowiednio przepisy art. 64 ustawy 

z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. 

20. W sprawach, o których mowa w ust. 17, organem wyższego stopnia jest 

samorządowe kolegium odwoławcze. 

21. Starosta może upoważnić dyrektora powiatowego urzędu pracy do dokonywania 

czynności, o których mowa w ust. 17. 

22. Zwrotu dofinansowania nie dochodzi się, jeżeli kwota należna do zwrotu nie 

przekracza, określonych na dzień dokonania rozliczenia, najniższych kosztów 

doręczenia w obrocie krajowym przesyłki poleconej za potwierdzeniem odbioru 

przez operatora wyznaczonego w rozumieniu art. 3 pkt 13 ustawy z dnia 23 listopada 

2012 r. – Prawo pocztowe. Kwota ta jest zaliczana w koszty Funduszu Pracy.> 

 

Art. 15zze
3
. 

1. 
(79)

 Powiatowy urząd pracy może pozyskiwać z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, przy 

wykorzystaniu systemów teleinformatycznych prowadzonych przez ministra właściwego 

do spraw pracy, w postaci elektronicznej, dane zgromadzone na koncie płatnika składek 

lub koncie ubezpieczonego, o których mowa w art. 50 ust. 14-16 ustawy z dnia 13 
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października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w celu ustalenia lub 

weryfikacji okoliczności, o których mowa w art. 15zzb ust. 8, ust. 10 pkt 3, 5 i 6 oraz ust. 

12, art. 15zzc ust. 6, ust. 8 pkt 3 i ust. 10, art. 15zze ust. 7, ust. 9 pkt 2-4 i ust. 11 oraz art. 

15zze
2
ust. 7, ust. 10 pkt 1-3 i ust. 12. 

2. 
(80)

 Wojewódzki urząd pracy może pozyskiwać z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, przy 

wykorzystaniu systemów teleinformatycznych prowadzonych przez ministra właściwego 

do spraw pracy, w postaci elektronicznej, dane zgromadzone na koncie płatnika składek 

lub koncie ubezpieczonego, o których mowa w art. 50 ust. 14-16 ustawy z dnia 13 

października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w celu ustalenia lub 

weryfikacji okoliczności, o których mowa w art. 15g ust. 3, 7, 7a, 10, 10a i 18, art. 15ga 

ust. 1-3, 5 i 6, art. 15gg ust. 3-5, 7 i 8 oraz art. 15gga ust. 3 pkt 1, ust. 4, 5 i ust. 15 pkt 1. 

<2a. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio do pozyskiwania przez wojewódzkie urzędy 

pracy danych, o których mowa w ust. 2, w celu ustalenia lub weryfikacji 

okoliczności, o których mowa w art. 15gga ust. 3 pkt 1, ust. 4, 5 i ust. 15 pkt 1, 

dotyczących podmiotów korzystających ze wsparcia na podstawie art. 15gga
1
 lub 

przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 15ggb ust. 1.> 

3. Publiczne służby zatrudnienia w celu realizacji zadań ustawowych mogą pozyskiwać w 

postaci elektronicznej, w sposób automatyczny, przy wykorzystaniu systemów 

teleinformatycznych prowadzonych przez ministra właściwego do spraw pracy, 

informacje przetwarzane w Krajowym Rejestrze Sądowym, w Centralnej Ewidencji i 

Informacji o Działalności Gospodarczej oraz w Powszechnym Elektronicznym Systemie 

Ewidencji Ludności. 

[4. 
(81)

 Główny Urząd Statystyczny udostępnia powiatowym urzędom pracy w postaci 

elektronicznej, za pośrednictwem ministra właściwego do spraw pracy, wykaz obejmujący 

dane przedsiębiorców, którzy na dzień wskazany w art. 15zze
4
ust. 1 lub w rozporządzeniu, 

o którym mowa w art. 15zze
5
ust. 1, prowadzili działalność gospodarczą oznaczoną według 

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

kodami wskazanymi w art. 15zze
4
ust. 1 lub w tym rozporządzeniu. Wykaz zawiera imię i 

nazwisko, nazwę pełną oraz nazwę skróconą przedsiębiorcy, NIP, REGON oraz kod PKD. 

5. 
(82)

 Główny Urząd Statystyczny udostępnia wojewódzkim urzędom pracy, w postaci 

elektronicznej, za pośrednictwem ministra właściwego do spraw pracy, wykaz obejmujący 

dane przedsiębiorców, którzy na dzień wskazany w art. 15gga ust. 1 lub w rozporządzeniu, 

o którym mowa w art. 15ggb ust. 1, prowadzili działalność gospodarczą oznaczoną 
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według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej 

działalności kodami wskazanymi w art. 15gga ust. 1 lub w tym rozporządzeniu. Wykaz 

zawiera imię i nazwisko, nazwę pełną oraz nazwę skróconą przedsiębiorcy, NIP i REGON 

oraz kod PKD.] 

<4. Główny Urząd Statystyczny udostępnia powiatowym urzędom pracy, w postaci 

elektronicznej, za pośrednictwem ministra właściwego do spraw pracy, wykaz 

obejmujący dane przedsiębiorców, którzy na dzień wskazany w art. 15zze
4
 ust. 1, art. 

15zze
4a

 ust. 1 lub w rozporządzeniu, o którym mowa w art. 15zze
5
 ust. 1, prowadzili 

działalność gospodarczą oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 

2007, jako rodzaj przeważającej działalności, kodami wskazanymi w art. 15zze
4
 ust. 

1, art. 15zze
4a

 ust. 1 lub w rozporządzeniu, o którym mowa w art. 15zze
5
 ust. 1. 

Wykaz zawiera imię i nazwisko, nazwę pełną oraz nazwę skróconą przedsiębiorcy, 

NIP, REGON oraz kod PKD. 

5. Główny Urząd Statystyczny udostępnia wojewódzkim urzędom pracy, w postaci 

elektronicznej, za pośrednictwem ministra właściwego do spraw pracy, wykaz 

obejmujący dane przedsiębiorców, którzy na dzień wskazany w art. 15gga ust. 1, art. 

15gga
1
 ust. 1 lub w rozporządzeniu, o którym mowa w art. 15ggb ust. 1, prowadzili 

działalność gospodarczą oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 

2007, jako rodzaj przeważającej działalności, kodami wskazanymi w art. 15gga ust. 

1, art. 15gga
1
 ust. 1 lub w tym rozporządzeniu. Wykaz zawiera imię i nazwisko, 

nazwę pełną oraz nazwę skróconą przedsiębiorcy, NIP i REGON oraz kod PKD.> 

6. 
(83)

 Główny Urząd Statystyczny przekazuje wykazy, o których mowa w ust. 4 i 5, w 

terminie 7 dni od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 9 grudnia 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. 2255) lub od dnia wejścia w 

życie rozporządzenia, o którym mowa w art. 15ggb ust. 1 lub art. 15zze
5
ust. 1. 

<6a. Główny Urząd Statystyczny przekazuje wykazy, o których mowa w ust. 4 i 5, w 

terminie 7 dni od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 20 maja 2021 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. 

…).> 



- 61 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

7. 
(84)

 Przepis ust. 6 stosuje się odpowiednio w przypadku zmiany rozporządzeń, o których 

mowa w art. 15ggb ust. 1 lub art. 15zze
5
ust. 1, w zakresie określenia kodów, o których 

mowa odpowiednio w ust. 4 i 5. 

Art. 15zze
4
. 

(85)
 

1. W celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19 starosta może, na podstawie 

umowy, udzielić ze środków Funduszu Pracy [jednorazowo] dotacji na pokrycie 

bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy i małemu 

przedsiębiorcy, o których mowa odpowiednio w art. 7 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 6 

marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców, którzy na dzień 30 września 2020 r. prowadzili 

działalność gospodarczą, oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 

2007, jako rodzaj przeważającej działalności, kodami 47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 

47.89.Z, 49.39.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.2l.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 

59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.2l.Z, 79.90.A, 82.30.Z, 85.5l.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 

85.59.B, 86.10.Z w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń 

w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 

lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony 

uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, lub realizowanej w trybie stacjonarnym 

rehabilitacji leczniczej, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 

93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z, i których 

przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w 

październiku albo listopadzie 2020 r. był niższy co najmniej o 40% w stosunku do 

przychodu uzyskanego odpowiednio w październiku albo listopadzie 2019 r. 

2. Dotacja nie może być udzielona mikroprzedsiębiorcy i małemu przedsiębiorcy, którzy na 

podstawie ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców zawiesili wykonywanie 

działalności gospodarczej na okres obejmujący dzień 30 września 2020 r. 

3. Oceny spełnienia warunku, o którym mowa w ust. 1, w zakresie oznaczenia prowadzonej 

działalności gospodarczej według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007 

dokonuje się na podstawie danych zawartych w rejestrze REGON w brzmieniu na dzień 

30 września 2020 r. 

4. Ustalenie prawa do dotacji następuje na wniosek mikroprzedsiębiorcy albo małego 

przedsiębiorcy, zawierający oświadczenia: 

1)   o posiadaniu statusu mikroprzedsiębiorcy albo małego przedsiębiorcy; 
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2)   o prowadzeniu na dzień 30 września 2020 r. działalności gospodarczej, o której mowa 

w ust. 1; 

3)   potwierdzające, że przychód z działalności uzyskany w październiku albo listopadzie 

2020 r. był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego 

odpowiednio w październiku albo listopadzie 2019 r.; 

4)   o niezawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej na okres obejmujący dzień 

30 września 2020 r. 

5. Oświadczenia, o których mowa w ust. 4, złożone są pod rygorem odpowiedzialności karnej 

za składanie fałszywych oświadczeń. W oświadczeniach jest zawarta klauzula 

następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego 

oświadczenia". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za 

składanie fałszywych oświadczeń. 

6. Wniosek, o którym mowa w ust. 4, mikroprzedsiębiorca i mały przedsiębiorca składają 

wyłącznie w formie elektronicznej do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu 

na swoją siedzibę, po ogłoszeniu naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy, do 

dnia 31 stycznia 2021 r. 

7. Dotacja może być udzielona do wysokości 5000 zł. 

8. Dotacja podlega zwrotowi przez mikroprzedsiębiorcę albo małego przedsiębiorcę w całości 

na rachunek bankowy powiatowego urzędu pracy, z którego otrzymał dotację, jeżeli nie 

wykonywał działalności gospodarczej przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia dotacji. 

9. W przypadku, o którym mowa w ust. 8, okres zwrotu dotacji nie może być dłuższy niż 12 

miesięcy, z karencją w spłacie przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia dotacji. 

10. Rada Ministrów może, w celu przeciwdziałania COVID-19, w drodze rozporządzenia, 

przedłużyć okres zwrotu dotacji, o którym mowa w ust. 9, mając na względzie okres 

obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz skutki nimi 

wywołane. 

11. Dotacja podlega zwrotowi przez mikroprzedsiębiorcę albo małego przedsiębiorcę w 

całości, wraz z odsetkami liczonymi od dnia udzielenia dotacji, na rachunek bankowy 

powiatowego urzędu pracy, z którego otrzymał dotację, jeżeli: 

1)   wydatkował j ą niezgodnie z przeznaczeniem; 

2)   złożył niezgodne ze stanem faktycznym przynajmniej jedno z oświadczeń, o których 

mowa w ust. 4, lub nie spełniał innych warunków do udzielania dotacji; 

3)   nie poddał się kontroli, o której mowa w ust. 16. 
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12. W przypadku, o którym mowa w ust. 11, okres zwrotu dotacji nie może być dłuższy niż 

30 dni, liczonych od dnia doręczenia wezwania starosty. 

13. W przypadku śmierci przedsiębiorcy w okresie, o którym mowa w ust. 8, spadkobiercy 

przedsiębiorcy nie są obowiązani do zwrotu udzielonej dotacji. 

14. Starosta dochodzi roszczeń z tytułu niezwróconych i nienależnie udzielonych dotacji. 

<14a. W przypadkach, o których mowa w ust. 8 lub 11, starosta, z urzędu albo na 

wniosek mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy, może: 

1) umorzyć w całości albo w części należność z tytułu zwrotu dotacji; 

2) odroczyć terminy spłaty należności z tytułu zwrotu dotacji; 

3) rozłożyć na raty spłatę należności z tytułu zwrotu dotacji. 

14b. W przypadku gdy wysokość kwoty dotacji wykorzystanej niezgodnie z 

przeznaczeniem jest równa lub wyższa niż 1500 zł, starosta wydaje decyzję, o której 

mowa w ust. 14a, po uzyskaniu pozytywnej opinii właściwego wojewody. Przepisu 

art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego 

nie stosuje się. 

14c. Do spraw, o których mowa w ust. 14a, stosuje się odpowiednio przepisy art. 64 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. 

14d. W sprawach, o których mowa w ust. 14a, organem wyższego stopnia jest 

samorządowe kolegium odwoławcze. 

14e. Starosta może upoważnić dyrektora powiatowego urzędu pracy do dokonywania 

czynności, o których mowa w ust. 14a. 

14f. Zwrotu dotacji nie dochodzi się, jeżeli kwota należna do zwrotu nie przekracza, 

określonych na dzień dokonania rozliczenia, najniższych kosztów doręczenia w 

obrocie krajowym przesyłki poleconej za potwierdzeniem odbioru przez operatora 

wyznaczonego w rozumieniu art. 3 pkt 13 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo 

pocztowe. Kwota ta jest zaliczana w koszty Funduszu Pracy.> 

15. Przychód z tytułu udzielonej dotacji na zasadach określonych w ust. 1 oraz w przypadku, 

o którym mowa w ust. 13, nie stanowi przychodu w rozumieniu przepisów o podatku 

dochodowym od osób fizycznych oraz przepisów o podatku dochodowym od osób 

prawnych. 

16. Starosta może przeprowadzić kontrolę wobec mikroprzedsiębiorcy albo małego 

przedsiębiorcy, któremu udzielono dotacji, w okresie 3 lat liczonych od dnia udzielenia 

dotacji, w zakresie: 
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1)   wydatkowania dotacji zgodnie z przeznaczeniem; 

2)   właściwego dokumentowania dotacji. 

17. Kontrolowany mikroprzedsiębiorca albo mały przedsiębiorca jest obowiązany udostępnić 

wszelkie dokumenty i udzielać wyjaśnień w sprawach objętych zakresem kontroli. 

18. Starosta może, w formie pisemnej, upoważnić dyrektora powiatowego urzędu pracy lub, 

na jego wniosek, innych pracowników tego urzędu do dokonywania czynności, o których 

mowa w ust. 16. 

19. Środki pochodzące z dotacji nie podlegają egzekucji sądowej ani administracyjnej. Środki 

te, w razie ich przekazania na rachunek płatniczy, są wolne od zajęcia na podstawie 

sądowego lub administracyjnego tytułu wykonawczego. 

 

<Art. 15zze
4a

. 

1. W celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19 starosta może, na 

podstawie umowy, udzielić ze środków Funduszu Pracy dotacji na pokrycie 

bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy i 

małemu przedsiębiorcy, o których mowa odpowiednio w art. 7 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy 

z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, którzy na dzień 30 września 2020 r. 

prowadzili działalność gospodarczą polegającą na sprzedaży środków spożywczych, 

papierniczych i piśmienniczych na rzecz uczniów, słuchaczy lub wychowanków na 

terenie jednostek systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 

grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji 

Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, kodami 47.11.Z 

albo 47.19.Z. Przepisy art. 15zze
4
 stosuje się, z uwzględnieniem przepisów ust. 2–10. 

2. Oceny spełnienia warunku, o którym mowa w ust. 1, w zakresie oznaczenia 

prowadzonej działalności gospodarczej według Polskiej Klasyfikacji Działalności 

(PKD) 2007 dokonuje się na podstawie danych zawartych w rejestrze REGON w 

brzmieniu na dzień 30 września 2020 r. 

3. Warunkiem przyznania dotacji jest wykazanie przez mikroprzedsiębiorcę lub małego 

przedsiębiorcę, o którym mowa w ust. 1, że jego przychód z działalności 

gospodarczej w rozumieniu przepisów prawa podatkowego był niższy co najmniej o 

40% odpowiednio w listopadzie 2020 r., grudniu 2020 r., styczniu 2021 r., lutym 2021 

r. albo w marcu 2021 r. w stosunku do przychodu uzyskanego we wrześniu 2019 r. 

lub we wrześniu 2020 r. 
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4. Mikroprzedsiębiorcy lub małemu przedsiębiorcy, o którym mowa w ust. 1, dotacja 

jest udzielana w zależności od liczby miesięcy, w których był spełniony warunek, o 

którym mowa w ust. 3, jednak nie więcej niż pięciokrotnie. 

5. Mikroprzedsiębiorca lub mały przedsiębiorca, o którym mowa w ust. 1, do wniosku 

oprócz oświadczeń, o których mowa w art. 15zze
4
 ust. 4 pkt 1 i 4, załącza 

oświadczenia: 

1) o posiadaniu pisemnego zaświadczenia wystawionego przez dyrektora jednostki 

systemu oświaty o tym, że był związany przez okres co najmniej 14 dni w 

miesiącu, w którym wystąpił spadek przychodów, o którym mowa w ust. 3, 

umową najmu powierzchni przeznaczonej do prowadzenia działalności 

gospodarczej, o której mowa w ust. 1; 

2) o prowadzeniu na dzień 30 września 2020 r. przeważającej działalności 

gospodarczej, o której mowa w ust. 1; 

3) że jego przychód z działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów prawa 

podatkowego był niższy co najmniej o 40% odpowiednio w listopadzie 2020 r., 

grudniu 2020 r., styczniu 2021 r., lutym 2021 r. albo w marcu 2021 r. w stosunku 

do przychodu uzyskanego we wrześniu 2019 r. lub we wrześniu 2020 r. 

6. Oświadczenia, o których mowa w ust. 5, składa się pod rygorem odpowiedzialności 

karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Składający oświadczenia zawiera w nich 

klauzulę o treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego 

oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu uprawnionego do odebrania 

oświadczenia o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. 

7. Wniosek, o którym mowa w ust. 5, mikroprzedsiębiorca i mały przedsiębiorca 

składają wyłącznie w formie elektronicznej do powiatowego urzędu pracy 

właściwego ze względu na swoją siedzibę, po ogłoszeniu naboru przez dyrektora 

powiatowego urzędu pracy, do dnia 30 września 2021 r. 

8. W przypadku gdy dotacja została udzielona na podstawie wniosku, w którym 

wskazano miesiąc, w którym nastąpił spadek przychodów, zgodnie z ust. 3, ten sam 

miesiąc nie może zostać wskazany we wniosku o udzielenie kolejnej dotacji. 

9. Dotacja podlega również zwrotowi przez mikroprzedsiębiorcę albo małego 

przedsiębiorcę w całości, wraz z odsetkami liczonymi od dnia udzielenia dotacji, na 

rachunek bankowy powiatowego urzędu pracy, z którego otrzymał dotację, jeżeli 
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złożył niezgodne ze stanem faktycznym przynajmniej jedno z oświadczeń, o których 

mowa w ust. 5 i art. 15zze
4
 ust. 4 pkt 1 i 4. 

10. W przypadku, o którym mowa w ust. 9, okres zwrotu dotacji nie może być dłuższy 

niż 30 dni, liczonych od dnia doręczenia wezwania starosty.> 

 

Art. 15zze
5
. 

(86)
 

1. Rada Ministrów może, w celu przeciwdziałania COVID-19, w drodze rozporządzenia, 

nadać starostom uprawnienie do udzielania, na podstawie umowy, dotacji ze środków 

Funduszu Pracy na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej 

wszystkim bądź niektórym mikroprzedsiębiorcom oraz małym przedsiębiorcom, którzy 

otrzymali dotację zgodnie z art. 15zze
4
, <albo art. 15zze

4a
> lub do udzielania tej dotacji 

innym mikroprzedsiębiorcom lub małym przedsiębiorcom, mając na względzie okres 

obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, skutki nimi 

wywołane, ograniczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej wynikające z tych 

stanów oraz obszary życia gospodarczego i społecznego w szczególny sposób dotknięte 

konsekwencjami COVID-19. 

2. Rozporządzenie, o którym mowa w ust. 1, może ustalać krąg przedsiębiorców, którym 

dotacja może zostać udzielona, poprzez określenie: 

[1)   innych warunków niż wskazane w przepisach art. 15zze
4
ust. 1, w zakresie obniżenia 

przychodu z działalności i okresu porównawczego, oraz ust. 2;] 

<1) innych warunków niż wskazane w przepisach art. 15zze
4
 ust. 1 lub art. 15zze

4a
 

ust. 3, w zakresie obniżenia przychodu z działalności, rodzaju działalności, z 

której przychód stanowi podstawę ustalenia, czy wystąpiło obniżenie przychodu, i 

okresu porównawczego, oraz art. 15zze
4
 ust. 2;> 

2)   kodów, którymi oznaczona była, na [wskazany dzień przypadający nie wcześniej niż 3 

miesiące przed dniem wejścia w życie rozporządzenia] <dzień wskazany w 

rozporządzeniu>, według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj 

przeważającej działalności, działalność gospodarcza przedsiębiorcy ubiegającego się o 

otrzymanie dotacji. 

3. Rozporządzenie, o którym mowa w ust. 1, może także określać: 

1)   inną niż wskazana w przepisach art. 15zze
4
ust. 4 pkt 2-4 <lub art. 15zze

4a
 ust. 5>  

treść oświadczeń; 
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2)   inny niż wskazany w art. 15zze
4
ust. 6 <lub art. 15zze

4a
 ust. 7> termin składania 

wniosku o ustalenie prawa do dotacji [.] <;> 

<3) wielokrotność udzielenia dotacji.> 

 

Art. 15zzzzl
5
. 

(153)
 

1. W celu przeciwdziałania skutkom COVID-19 przewoźnicy wykonujący przewozy 

autobusowe oraz operatorzy przewozów autobusowych o charakterze użyteczności 

publicznej, z wyłączeniem komunikacji miejskiej, otrzymują wsparcie finansowe za 

miesiące obowiązywania ograniczeń w przemieszczaniu się środkami publicznego 

transportu zbiorowego w zakresie liczby zajętych miejsc siedzących albo miejsc 

siedzących i stojących w stosunku do dokumentacji technicznej lub techniczno-ruchowej 

pojazdu, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2021 r. 

2. Wysokość wsparcia, o którym mowa w ust. 1, ustala się dla każdego z beneficjentów przez 

porównanie poniesionych kosztów i osiągniętych przychodów w przeliczeniu na pracę 

eksploatacyjną zrealizowaną za każdy miesiąc roku 2019 w stosunku do poniesionych 

kosztów i osiągniętych przychodów w przeliczeniu na pracę eksploatacyjną zrealizowaną 

za ten sam miesiąc roku 2021. 

3. Wsparcie, o którym mowa w ust. 1, jest należne beneficjentowi, w przypadku gdy: 

1)   z porównania, o którym mowa w ust. 2, wynikać będzie pogorszenie wyniku 

finansowego w odniesieniu do wozokilometra przewozu za objęty wsparciem miesiąc 

roku 2021 oraz 

2)   w miesiącu objętym wsparciem utrzymana została praca eksploatacyjna wyrażona w 

wozokilometrach na poziomie tego samego miesiąca roku 2019, a w przypadku 

obniżenia pracy eksploatacyjnej kwota wsparcia ulega proporcjonalnemu 

zmniejszeniu. 

4. Wysokość wsparcia, o którym mowa w ust. 1, nie może przekroczyć: 

1)   dla przewoźników, o których mowa w ust. 1, kwoty dopłaty do krajowych 

autobusowych przewozów pasażerskich, o której mowa w art. 8a ust. 2 ustawy z dnia 

20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego 

transportu zbiorowego (Dz. U. z 2018 r. poz. 295), rozliczonej za te same miesiące 

roku 2019, pomniejszonej o przekazane tym przewoźnikom dopłaty na finansowanie 

utraconych przychodów w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do 

ulgowych przejazdów za te miesiące; 
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2)   dla operatorów, o których mowa w ust. 1, rekompensaty, o której mowa w art. 54 ust. 

2 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym, 

rozliczonej za te same miesiące roku 2019, pomniejszonej o przekazaną tym 

operatorom rekompensatę na finansowanie utraconych przychodów w związku ze 

stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów za te miesiące. 

5. Wsparcie, o którym mowa w ust. 1, jest przekazywane z budżetu państwa ze środków 

zaplanowanych w budżecie właściwego wojewody przeznaczonych na krajowe 

pasażerskie przewozy autobusowe. 

6. Wsparcie, o którym mowa w ust. 1, otrzymane przez operatora przewozów autobusowych o 

charakterze użyteczności publicznej jest uwzględniane przy obliczaniu należnej 

operatorowi rekompensaty, o której mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy z dnia 16 

grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym. 

7. Wysokość wsparcia, o którym mowa w ust. 1, ulega pomniejszeniu o kwotę wsparcia 

uzyskanego z innych źródeł na utrzymanie prowadzonej działalności gospodarczej 

związanej ze świadczeniem usług przewozu osób, z wyjątkiem rekompensaty z tytułu 

świadczenia usług publicznych, o której mowa w art. 50 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. 

o publicznym transporcie zbiorowym. 

8. Środki finansowe są przekazywane przez właściwego miejscowo marszałka województwa 

na podstawie wniosków składanych przez przewoźnika, o którym mowa w ust. 1, lub 

organizatora publicznego transportu zbiorowego na podstawie wniosku złożonego przez 

operatora, o którym mowa w ust. 1, zawierających kalkulację wnioskowanych kwot 

wsparcia w ujęciu miesięcznym wraz z oświadczeniem o prawidłowości danych w nich 

ujętych. 

9. W celu weryfikacji danych ujętych we wniosku, o którym mowa w ust. 8, właściwy 

miejscowo marszałek województwa może: 

1)   żądać od przewoźnika oraz organizatora, o których mowa w ust. 1, dokumentów 

potwierdzających informacje zawarte we wniosku; 

2)   przeprowadzać kontrole i zlecać - na koszt beneficjentów - ich przeprowadzenie. 

10. W przypadku gdy łączna kwota wsparcia, o którym mowa w ust. 1, dla pojedynczego 

beneficjenta za wszystkie miesiące 2021 r. przekracza kwotę 500 000 zł, przeprowadzenie 

kontroli ma charakter obligatoryjny. 
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[11. Wsparcie, o którym mowa w ust. 1, stanowi pomoc publiczną podlegającą notyfikacji 

Komisji Europejskiej i może być udzielone zgodnie z postanowieniami zawartymi w 

decyzji Komisji Europejskiej, wydanej w wyniku notyfikacji.] 

<11. Wsparcie, o którym mowa w ust. 1, stanowi pomoc publiczną podlegającą 

notyfikacji Komisji Europejskiej i może być udzielane: 

1) zgodnie z postanowieniami zawartymi w decyzji Komisji Europejskiej, wydanej 

w wyniku notyfikacji; 

2) nie wcześniej niż od dnia następującego po dniu wydania przez Komisję 

Europejską decyzji o zgodności tej pomocy z rynkiem wewnętrznym Unii 

Europejskiej; 

3) zgodnie z warunkami udzielania pomocy określonymi w komunikacie Komisji 

Europejskiej – Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia 

gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19, w szczególności:  

a) łączna kwota wsparcia nie może przekroczyć 1,8 mln euro brutto dla 

pojedynczego beneficjenta, 

b) wsparcie nie może być udzielone beneficjentowi, który w dniu 31 grudnia 

2019 r. znajdował się w trudnej sytuacji w rozumieniu rozporządzenia 

Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre 

rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 

108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.), z 

wyjątkiem mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców w rozumieniu 

załącznika I do tego rozporządzenia, którzy w dniu 31 grudnia 2019 r. 

znajdowali się w trudnej sytuacji, pod warunkiem, że nie są oni objęci 

zbiorowym postępowaniem upadłościowym na podstawie prawa krajowego 

oraz nie otrzymali pomocy na ratowanie ani pomocy na restrukturyzację, 

c) mikroprzedsiębiorcy i mali przedsiębiorcy, o których mowa w lit. b, którzy 

otrzymali pomoc na ratowanie, mogą otrzymać wsparcie, jeżeli przed 

udzieleniem tego wsparcia, spłacili pożyczkę lub zakończyli umowę gwarancji, 

które stanowiły pomoc na ratowanie,  

d) mikroprzedsiębiorcy i mali przedsiębiorcy, o których mowa w lit. b, którzy 

otrzymali pomoc na restrukturyzację, mogą otrzymać wsparcie, jeżeli w 

czasie jego udzielania, nie podlegali już planowi restrukturyzacji, 

e) wsparcia udziela się nie później niż do dnia 31 grudnia 2021 r.> 
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Art. 31a. 

1. 
(158)

 W celu umożliwienia realizacji zadań, o których mowa w art. 15g ust. 1 i 1a, art. 15g
1
, 

art. 15ga ust. 1, art. 15gg ust. 1 oraz art. 15gga ust. 1, minister właściwy do spraw pracy - 

dysponent Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych dokona zmiany w 

planie finansowym Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na rok 2020 

poprzez zwiększenie kosztów Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych z 

przeznaczeniem na wypłatę świadczeń na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników, o 

których mowa w art. 15g ust. 1 i 1a, art. 15ga ust. 1, art. 15gg ust. 1 i art. 15gga ust. 1, 

oraz zmniejszenie stanu środków pieniężnych Funduszu Gwarantowanych Świadczeń 

Pracowniczych. 

1a. 
(159)

 Zadania, o których mowa w art. 15g ust. 1 i 1a, art. 15g
1
, art. 15ga ust. 1, art. 15gg ust. 

1 [oraz art. 15gga ust. 1] <,art. 15gga ust. 1 oraz art. 15gga
1
 ust. 1>, są finansowane od 

dnia 1 stycznia 2021 r. ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych 

zasilonego środkami Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 lub środkami budżetu 

państwa, po dokonaniu odpowiednich zmian w planie finansowym Funduszu 

Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. 

lb.
(160)

 Zadania, o których mowa w art. 15g ust. 1 i 1a, art. 15g
1
, art. 15ga ust. 1 oraz art. 15gg 

ust. 1, są finansowane do dnia 30 czerwca 2021 r. 

2. 
(161)

 W celu umożliwienia realizacji zadań, o których mowa w art. 15g ust. 1 i 1a, art. 15g
1
, 

art. 15ga ust. 1 oraz art. 15gg ust. 1, minister właściwy do spraw pracy - dysponent 

Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych może w roku 2020 zaciągnąć 

nieoprocentowaną pożyczkę ze środków Funduszu Pracy. 

3. W przypadku zaciągnięcia pożyczki, o której mowa w ust. 2, minister właściwy do spraw 

pracy - dysponent Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych dokona zmiany 

w planie finansowym Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w terminie 

14 dni od dnia wpływu pożyczki przez zwiększenie planowanych zadań, kosztów 

realizacji zadań oraz środków pieniężnych i zobowiązań w stanie Funduszu 

Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na koniec roku. 

4. 
(162)

 Minister właściwy do spraw pracy - dysponent Funduszu Gwarantowanych Świadczeń 

Pracowniczych może przekazać wojewódzkim urzędom pracy środki na finansowanie 

kosztów obsługi realizacji rozwiązań przewidzianych dla podmiotów, o których mowa w 

art. 15g ust. 1-2, art. 15g[1], art. 15ga ust. 1 i 5, art. 15gg ust. 1 i 2 [oraz art. 15gga ust. 

1,] <,art. 15gga ust. 1 oraz art. 15gga
1
 ust. 1>, w wysokości maksymalnie do 0,5% 
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kwoty przekazanej przez dysponenta Funduszu Gwarantowanych Świadczeń 

Pracowniczych na realizację tych zadań. 

5. Do przekazania środków na koszty obsługi, o których mowa w ust. 4, postanowienia art. 27 

ust. 3 ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie 

niewypłacalności pracodawcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 7) w zakresie środków, o których 

mowa w art. 31 ust. 3 tej ustawy, stosuje się odpowiednio. 

6. 
(163)

 Środki Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych przekazane 

wojewódzkim urzędom pracy na finansowanie zadań, o których mowa w art. 15g ust. 1 i 

1a, art. 15g
1
, art. 15ga ust. 1, art. 15gg ust. 1 oraz art. 15gga ust. 1, niewykorzystane do 

dnia 31 grudnia 2020 r., pozostają na wyodrębnionych rachunkach bankowych 

wojewódzkich urzędów pracy z przeznaczeniem na finansowanie tych zadań w roku 2021. 

7. 
(164)

 Środki Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych przekazane 

wojewódzkim urzędom pracy na finansowanie zadań, o których mowa w art. 15g ust. 1 i 

1a, art. 15g
1
, art. 15ga ust. 1 oraz art. 15gg ust. 1, niewykorzystane do dnia 30 czerwca 

2021 r., podlegają rozliczeniu i zwrotowi na rachunek bankowy dysponenta Funduszu 

Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych do dnia 31 sierpnia 2021 r. 

[8. 
(165)

 Środki Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych przekazane 

wojewódzkim urzędom pracy w latach 2020 i 2021 na finansowanie zadania, o którym 

mowa w art. 15gga ust. 1, niewykorzystane w okresie realizacji zadania, podlegają 

rozliczeniu i zwrotowi na rachunek bankowy dysponenta Funduszu Gwarantowanych 

Świadczeń Pracowniczych w terminie 2 miesięcy od zakończenia okresu realizacji 

zadania.] 

<8. Środki Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych przekazane 

wojewódzkim urzędom pracy w latach 2020 i 2021 na finansowanie zadań, o których 

mowa w art. 15gga ust. 1 i art. 15gga
1
 ust. 1, niewykorzystane w okresie realizacji 

zadań, podlegają rozliczeniu i zwrotowi na rachunek bankowy dysponenta Funduszu 

Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w terminie 2 miesięcy od dnia 

zakończenia okresu realizacji zadań.> 

 

Art. 31i. 

1. W okresie od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o 

szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 
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zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 

kryzysowych oraz niektórych innych ustaw do dnia 31 grudnia 2020 r.: 

1)   wydłuża się do 180 dni terminy określone w art. 71 ust. 7 i art. 78 ust. 2 pkt 1 ustawy 

z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym; 

2)   art. 140mb ustawy, o której mowa w pkt 1, stosuje się z uwzględnieniem terminu 

określonego w pkt 1. 

2. Przepisy ust. 1 stosuje się: 

1)   do pojazdu, niebędącego nowym pojazdem, sprowadzonego z terytorium państwa 

członkowskiego Unii Europejskiej nie później niż 30 dni przed dniem wejścia w życie 

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

związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych 

chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych 

innych ustaw; 

2)   do pojazdu zarejestrowanego nabytego lub zbytego nie później niż 30 dni przed dniem 

wejścia w życie ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych 

rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

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

oraz niektórych innych ustaw. 

<Art. 31ia. 

W okresie od dnia ogłoszenia ustawy z dnia 20 maja 2021 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 do dnia odwołania stanu zagrożenia 

epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19: 

1) wydłuża się do 60 dni terminy określone w art. 71 ust. 7 i art. 78 ust. 2 pkt 1 ustawy z 

dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym; 

2) art. 140mb ustawy, o której mowa w pkt 1, stosuje się z uwzględnieniem terminu 

określonego w pkt 1.> 

Art. 31qa. 
(170)

 

1. Zadania, o których mowa w art. 15zzb-15zze oraz art. 15zze
2
, oraz koszty ich obsługi są 

finansowane od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 30 czerwca 2021 r. ze środków Funduszu 

Pracy zasilonego środkami Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 lub środkami budżetu 

państwa, po dokonaniu odpowiednich zmian w planie finansowym Funduszu Pracy. 
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2. Zadania, o których mowa w art. 15zzb, art. 15zze i art. 15zze, mogą być finansowane ze 

środków Funduszu Pracy na realizację projektów współfinansowanych z Europejskiego 

Funduszu Społecznego, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 26a ustawy z dnia 20 kwietnia 

2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 

3. Finansowanie zadań, o których mowa w art. 15zzb, art. 15zze i art. 15zze, ze środków 

Funduszu Pracy na realizację projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu 

Społecznego odbywa się w ramach umów, o których mowa w art. 109 ust. 7 ustawy z dnia 

20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. W takim 

przypadku nie jest wymagana zmiana zawartych umów. 

4. [Zadanie, o którym mowa w art. 15zze
4
, oraz koszty jego obsługi] <Zadania, o których 

mowa w art. 15zze
4
 i art. 15zze

4a
, oraz koszty ich obsługi> są finansowane w latach 

2020 i 2021 ze środków Funduszu Pracy zasilonego środkami Funduszu Przeciwdziałania 

COVID-19, po dokonaniu odpowiednich zmian w planie finansowym Funduszu Pracy. 

5. Na finansowanie zadań, o których mowa w ust. 1, 2 i 4, oraz kosztów ich obsługi 

przeznacza się środki Funduszu Pracy w ramach kwot środków (limitów) ustalonych dla 

samorządów powiatów przez ministra właściwego do spraw pracy. 

6. Kwoty środków (limity), o których mowa w ust. 5, są ustalane przez ministra właściwego 

do spraw pracy na pisemny wniosek starosty (prezydenta miasta) zaopiniowany przez 

marszałka województwa. 

7. Środki Funduszu Pracy, o których mowa w ust. 4, przekazane samorządom powiatów i 

niewykorzystane do dnia 31 grudnia 2020 r. pozostają na wyodrębnionych rachunkach 

bankowych samorządów powiatów, z przeznaczeniem na finansowanie w roku 2021 

zadania oraz kosztów obsługi, o których mowa w ust. 4. 

8. Środki Funduszu Pracy, o których mowa w ust. 1 i 2, oraz w art. 31q ust. 9, przekazane 

samorządom powiatów i niewykorzystane do dnia 30 czerwca 2021 r. podlegają 

rozliczeniu i zwrotowi na rachunek bankowy dysponenta Funduszu Pracy do dnia 31 

sierpnia 2021 r. 

[9. Środki Funduszu Pracy, o których mowa w ust. 4 i 7, przekazane samorządom powiatów w 

latach 2020 i 2021, niewykorzystane w okresie realizacji zadania, o którym mowa w art. 

15zze
4
, podlegają rozliczeniu i zwrotowi na rachunek bankowy dysponenta Funduszu 

Pracy w terminie 2 miesięcy od zakończenia okresu realizacji zadania.] 

<9. Środki Funduszu Pracy, o których mowa w ust. 4 i 7, przekazane samorządom 

powiatów w latach 2020 i 2021, niewykorzystane w okresie realizacji zadań, o 
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których mowa w art. 15zze
4
 i art. 15zze

4a
, podlegają rozliczeniu i zwrotowi na 

rachunek bankowy dysponenta Funduszu Pracy w terminie 2 miesięcy od dnia 

zakończenia okresu realizacji zadań.> 

10. Przepisy art. 31q ust. 1a, 1b i 7 stosuje się odpowiednio. 

 

Art. 31zo. 

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

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

Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych 

lub Fundusz Emerytur Pomostowych, należne za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 

maja 2020 r., wykazanych w deklaracjach rozliczeniowych złożonych za ten okres, jeżeli 

był zgłoszony jako płatnik składek: 

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

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

r., 

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

2020 r. 

-   zgłosił do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych. 

1a. Na wniosek płatnika składek, zwalnia się z obowiązku opłacenia nieopłaconych 

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

Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń 

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

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

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

zgłoszony jako płatnik składek: 

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

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

r., 

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

2020 r. 

-   zgłosił do ubezpieczeń społecznych od 10 do 49 ubezpieczonych. 

1b. Na wniosek płatnika składek, będącego spółdzielnią socjalną zwalnia się z obowiązku 

opłacenia nieopłaconych należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, na 
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ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz 

Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych, 

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

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

składek przed dniem 1 kwietnia 2020 r. 

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

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

społecznych, zwanej dalej "osobą prowadzącą pozarolniczą działalność", opłacającego 

składki wyłącznie na własne ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne, 

zwalnia się z obowiązku opłacenia nieopłaconych należności z tytułu składek na jego 

obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz wypadkowe, dobrowolne 

ubezpieczenie chorobowe, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz 

Solidarnościowy, należne za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r., jeżeli 

prowadził działalność przed dniem 1 kwietnia 2020 r. i przychód z tej działalności w 

rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskany w 

pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek, o 

którym mowa w art. 31zp ust. 1, nie był wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego 

miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r. 

2a. Na wniosek płatnika składek będącego osobą prowadzącą pozarolniczą działalność 

opłacającego składki wyłącznie na własne ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie 

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

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

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

1)   przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób 

fizycznych uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o 

zwolnienie z opłacania składek, był wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego 

miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r. oraz 

2)   dochód z tej działalności w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób 

fizycznych uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o 

zwolnienie z opłacania składek, nie był wyższy niż 7000 zł. 

2b. Na wniosek płatnika składek będącego przedsiębiorcą, o którym mowa w art. 18 ust. 1 

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

na własne ubezpieczenie zdrowotne zwalnia się z obowiązku opłacenia nieopłaconych 
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należności z tytułu składek na jego obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne za okres od 

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

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

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

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

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

brutto w gospodarce narodowej w 2020 r. albo 

2)   był wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia 

brutto w gospodarce narodowej w 2020 r. oraz dochód z tej działalności w rozumieniu 

przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskany w pierwszym 

miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek, nie był 

wyższy niż 7000 zł. 

3. Na wniosek duchownego albo przełożonego domu zakonnego lub innej zwierzchniej 

instytucji diecezjalnej lub zakonnej będących płatnikiem składek zwalnia się z obowiązku 

opłacenia nieopłaconych należności z tytułu składek na obowiązkowe ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe oraz wypadkowe, dobrowolne ubezpieczenie chorobowe oraz na 

ubezpieczenie zdrowotne należne z tytułu bycia duchownym, za okres od dnia 1 marca 

2020 r. do dnia 31 maja 2020 r. 

4. W przypadku osoby prowadzącej pozarolniczą działalność, osoby z nią współpracującej 

przedsiębiorcy, o którym mowa w ust. 2b i osoby duchownej zwolnieniu z obowiązku 

opłacania podlegają należności z tytułu składek ustalone od obowiązującej ją najniższej 

podstawy wymiaru tych składek. 

5. Przepis ust. 4 stosuje się odpowiednio do osoby wykonującej pracę na podstawie umowy 

agencyjnej, umowy zlecenia, innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z 

Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia i osoby z nią 

współpracującej, dla której podstawę wymiaru składek stanowi zadeklarowana kwota. 

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

ubezpieczonych będących pracownikami młodocianymi i duchownych. 

7. W przypadku gdy płatnik składek zgłosił do ubezpieczeń społecznych wyłącznie 

pracowników młodocianych, zwolnienie z obowiązku opłacania nieopłaconych należności 

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

8. 
(187)

 Na wniosek płatnika składek prowadzącego, na dzień złożenia wniosku o zwolnienie z 

opłacania składek, działalność gospodarczą oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji 
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Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, kodami 49.39.Z, 

55.10.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 7l.11.Z, 77.39.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 

79.90.A, 82.30.Z, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.03.Z, 90.04.Z, 93.11.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z 

albo świadczącego usługi na rzecz muzeów w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 1996 

r. o muzeach (Dz. U. z 2020 r. poz. 902), oznaczone kodem 79.90.A, 85.51.Z, 85.52.Z, 

85.59, 85.60.Z, albo prowadzącego muzeum w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 

1996 r. o muzeach niebędące instytucją kultury, o zakończonym procesie organizacji 

muzeum i wpisanym do wykazu muzeów, o którym mowa w art. 5b ustawy z dnia 21 

listopada 1996 r. o muzeach, zwalnia się z obowiązku opłacania należnych składek na 

ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz 

Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz 

Emerytur Pomostowych, za okres od dnia 1 lipca 2020 r. do dnia 30 września 2020 r., 

wykazanych w deklaracjach rozliczeniowych złożonych za ten okres, jeżeli był zgłoszony 

jako płatnik składek do dnia 30 czerwca 2020 r. i przychód z tej działalności w 

rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w pierwszym miesiącu kalendarzowym, za 

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

o 75% w stosunku do przychodu uzyskanego w tym samym miesiącu kalendarzowym w 

2019 r. 

9. 
(188)

 Opłacone należności z tytułu składek, które zostały zwolnione z obowiązku opłacania 

na podstawie ust. 8 lub 10, podlegają zwrotowi na zasadach określonych w art. 24 ustawy 

z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. 

10. 
(189)

 Na wniosek płatnika składek prowadzącego, na dzień 30 września 2020 r., działalność 

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

przeważającej działalności, kodami 47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 49.32.Z, 

49.39.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.2l.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 

59.20.Z, 74.20.Z, 77.2l.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.5l.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 

85.59.B, 86.10.Z w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń 

w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 

lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony 

uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, lub realizowanej w trybie stacjonarnym 

rehabilitacji leczniczej, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 

93.13.Z, 93.19.Z, 93.2l.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.O4.Z, zwalnia się z 

obowiązku opłacania należnych składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie 
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zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych 

Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych, za okres od dnia 1 

listopada 2020 r. do dnia 30 listopada 2020 r" wykazanych w deklaracji rozliczeniowej 

złożonej za ten miesiąc, jeżeli był zgłoszony jako płatnik składek do dnia 30 czerwca 

2020 r. i przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w 

listopadzie 2020 r. był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w 

listopadzie 2019 r. 

11. 
(190)

 Oceny spełnienia warunku, o którym mowa w ust. 10 <i 12> , w zakresie oznaczenia 

prowadzonej działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007 

dokonuje się na podstawie danych zawartych w rejestrze REGON w brzmieniu na dzień 

30 września 2020 r. 

<12. Na wniosek płatnika składek prowadzącego, na dzień 30 września 2020 r., 

działalność polegającą na sprzedaży środków spożywczych, papierniczych 

i piśmienniczych na rzecz uczniów, słuchaczy lub wychowanków na terenie jednostek 

systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo 

oświatowe, oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako 

rodzaj przeważającej działalności, kodami 47.11.Z albo 47.19.Z, zwalnia się 

z obowiązku opłacania należnych składek na ubezpieczenia społeczne, na 

ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz 

Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych, 

za okres od dnia 1 listopada 2020 r. do dnia 31 marca 2021 r., wykazanych w 

deklaracjach rozliczeniowych złożonych za dany miesiąc, jeżeli był zgłoszony jako 

płatnik składek do dnia 30 września 2020 r. i przychód z działalności w rozumieniu 

przepisów prawa podatkowego był niższy co najmniej o 40% w listopadzie 2020 r., 

grudniu 2020 r., styczniu 2021 r., lutym 2021 r. lub w marcu 2021 r. w stosunku do 

przychodu uzyskanego we wrześniu 2019 r. lub we wrześniu 2020 r.> 

 

Art. 31zp. 

1. 
(191)

 Wniosek o zwolnienie z obowiązku opłacania należności z tytułu składek, o których 

mowa w art. 3 Izo, zwany dalej "wnioskiem o zwolnienie z opłacania składek", płatnik 

składek przekazuje do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nie później niż: 

1)   do dnia 30 czerwca 2020 r. - w przypadku składek należnych za okres od dnia 1 marca 

2020 r. do dnia 
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31 maja 2020 r.; 

2)   do dnia 30 listopada 2020 r. - w przypadku składek, o których mowa w art. 31zo ust. 

8, należnych za okres od dnia 1 lipca 2020 r. do dnia 30 września 2020 r., z wyjątkiem 

pkt 3; 

3)   do dnia 15 stycznia 2021 r. - w przypadku składek, o których mowa w art. 3 Izo ust. 8, 

należnych za okres od dnia 1 lipca 2020 r. do dnia 30 września 2020 r., jeżeli płatnik 

składek prowadzi, na dzień złożenia wniosku, działalność oznaczoną według Polskiej 

Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, kodem 

55.10.Z, 79.12.Z; 

3a)  
(192)

 do dnia 15 marca 2021 r. - w przypadku składek, o których mowa w art. 31zo ust. 

8, należnych za okres od dnia 1 lipca 2020 r. do dnia 30 września 2020 r., jeżeli 

płatnik składek prowadzi, na dzień złożenia wniosku, działalność oznaczoną według 

Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007), jako rodzaj przeważającej 

działalności, kodem 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 71.11.Z, 90.03.Z, 90.04.Z 

albo jeżeli płatnik świadczy usługi na rzecz muzeów w rozumieniu ustawy z dnia 21 

listopada 1996 r. o muzeach, oznaczone kodem 85.51.Z, 85.52.Z, 85.59, 85.60.Z, bądź 

prowadzi muzeum w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach 

niebędące instytucją kultury, o zakończonym procesie organizacji muzeum i 

wpisanym do wykazu muzeów, o którym mowa w art. 5b ustawy z dnia 21 listopada 

1996 r. o muzeach; 

<3b) do dnia 30 września 2021 r. – w przypadku składek, o których mowa 

w art. 31zo ust. 8, należnych za okres od dnia 1 lipca 2020 r. do dnia 30 września 

2020 r., jeżeli płatnik świadczy usługi na rzecz muzeów w rozumieniu ustawy z 

dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach, oznaczone kodem 79.90.A;> 

4)   do dnia 31 stycznia 2021 r. - w przypadku składek, o których mowa w art. 31zo ust. 

10, należnych za okres od dnia 1 listopada 2020 r. do dnia 30 listopada 2020 r.<;> 

<5) do dnia 30 września 2021 r. – w przypadku składek, o których mowa w art. 31zo 

ust. 12, należnych za okresy od dnia 1 listopada 2020 r. do dnia 31 marca 2021 r.> 

1a. 
(193)

 (uchylony). 

2. Wniosek o zwolnienie z opłacania składek zawiera: 

1)   dane płatnika składek: 

a)  imię i nazwisko, nazwę skróconą, 
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b)  numer NIP i REGON, a jeżeli płatnikowi składek nie nadano tych numerów lub 

jednego z nich - numer PESEL lub serię i numer dowodu osobistego albo 

paszportu, 

c)  adres do korespondencji; 

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

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

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

prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce 

narodowej w 2020 r.; 

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

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

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

prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce 

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

wniosek o zwolnienie z opłacania składek, dochodu nie wyższego niż 7000 zł; 

[2b)   
(194)

 oświadczenie płatnika składek o rodzaju przeważającej działalności, o której 

mowa odpowiednio w art. 31zo ust. 8 lub 10;] 

<2b) oświadczenie płatnika składek o rodzaju przeważającej działalności, o której 

mowa odpowiednio w art. 31zo ust. 8, 10 lub 12;> 

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

przychód z działalności uzyskany w pierwszym miesiącu kalendarzowym, za który 

składany jest wniosek o zwolnienie z opłacania składek, był niższy co najmniej o 75% 

w stosunku do przychodu uzyskanego w tym samym miesiącu kalendarzowym w 2019 

r.; 

2d)  
(195)

 oświadczenie płatnika składek, o którym mowa w art. 31zo ust. 10, 

potwierdzające, że przychód z działalności uzyskany w listopadzie 2020 r. był niższy 

co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w listopadzie 2019 r.; 

2e)  
(196)

 oświadczenie płatnika składek, o którym mowa w art. 31zo ust. 8, 

potwierdzające, że usługi oznaczone kodami 85.51.Z, 85.52.Z, 85.59, 85.60.Z są 

świadczone na rzecz muzeum w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o 

muzeach; oświadczenie to zastępuje oświadczenie, o którym mowa w pkt 2b; 

<2f) oświadczenie płatnika, o którym mowa w art. 31zo ust. 12, potwierdzające, że 

przychód z działalności w rozumieniu przepisów prawa podatkowego był niższy 
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co najmniej o 40% w listopadzie 2020 r., grudniu 2020 r., styczniu 2021 r., lutym 

2021 r. lub w marcu 2021 r. w stosunku do przychodu uzyskanego we wrześniu 

2019 r. lub we wrześniu 2020 r., oraz o posiadaniu pisemnego zaświadczenia 

wystawionego przez dyrektora jednostki systemu oświaty o tym, że płatnik był 

związany przez okres co najmniej 14 dni w miesiącu, w którym wystąpił spadek 

przychodów, o którym mowa w art. 31zo ust. 12, umową najmu powierzchni 

przeznaczonej do prowadzenia działalności, o której mowa w art. 31zo ust. 12;> 

3)   inne informacje niezbędne do umorzenia składek; 

4)   podpis wnioskodawcy. 

3. 
(197)

 Oświadczenie, o którym mowa w [ust. 2 pkt 2-2e] <ust. 2 pkt 2–2f>, płatnik składek 

składa pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. W 

oświadczeniu jest zawarta klauzula następującej treści: "Jestem świadomy 

odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje 

pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. 

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

dokumentu elektronicznego za pomocą profilu informacyjnego utworzonego w systemie 

teleinformatycznym udostępnionym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, w formie 

dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 

podpisem zaufanym, podpisem osobistym albo wykorzystując sposób potwierdzania 

pochodzenia oraz integralności danych udostępniony bezpłatnie przez Zakład 

Ubezpieczeń Społecznych w systemie teleinformatycznym. 

 

Art. 31zq. 

1. 
(198)

 Za marzec, kwiecień i maj 2020 r., w przypadku, o którym mowa w art. 31zo ust. 8 - za 

lipiec, sierpień, wrzesień 2020 r., aw przypadku, o którym mowa w art. 31zo ust. 10 - za 

listopad 2020 r., <a w przypadku, o którym mowa w art. 31zo ust. 12 – za listopad 

2020 r., grudzień 2020 r., styczeń 2021 r., luty 2021 r. lub marzec 2021 r.,> płatnik 

składek jest obowiązany przesyłać deklaracje rozliczeniowe lub imienne raporty 

miesięczne na zasadach i w terminach określonych w przepisach ustawy z dnia 13 

października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zgodnie z tymi 

przepisami zwolniony jest z obowiązku ich składania. 

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

składek, o których mowa w art. 31zo, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia 
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przesłania deklaracji rozliczeniowej lub imiennych raportów miesięczny należnych za 

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

gdy płatnik składek zwolniony jest z obowiązku ich składania - w terminie nie dłuższym 

niż 30 dni od terminu, w którym powinna być opłacona składka za ostatni miesiąc 

wskazany we wniosku o zwolnienie z opłacania składek. 

3. 
(199)

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

mowa w art. 3 Izo, jest przesłanie deklaracji rozliczeniowych lub imiennych raportów 

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

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

sierpień, wrzesień 2020 r. - do dnia 31 października 2020 r., a w przypadku, o którym 

mowa w art. 31zo ust. 10, należnych za listopad 2020 r. - do dnia 31 grudnia 2020 r., 

<a w przypadku, o którym mowa w art. 31zo ust. 12, należnych za listopad 2020 r., 

grudzień 2020 r., styczeń 2021 r., luty 2021 r. lub marzec 2021 r. – do dnia 

30 kwietnia 2021 r.,> chyba że płatnik składek zwolniony jest z obowiązku ich składania. 

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

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

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

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

6. W przypadku płatnika składek, który utworzył profil informacyjny w systemie 

teleinformatycznym Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, informacja o której mowa w ust. 

5, udostępniana jest wyłącznie na tym profilu. 

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

art. 31zo, następuje w drodze decyzji. 

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

której mowa w ust. 7, płatnikowi składek przysługuje prawo do wniesienia wniosku do 

Prezesa Zakładu o ponowne rozpatrzenie sprawy, na zasadach dotyczących decyzji 

wydanej w pierwszej instancji przez ministra. Do wniosku stosuje się odpowiednio 

przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego 

dotyczące odwołań od decyzji oraz ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o 

postępowaniu przed sądami administracyjnymi. 

 

 

 



- 83 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

Art. 31zu. 

1. Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje Szefa Krajowej Administracji Skarbowej o 

wysokości przychodu lub dochodu wykazanego we wniosku o zwolnienie z opłacania 

składek. 

2. Szef Krajowej Administracji Skarbowej informuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych o 

rozbieżnościach pomiędzy przychodem lub dochodem wykazanym we wniosku o 

zwolnienie z opłacania składek a przychodem lub dochodem wykazanym dla celów 

podatkowych. 

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

4. 
(200)

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

wynikiem wprowadzenia w błąd Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, płatnik składek jest 

obowiązany do opłacenia należności z tytułu składek, o których mowa w art. 3 Izo, za 

marzec, kwiecień i maj 2020 r., w przypadku, o którym mowa w art. 31zo ust. 8 - za 

lipiec, sierpień i wrzesień 2020 r., a w przypadku, o którym mowa w art. 31zo ust. 10 - za 

listopad 2020 r., <a w przypadku, o którym mowa w art. 31zo ust. 12 – za listopad 

2020 r., grudzień 2020 r., styczeń 2021 r., luty 2021 r. lub marzec 2021 r.,> wraz z 

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

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

stosuje się odpowiednio art. 31zq ust. 8. 

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

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

dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. 

 

[Art. 31zua. 
(201) 

Na żądanie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Główny Urząd Statystyczny jest obowiązany 

przekazać informację, czy wskazany płatnik składek, o którym mowa w art. 31zo ust. 8 lub 10, 

na wskazany dzień prowadził pozarolniczą działalność gospodarczą oznaczoną według 

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

kodem, o którym mowa odpowiednio w art. 31zo ust. 8 albo 10.] 

 

<Art. 31zua. 

Na żądanie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Główny Urząd Statystyczny jest 

obowiązany przekazać informację, czy wskazany płatnik składek, o którym mowa w art. 
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31zo ust. 8, 10 lub 12, na wskazany dzień prowadził pozarolniczą działalność 

gospodarczą oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako 

rodzaj przeważającej działalności, kodem, o którym mowa odpowiednio w art. 31zo ust. 

8, 10 albo 12.> 

Art. 31zw. 

1. Skutki finansowe w wysokości zwolnienia z obowiązku opłacania należności z tytułu 

składek na ubezpieczenia społeczne oraz należności z tytułu składek na ubezpieczenie 

zdrowotne, o których mowa w art. 31zo, są finansowane ze środków Funduszu, o którym 

mowa w art. 65 ust. 1 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, lub w formie dotacji z budżetu państwa 

2. Do zmian planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2020 r. w zakresie 

środków przekazywanych Narodowemu Funduszowi Zdrowia z Funduszu, o którym 

mowa w ust. 1, stosuje się przepis art. 124 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o 

świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz nie stosuje 

się przepisów art. 118 ust. 3 i art. 121 tej ustawy. 

<3. Do zmian planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2021 r. w zakresie 

środków przekazywanych Narodowemu Funduszowi Zdrowia z Funduszu, o którym 

mowa w ust. 1, stosuje się przepis art. 124 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o 

świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz nie 

stosuje się przepisów art. 118 ust. 3 i art. 121 tej ustawy.> 

 

Art. 31zy. 
(203)

 

1. Rada Ministrów może, w celu przeciwdziałania COVID-19, w drodze rozporządzenia, 

określić inne okresy zwolnienia z tytułu nieopłaconych składek, niż określone w art. 31zo 

ust. 1-3 dla wszystkich albo niektórych płatników składek, którzy byli uprawnieni do 

zwolnienia z tytułu nieopłaconych składek na podstawie art. 31zo ust. 1-3, lub objąć tym 

zwolnieniem innych płatników składek, mając na względzie okres obowiązywania stanu 

zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, skutki nimi wywołane, ograniczenia w 

prowadzeniu działalności gospodarczej wynikające z tych stanów oraz obszary życia 

gospodarczego i społecznego w szczególny sposób dotknięte konsekwencjami COVID-

19. 
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2. Rozporządzenie, o którym mowa w ust. 1, może ustalać krąg płatników składek 

zwolnionych z tytułu nieopłaconych składek, poprzez określenie: 

1)   innych niż wskazane w przepisach: 

a)  art. 3 Izo ust. 1 i 1a liczb ubezpieczonych zgłoszonych do ubezpieczeń 

społecznych, 

b)  art. 31zo ust. 1-1b okresów, w których byli zgłoszeni jako płatnicy składek, 

c)  art. 3 Izo ust. 2-2b okresów prowadzenia działalności, 

d)  art. 31zq warunków; 

2)   kodów, którymi oznaczona była, na [wskazany dzień przypadający nie wcześniej niż 3 

miesiące przed dniem wejścia w życie rozporządzenia] <dzień wskazany w 

rozporządzeniu>, według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj 

przeważającej działalności, pozarolnicza działalność gospodarcza płatników składek 

zwalnianych z tytułu nieopłaconych składek; 

[3)   obniżenia przychodu z działalności lub okresu porównawczego stanowiących 

warunki ubiegania się o zwolnienie.] 

<3) obniżenia przychodu z działalności, rodzaju działalności, z której przychód 

stanowi podstawę ustalenia, czy wystąpiło obniżenie przychodu, lub okresu 

porównawczego stanowiących warunki ubiegania się o zwolnienie.> 

3. Rozporządzenie, o którym mowa w ust. 1, może także określać: 

1)   inną niż wskazana w art. 3 łzo ust. 1a wysokość łącznej kwoty nieopłaconych 

należności z tytułu składek, których dotyczy zwolnienie; 

2)   inny niż wskazany w przepisie art. 3 lzp ust. 1 termin składania wniosków; 

3)   
(204)

 inne niż wskazane w przepisie art. 3 lzp ust. 2 pkt 2-2c [oraz pkt 2e] < , 2e i 2f> 

oświadczenia; 

4)   inne niż wskazane w art. 31zu ust. 4 warunki obowiązku opłacenia należności z tytułu 

składek, których dotyczyło zwolnienie z tytułu nieopłaconych składek; 

5)   termin przekazania do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych deklaracji rozliczeniowych 

lub imiennych raportów miesięcznych za miesiąc, którego dotyczy zwolnienie z tytułu 

nieopłaconych składek. 

4. W przypadku wydania rozporządzenia, o którym mowa w ust. 1, zawierającego określenie 

kodów, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, Główny Urząd Statystyczny jest obowiązany 

przekazać Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych wykaz płatników składek, którzy na 

dzień wskazany w tym rozporządzeniu prowadzili pozarolniczą działalność gospodarczą 
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oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj 

przeważającej działalności, kodami wskazanymi w tym rozporządzeniu. Wykaz zawiera 

imię i nazwisko albo nazwę skróconą płatnika składek, NIP, REGON oraz kod PKD. 

5. Główny Urząd Statystyczny przekazuje wykaz, o którym mowa w ust. 4, w terminie 7 dni 

od dnia wejścia w życie rozporządzenia, o którym mowa w ust. 1. 

6. Przepisy ust. 4 i 5 stosuje się odpowiednio w przypadku zmiany rozporządzenia, o którym 

mowa w ust. 1, w zakresie określenia kodów, o którym mowa w ust. 2 pkt 2. 

 

Art. 31zzr. 
(220)

 

<1.> Główny Urząd Statystyczny jest obowiązany przekazać do Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych, nie później niż w terminie 7 dni od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 9 

grudnia 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, wykaz 

płatników składek i osób, które na dzień 30 września 2020 r. miały zarejestrowaną 

pozarolniczą działalność gospodarczą oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji 

Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, kodami, o których 

mowa w art. 15zs
2
ust. 1 i art. 3 Izo ust. 10. Wykaz zawiera imię i nazwisko albo nazwę 

skróconą płatnika składek, NIP i REGON oraz kod PKD. 

<2. Główny Urząd Statystyczny jest obowiązany przekazać do Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych, nie później niż w terminie 7 dni od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 

20 maja 2021 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, wykaz płatników składek i osób, które na dzień 30 września 2020 r. miały 

zarejestrowaną pozarolniczą działalność gospodarczą oznaczoną według Polskiej 

Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, 

kodami, o których mowa w art. 15zs
4
 ust. 1 i art. 31zo ust. 12. Wykaz zawiera imię i 

nazwisko albo nazwę skróconą płatnika składek, NIP i REGON oraz kod PKD.> 

 

Art. 31zzs. 
(221)

 

[1. W celu przeciwdziałania skutkom COVID-19 minister właściwy do spraw kultury i 

ochrony dziedzictwa narodowego na wniosek Dyrektora Polskiego Instytutu Sztuki 
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Filmowej przekazuje Polskiemu Instytutowi Sztuki Filmowej środki finansowe w 

wysokości 120 000 000 zł na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów, które podmioty, 

o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o kinematografii (Dz. U. 

z 2019 r. poz. 2199 oraz z 2020 r. poz. 568 i 875), wykonujące działalność lub świadczące 

usługi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, poniosły w okresie od dnia 1 listopada 

2020 r. do dnia 30 kwietnia 2021 r. w następstwie wystąpienia COVID-19 i które nie 

zostały sfinansowane lub dofinansowane z innych środków, w tym środków publicznych.] 

<1. W celu przeciwdziałania skutkom COVID-19 minister właściwy do spraw kultury i 

ochrony dziedzictwa narodowego na wniosek Dyrektora Polskiego Instytutu Sztuki 

Filmowej przekazuje Polskiemu Instytutowi Sztuki Filmowej środki finansowe w 

wysokości 120 000 000 zł na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów, które 

podmioty, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o 

kinematografii (Dz. U. z 2021 r. poz. 257), wykonujące działalność lub świadczące 

usługi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, poniosły w okresie od dnia 1 

listopada 2020 r. do dnia 31 sierpnia 2021 r. w następstwie wystąpienia COVID-19 i 

które nie zostały sfinansowane lub dofinansowane z innych środków, w tym środków 

publicznych.> 

2. Środki finansowe, o których mowa w ust. 1, są dodatkowym źródłem przychodu Polskiego 

Instytutu Sztuki Filmowej. 

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

4. Środki finansowe, o których mowa w ust. 1, są przyznawane podmiotom, o których mowa 

w ust. 1, w formie dotacji, pożyczki lub poręczenia na zasadach określonych w ustawie z 

dnia 30 czerwca 2005 r. o kinematografii. 

5. Środki finansowe, o których mowa w ust. 1, mogą zostać przyznane przez Polski Instytut 

Sztuki Filmowej także na wniosek osoby fizycznej biorącej udział w tworzeniu utworu 

audiowizualnego, która znalazła się w trudnej sytuacji materialnej w związku z epidemią 

COVID-19, w formie stypendium, o którym mowa w art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 30 

czerwca 2005 r. o kinematografii. 

6. Wniosek o przyznanie stypendium, o którym mowa w ust. 5, zawiera: 
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1)   dane osoby, której wniosek dotyczy: 

a)  imię i nazwisko, 

b)  adres korespondencyjny oraz adres zamieszkania, 

c)  numer PESEL; 

2)   nazwę oraz adres urzędu skarbowego właściwego ze względu na miejsce 

zamieszkania osoby, której wniosek dotyczy; 

3)   informacje o dorobku kinematograficznym osoby, której wniosek dotyczy; 

4)   informacje o sytuacji materialnej osoby, której wniosek dotyczy, wraz ze wskazaniem 

okoliczności wpływających na tę sytuację, uzasadniających przyznanie stypendium; 

5)   źródło uzyskiwanych przychodów oraz oświadczenie osoby, której wniosek dotyczy, 

o dochodach uzyskanych w okresie ostatnich 12 miesięcy. 

7. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 6 pkt 5, składa się pod rygorem odpowiedzialności 

karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Składający oświadczenie zamieszcza w nim 

klauzulę następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie 

fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności 

karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

[8. Podmioty, o których mowa w ust. 1, oraz osoby fizyczne, o których mowa w ust. 5, 

składają wnioski odpowiednio o sfinansowanie, dofinansowanie albo stypendium w 

terminie od dnia ogłoszenia rozpoczęcia naboru wniosków przez Polski Instytut Sztuki 

Filmowej do dnia 30 kwietnia 2021 r. 

9. Środki finansowe, które w terminie do dnia 31 lipca 2021 r. nie zostaną przekazane na 

rachunek bankowy podmiotom, o których mowa w ust. 1, i osobom fizycznym, o których 

mowa w ust. 5, podlegają zwrotowi do Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w terminie 

14 dni od tego dnia.] 

<8. Podmioty, o których mowa w ust. 1, oraz osoby fizyczne, o których mowa w ust. 5, 

składają wnioski odpowiednio o sfinansowanie, dofinansowanie albo stypendium w 

terminie od dnia ogłoszenia rozpoczęcia naboru wniosków przez Polski Instytut 

Sztuki Filmowej do dnia 30 września 2021 r. 

9. Środki finansowe, które w terminie do dnia 30 listopada 2021 r. nie zostaną 

przekazane na rachunek bankowy podmiotom, o których mowa w ust. 1, i osobom 

fizycznym, o których mowa w ust. 5, podlegają zwrotowi do Funduszu 

Przeciwdziałania COVID-19 w terminie 14 dni od tego dnia.> 
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<Art. 34a. 

1. Starosta, a w przypadku udzielenia upoważnienia, o którym mowa w art. 15zzb ust. 

20, art. 15zzc ust. 18, art. 15zzd ust. 20, art. 15zzda ust. 19, art. 15zze ust. 20, art. 

15zze
2
 ust. 21 i art. 15zze

4
 ust. 14e, dyrektor powiatowego urzędu pracy sporządzają 

sprawozdania dotyczące decyzji wydanych w sprawach: 

1) umorzenia w całości albo w części, 

2) odroczenia terminów spłaty, 

3) rozłożenia na raty spłaty 

– należności z tytułu otrzymanego wsparcia, o którym mowa w art. 15zzb ust. 1, art. 

15zzc ust. 1, art. 15zzd ust. 1, art. 15zzda ust. 1, art. 15zze ust. 1, art. 15zze
2
 ust. 1, 

art. 15zze
4
 ust. 1 oraz art. 15zze

4a
 ust. 1, zwanych dalej „należnościami”. 

2. Sprawozdania, o których mowa w ust. 1, są sporządzane za każdy kwartał danego 

roku kalendarzowego. 

3. Sprawozdania, o których mowa w ust. 1, zawierają informacje o: 

1) liczbie wszczętych z urzędu postępowań w sprawach odpowiednio umorzenia 

należności w całości lub w części, odroczenia terminów spłaty należności, 

rozłożenia na raty spłaty należności; 

2) liczbie wniosków w sprawach odpowiednio umorzenia należności w całości lub w 

części, odroczenia terminów spłaty należności, rozłożenia na raty spłaty 

należności; 

3) liczbie wydanych decyzji w sprawach: 

a) umorzenia należności w całości lub w części, 

b) odroczenia terminów spłaty należności, 

c) rozłożenia na raty spłaty należności, 

d) odmowy odpowiednio umorzenia należności w całości lub w części, odroczenia 

terminów spłaty należności, rozłożenia na raty spłaty należności; 

4) łącznej kwocie umorzenia należności w danym kwartale. 

4. Sprawozdania, o których mowa w ust. 1, starosta, a w przypadku udzielenia 

upoważnienia, o którym mowa w art. 15zzb ust. 20, art. 15zzc ust. 18, art. 15zzd ust. 

20, art. 15zzda ust. 19, art. 15zze ust. 20, art. 15zze
2
 ust. 21 i art. 15zze

4
 ust. 14e, 

dyrektor powiatowego urzędu pracy przekazują właściwemu wojewodzie w terminie 

30 dni od dnia zakończenia kwartału, którego dotyczy sprawozdanie. 
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5. Wojewoda, na podstawie otrzymanych sprawozdań dotyczących decyzji, o których 

mowa w ust. 1, sporządza zbiorcze zestawienie informacji, o których mowa w ust. 3, 

w odniesieniu do obszaru województwa. 

6. Zbiorcze zestawienie informacji wojewoda przekazuje ministrowi właściwemu do 

spraw pracy w terminie 60 dni od dnia zakończenia kwartału, którego dotyczy 

sprawozdanie.> 

[Art. 35. 

Rada Ministrów przedkłada co 3 miesiące Sejmowi sprawozdanie z realizacji niniejszej 

ustawy.] 

<Art. 35. 

Rada Ministrów przedkłada co 6 miesięcy Sejmowi sprawozdanie z realizacji niniejszej 

ustawy.> 

 

 

 

USTAWA z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2021 r. poz. 178) 

 

Art. 10b. 

1. Prezes Rady Ministrów, członek Rady Ministrów oraz Szef Kancelarii Prezesa Rady 

Ministrów używają wizerunku orła ustalonego dla godła oraz barw Rzeczypospolitej 

Polskiej do celów wspólnej identyfikacji wizualnej organów administracji rządowej, w 

zakresie nieuregulowanym w przepisach odrębnych. 

2. Obowiązek określony w ust. 1 dotyczy ministerstw oraz Kancelarii Prezesa Rady 

Ministrów. 

3. Kierownik urzędu centralnego oraz urząd go obsługujący może używać wizerunku orła 

ustalonego dla godła oraz barw Rzeczypospolitej Polskiej do celów wspólnej identyfikacji 

wizualnej organów administracji rządowej, w zakresie nieuregulowanym w przepisach 

odrębnych. 

4. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, sposób używania wizerunku orła 

ustalonego dla godła oraz barw Rzeczypospolitej Polskiej do celów wspólnej identyfikacji 

wizualnej oraz wzory znaków graficznych i typograficznych lub sposób tworzenia takich 

znaków oraz zakres i sposób ich stosowania, mając na uwadze zapewnienie jednolitości i 
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spójności w ich prezentowaniu przy zachowaniu nienaruszalności wzorów symboli 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

<Art. 10c. 

1. Prezes Rady Ministrów może powierzać podmiotom zobowiązanym do udostępniania 

lub przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego 

wykorzystania, o których mowa w przepisach o ponownym wykorzystaniu 

informacji sektora publicznego, zwanym dalej „zleceniobiorcami”, realizację zadań z 

zakresu informatyzacji sektora publicznego, innowacji cyfrowych i rozwoju 

społeczeństwa informacyjnego oraz przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu, 

zwanych dalej „projektami”, w tym: 

1) budowę, rozwój i utrzymanie systemów teleinformatycznych; 

2) świadczenie usług towarzyszących i doradztwa specjalistycznego; 

3) prowadzenie działań informacyjnych; 

4) zwiększanie lub poszerzanie zakresu oddziaływania innych wykonywanych przez 

zleceniobiorców zadań na sektor publiczny; 

5) zwiększanie lub utrzymanie zdolności zleceniobiorców do realizacji zlecanych 

zadań; 

6) wspieranie podmiotów wykonujących zadania publiczne w ich realizacji. 

2. Powierzenie realizacji projektu następuje w drodze decyzji Prezesa Rady Ministrów 

w sprawie powierzenia realizacji projektu, zwanej dalej „decyzją”. Do decyzji nie 

stosuje się przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania 

administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735). 

3. Zleceniobiorcami nie mogą być: Kancelaria Sejmu, Kancelaria Senatu, Kancelaria 

Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Trybunał Konstytucyjny, Najwyższa Izba 

Kontroli, Sąd Najwyższy, Naczelny Sąd Administracyjny, wojewódzkie sądy 

administracyjne, Krajowa Rada Sądownictwa, sądy powszechne, Rzecznik Praw 

Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, 

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Instytut Pamięci Narodowej – Komisja 

Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Krajowe Biuro Wyborcze, 

Państwowa Inspekcja Pracy, Narodowy Bank Polski i jednostki samorządu 

terytorialnego. 

4. Przed powierzeniem realizacji projektu Prezes Rady Ministrów: 

1) uzyskuje akceptację: 
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a) zleceniobiorcy – dla realizacji projektu, a w przypadku gdy jego realizacja 

jest powierzana więcej niż jednemu zleceniobiorcy, również dla wspólnej 

realizacji projektu przez wszystkich zleceniobiorców, 

b) podmiotu zapewniającego, w zakresie swoich zadań, finansowanie realizacji 

projektu, zwanego dalej „zleceniodawcą” – dla zapewnienia tego 

finansowania ze środków będących w jego dyspozycji, a w przypadku gdy 

realizacja projektu ma być finansowana przez więcej niż jednego 

zleceniodawcę, również dla wspólnego finansowania projektu przez 

wszystkich zleceniodawców; 

2) może wystąpić do ministra właściwego do spraw informatyzacji z wnioskiem 

o wydanie opinii o projekcie decyzji lub o wyznaczenie osób, które będą udzielać 

wsparcia merytorycznego podczas realizacji projektu; 

3) udziela zleceniobiorcy, zleceniodawcy i ministrowi właściwemu do spraw 

informatyzacji informacji dotyczących warunków realizacji projektu 

niezbędnych odpowiednio do oceny możliwości akceptacji jego realizacji albo 

finansowania albo do wydania opinii o projekcie decyzji. 

5. Minister właściwy do spraw informatyzacji wydaje opinię o projekcie decyzji lub 

wskazuje osoby, o których mowa w ust. 4 pkt 2, nie później niż w terminie 14 dni od 

dnia otrzymania wniosku o wydanie opinii lub wyznaczenie tych osób. 

6. Decyzja zawiera w szczególności: 

1) oznaczenie: 

a) zleceniobiorcy, a w przypadku gdy realizacja projektu jest powierzana więcej 

niż jednemu zleceniobiorcy – zleceniobiorców, 

b) zleceniodawcy, a w przypadku gdy realizacja projektu jest finansowana przez 

więcej niż jednego zleceniodawcę – zleceniodawców; 

2) wskazanie źródła finansowania realizacji projektu lub sposobu jego określenia; 

3) określenie: 

a) czasu realizacji projektu, w tym najpóźniejszego możliwego terminu 

rozpoczęcia jego realizacji, 

b) ramowego zakresu projektu i sposobu jego realizacji, 

c) podziału działań w ramach realizacji projektu pomiędzy zleceniobiorcami 

albo sposobu dokonania takiego podziału – w przypadku gdy realizacja 

projektu jest powierzana więcej niż jednemu zleceniobiorcy, 
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d) zakresu i sposobu finansowania realizacji projektu przez każdego ze 

zleceniodawców – w przypadku gdy realizacja projektu jest finansowana 

przez więcej niż jednego zleceniodawcę, 

e) kosztu realizacji projektu, a jeżeli projekt jest realizowany w formule 

wariantowej – maksymalnego kosztu realizacji projektu, albo sposobu 

wyliczenia odpowiednio kosztu albo maksymalnego kosztu realizacji projektu. 

7. Powierzenie realizacji projektu zleceniobiorcy może nastąpić w każdym czasie. 

Przepisy dotyczące zmian w planie finansowym jednostki sektora finansów 

publicznych stosuje się odpowiednio. 

8. Zleceniodawca zapewnia zleceniobiorcy środki na realizację projektu ze środków 

będących w jego dyspozycji. 

9. Na realizację projektu zleceniobiorca może otrzymać dotację celową. Tryb oraz 

zasady udzielenia i rozliczenia dotacji celowej określają przepisy ustawy z dnia 

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305). 

10. Termin wykorzystania dotacji celowej, nie dłuższy niż do dnia 31 grudnia danego 

roku budżetowego, i sposób rozliczenia dotacji celowej określony jest w umowie, z 

uwzględnieniem elementów określonych w ust. 14. Art. 150 ustawy z dnia 27 sierpnia 

2009 r. o finansach publicznych stosuje się odpowiednio. 

11. Do finansowania projektu ze środków dotacji celowej, o której mowa w ust. 9, nie 

stosuje się art. 24 ust. 5 zdanie pierwsze oraz art. 29 ust. 10 ustawy z dnia 27 sierpnia 

2009 r. o finansach publicznych, w zakresie dotyczącym zwiększenia dotacji z 

budżetu państwa. 

12. Koszty realizacji projektu: 

1) nie mogą przewyższać koniecznych i rzeczywistych kosztów bezpośrednich i 

pośrednich, które poniósł zleceniobiorca; 

2) nie mogą obejmować finansowania albo dofinansowania działalności 

gospodarczej zleceniobiorcy; 

3) mogą być ustalane w formule zakładającej realizację elementów projektu na 

określonych warunkach w miarę pojawiających się udokumentowanych potrzeb. 

13. Zleceniobiorca prowadzi odrębną ewidencję środków otrzymanych na realizację 

projektu, w tym jest obowiązany do prawidłowego przypisywania przychodów i 

kosztów na podstawie metod mających obiektywne uzasadnienie. 
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14. Podstawą finansowania projektu jest umowa zawarta, w formie pisemnej, przez 

zleceniodawcę albo zleceniodawców ze zleceniobiorcą, a w przypadku gdy realizacja 

projektu została powierzona więcej niż jednemu zleceniobiorcy – ze 

zleceniobiorcami. Umowa zawiera w szczególności: 

1) ramowy harmonogram realizacji projektu; 

2) zasady odbiorów i wzajemnych rozliczeń projektu, z uwzględnieniem – 

w przypadkach, w których jest to możliwe – odbiorów częściowych; 

3) przeniesienie autorskich praw majątkowych do utworów wytworzonych w 

ramach realizacji projektu lub zasady korzystania z utworów wytworzonych w 

ramach realizacji projektu, o ile takie utwory powstaną; 

4) zasady komunikacji w ramach realizacji projektu, z uwzględnieniem, że 

podstawowym kanałem komunikacji są środki komunikacji elektronicznej; 

5) zasady ponoszenia odpowiedzialności za funkcjonowanie, utrzymanie oraz 

rozwój wytworzonych w toku realizacji projektu narzędzi cyfrowych, o ile takie 

powstaną; 

6) metodykę pracy, w tym wykonywania nadzoru nad realizacją projektu; 

7) tryb wprowadzania zmian do umowy. 

15. Strony umowy współpracują ze sobą, w szczególności przez wzajemne udostępnianie 

– w przypadkach, w których jest to możliwe – informacji, danych oraz innych 

zasobów pomocnych przy realizacji projektu. 

16. O zawarciu umowy zleceniodawca albo zleceniodawcy niezwłocznie zawiadamiają 

Prezesa Rady Ministrów oraz ministra właściwego do spraw informatyzacji. 

17. Stroną umowy może być także podmiot pełniący funkcję organu założycielskiego lub 

podmiotu kontrolującego zleceniobiorcy lub w inny sposób sprawujący nadzór lub 

kontrolę nad działalnością zleceniobiorcy. 

18. W celu realizacji projektu Prezes Rady Ministrów może, w drodze rozporządzenia, 

dokonywać przeniesienia planowanych dochodów i wydatków, w tym wynagrodzeń, 

między częściami, działami i rozdziałami budżetu państwa, z zachowaniem 

przeznaczenia środków publicznych wynikającego z ustawy budżetowej. 

19. W przypadku gdy zleceniobiorcą i zleceniodawcą jest ten sam podmiot, nie stosuje 

się przepisów ust. 4 pkt 1 lit. a, ust. 9–11 i 14–17.> 
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USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1383) 

 

Art. 37. 

1. Minister nadzorujący może nałożyć na instytut obowiązek wprowadzenia do jego planu 

zadania lub wyznaczyć zadanie poza planem, zgodnie z zakresem działania określonym w 

statucie instytutu, jeżeli jest to niezbędne ze względu na potrzeby obronności i 

bezpieczeństwa publicznego, w przypadku stanu klęski żywiołowej lub w celu wykonania 

zobowiązań międzynarodowych <, lub jeżeli ministrowi nadzorującemu została 

powierzona realizacja zadania na podstawie art. 10c ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. 

o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2021 r. poz. 178 i …)>. 

<1a. Na wniosek ministra kierującego działem administracji rządowej lub Szefa 

Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Prezes Rady Ministrów może, za zgodą ministra 

nadzorującego, nałożyć na instytut obowiązek wprowadzenia do jego planu zadania 

lub wyznaczyć zadanie poza planem, zgodnie z zakresem działania określonym w 

statucie instytutu, w celu realizacji zadań z zakresu określonego w art. 10c ust. 1 

ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów, jeżeli realizacja zadania ma 

istotne znaczenie dla rozwoju gospodarki i innowacyjności, rozwoju społeczeństwa 

informacyjnego lub cyfryzacji procesów instytucji publicznych i równocześnie 

niezbędne jest niezwłoczne rozpoczęcie jego realizacji.> 

[2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, minister nadzorujący zapewnia instytutowi 

środki do wykonania zadania, chyba że wykonanie zadania następuje odpłatnie na 

podstawie umowy ze stroną finansującą wykonanie zadania.] 

<2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, minister nadzorujący, a w przypadkach, o 

których mowa w ust. 1a, minister kierujący działem administracji rządowej lub Szef 

Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, zapewnia instytutowi środki do wykonania 

zadania, chyba że wykonanie zadania następuje odpłatnie na podstawie umowy ze 

stroną finansującą wykonanie zadania.> 

3. Roczne sprawozdanie finansowe oraz informacje o zarządzaniu składnikami mienia 

trwałego instytutu dyrektor podaje do informacji publicznej na stronie podmiotowej 

ministra nadzorującego w Biuletynie Informacji Publicznej, niezwłocznie po 

zatwierdzeniu sprawozdania przez tego ministra. 
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USTAWA z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z 

rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2021 r. poz. 737) 

 

Art. 93. 

<1.> W 2020 r. określonego w art. 38 pkt 2 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie 

Więziennej (Dz. U. z 2020 r. poz. 848, 1610, 2112 i 2320) warunku posiadania 

uregulowanego stosunku do służby wojskowej nie stosuje się do osób podlegających 

obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej w tym roku, które z powodu 

skrócenia czasu trwania tej kwalifikacji nie stawiły się do niej. 

<2. W 2021 r. określonego w art. 38 pkt 2 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie 

Więziennej warunku posiadania uregulowanego stosunku do służby wojskowej nie 

stosuje się do osób ubiegających się o przyjęcie do służby kandydackiej, 

podlegających obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej w tym roku, 

które z powodu wydłużenia czasu trwania tej kwalifikacji nie stawiły się do niej 

przed upływem terminu zakończenia rekrutacji do służby kandydackiej.> 

 

 

 

USTAWA z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych 

w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 875, 1086, 2255 i 

2320 oraz z 2021 r. poz. 159) 

Art. 58. 
(1)

 

1. 
(2)

 W sprawach dotyczących udzielania wsparcia [związanego z utrzymaniem miejsc pracy], 

o którym mowa w [art. 15g, art. 15gga, art. 15zzb-15zze i art. 15zze
4
 ] <art. 15g, art. 

15gga, art. 15gga
1
, art. 15zzb–15zze, art. 15zze

4
 i art. 15zze

4a
> 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 szczególności zawierania i zmiany umów, podpis zaufany oraz podpis 

osobisty uznaje się za równoważne co do skutków prawnych z podpisem własnoręcznym. 

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio w sprawach dotyczących udzielania wsparcia 

związanego z utrzymaniem miejsc pracy, o którym mowa w art. 15g
1
, art. 15gg oraz art. 

15zze
2
 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z 
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zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych 

oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. 


