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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

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

do ustawy z dnia 29 października 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 557) 

 

 

 

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 

przestojem ekonomicznym albo obniżonym wymiarem czasu pracy, w następstwie 

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

których mowa w art. 2 ustawy z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych 

rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy. 
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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. 

9. Przez spadek obrotów gospodarczych rozumie się spadek sprzedaży towarów lub usług, w 

ujęciu ilościowym lub wartościowym: 
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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 

emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obowiązującego na dzień 

złożenia wniosku. 
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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 

to może być zawarte z przedstawicielami pracowników wybranymi przez 

pracowników uprzednio dla innych celów przewidzianych w przepisach prawa pracy. 
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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.  
39

  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: 

1) wstępnej weryfikacji rozliczenia otrzymanych środków na rzecz ochrony miejsc pracy 

z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i dokumentacji, 
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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] <złożenia prawidłowego i 

kompletnego> 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.  
40

  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. 

<17d. Dyrektor wojewódzkiego urzędu pracy może przeprowadzać, w okresie 

pobierania świadczeń, o których mowa w ust. 1 lub 1a, oraz w okresie 3 lat po 

zakończeniu tego okresu, kontrole podmiotu, o którym mowa w ust. 1 i 1a, 

w zakresie wydatkowania środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń 

Pracowniczych na wypłatę świadczeń zgodnie z przeznaczeniem i w tym celu może 

żądać okazania wszelkiej dokumentacji z tym związanej oraz żądać złożenia 

stosownych wyjaśnień. Kontrola może być prowadzona w kontrolowanym podmiocie 

lub w wojewódzkim urzędzie pracy.> 
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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.  
41

  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 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 



- 9 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

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 

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.  
43

  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. 
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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; 

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 
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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 

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. 
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21.  
44

  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. 

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.] 

<22. Dyrektor wojewódzkiego urzędu pracy może przeprowadzać, w okresie pobierania 

świadczeń, o których mowa w ust. 1, oraz w okresie 3 lat po zakończeniu tego okresu, 

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

Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na wypłatę świadczeń 

zgodnie z przeznaczeniem i w tym celu może żądać okazania wszelkiej dokumentacji 

z tym związanej oraz żądać złożenia stosownych wyjaśnień. Kontrola może być 

prowadzona w kontrolowanym podmiocie lub w wojewódzkim urzędzie pracy. 

23. Podmiot, o którym mowa w ust. 1, który złożył oświadczenie dotyczące spełniania 

warunku spadku obrotów, o którym mowa w art. 15g ust. 9, lub kryteriów, o których 

mowa w art. 15g ust. 3, niezgodnie ze stanem faktycznym lub nie sporządził na dzień 

złożenia wniosku wykazu pracowników objętych wnioskiem, lub nie poddał się 

kontroli, 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. W takim 

przypadku dyrektor wojewódzkiego urzędu pracy wydaje decyzję o zwrocie.> 
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<23a. Dyrektor wojewódzkiego urzędu pracy wzywa podmiot, który nie wywiązał się z 

obowiązku określonego w ust. 19 lub 20, do wywiązania się z niego w dodatkowym 

terminie 30 dni od dnia otrzymania wezwania, pod rygorem obowiązku zwrotu 

całości otrzymanej pomocy wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla 

zaległości podatkowych, liczonymi od dnia przekazania środków. Jeżeli podmiot nie 

wywiąże się z tego obowiązku w dodatkowym terminie, dyrektor wojewódzkiego 

urzędu pracy wydaje decyzję o zwrocie. 

23b. W przypadku niewywiązania się z obowiązku określonego w ust. 8 podmiot jest 

obowiązany do zwrotu całego otrzymanego dofinansowania do wynagrodzenia tego 

pracownika wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości 

podatkowych, liczonymi od dnia przekazania środków wykorzystanych niezgodnie z 

warunkami określonymi w ustawie. 

23c. W przypadku wykorzystania świadczeń, o których mowa w ust. 1, lub środków, o 

których mowa w ust. 2, niezgodnie z przeznaczeniem, pobrania ich nienależnie lub w 

nadmiernej wysokości stosuje się odpowiednio przepisy art. 169 ust. 1–6 ustawy z 

dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. 

23d. Do zwrotu świadczeń, o których mowa w ust. 1, lub środków, o których mowa w 

ust. 2, w zakresie nieuregulowanym w niniejszym artykule, w tym do zwrotu 

niewykorzystanych środków wynikających z rozliczenia złożonego przez podmiot, o 

którym mowa w ust. 1, niezwróconych w terminie, o którym mowa w ust. 19, stosuje 

się odpowiednio przepisy art. 60 i art. 67 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o 

finansach publicznych.> 

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] <o których 

mowa w ust. 28>, 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.] 
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<2) obowiązku zwrotu świadczeń, o których mowa w ust. 1, lub środków, o których 

mowa w ust. 2.> 

<29. Należności do zwrotu podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu 

egzekucyjnym w administracji.> 

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 

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 
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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. 

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; 
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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 

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: 
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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 

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] <w ust. 6 pkt 2–4>, niezgodnie ze stanem faktycznym <lub nie sporządził na 

dzień złożenia wniosku wykazu pracowników objętych wnioskiem>, 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. 



- 18 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

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.  15gh. 

1. Wnioski o przyznanie świadczeń na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników, o których 

mowa w art. 15g, art. 15ga i art. 15gg, mogą być składane do dnia 10 czerwca 2021 r. 

2. Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników, o których mowa w art. 15g, art. 15ga i art. 

15gg, może być udzielane do dnia 30 czerwca 2021 r. 

<3. Na podstawie wniosków, o których mowa w ust. 1, rozpatrzonych do dnia 30 czerwca 

2021 r., możliwe jest dokonanie wypłaty dofinansowania po tym terminie, nie później 

niż do dnia 31 marca 2022 r. 

4. Wnioski, o których mowa w ust. 1, nierozpatrzone do dnia 30 czerwca 2021 r. mogą 

być rozpatrzone, a kwota dofinansowania może być wypłacona w terminie do dnia 31 

marca 2022 r.> 

Art.  15gj.
 

1.  
57

  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 , 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. 

3. Dysponent Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych dokonuje [umorzenia 

lub rozłożenia na raty, o którym mowa] <umorzenia, odroczenia terminu lub 

rozłożenia na raty, o których mowa> w art. 57 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o 
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finansach publicznych, na podstawie wniosku dłużnika, przekazanego i zaopiniowanego 

przez dyrektora wojewódzkiego urzędu pracy. 

 

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.] 

<7. Wniosek organizatora turystyki dotyczy 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. Wniosek organizatora turystyki zawiera 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; 

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

4) numer rezerwacji lub umowy o udział w imprezie turystycznej, o ile posiada; 

5) datę zawarcia umowy o udział w imprezie turystycznej; 
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6) datę rozpoczęcia imprezy turystycznej; 

7) liczbę podróżnych objętych umową o udział w imprezie turystycznej; 

8) miejsce lub trasę wykonania umowy o udział w imprezie turystycznej; 

9) 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; 

10) terminy i wysokość dokonanych wpłat; 

11) kwotę należną do zwrotu; 

12) termin i wysokość zwrotu wpłat podróżnemu, jeśli zwrot został dokonany; 

13) numer rachunku bankowego podróżnego lub rachunku w spółdzielczej kasie 

oszczędnościowo-kredytowej, na który ma zostać dokonana wypłata; 

14) numer rachunku bankowego podróżnego lub rachunku w spółdzielczej kasie 

oszczędnościowo-kredytowej, z którego została dokonana wpłata należności za 

imprezę turystyczną, o ile dotyczy; 

15) numer rachunku bankowego lub rachunku w spółdzielczej kasie 

oszczędnościowo-kredytowej, na który została dokonana wpłata należności za 

imprezę turystyczną.> 

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

adres poczty elektronicznej; 

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

imprezie turystycznej; 

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

7) datę zawarcia umowy o udział w imprezie turystycznej; 

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

turystycznej lub powiadomienia o rozwiązaniu umowy o udział w imprezie turystycznej 

przez organizatora turystyki; 

9) datę rozpoczęcia imprezy turystycznej; 

10) numer rachunku bankowego podróżnego lub rachunku w spółdzielczej kasie 

oszczędnościowo-kredytowej, z którego została dokonana wpłata należności za 

imprezę turystyczną, o ile dotyczy; 

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

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

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

rachunku; 

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

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

wpłata należności za imprezę turystyczną, o ile dotyczy; 

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

o ile dotyczy; 

15) całkowitą kwotę należną do zwrotu; 

16) numer rachunku bankowego podróżnego lub rachunku w spółdzielczej kasie 

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

numer, o którym mowa w pkt 10.] 

<11. 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; 
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4) adres zamieszkania, a w przypadku osób innych niż osoby fizyczne – adres 

siedziby oraz adres poczty elektronicznej; 

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

o udział w imprezie turystycznej; 

6) numer rezerwacji lub 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) kwotę należną do zwrotu; 

15) numer rachunku bankowego podróżnego lub rachunku w spółdzielczej kasie 

oszczędnościowo-kredytowej, na który ma zostać dokonany zwrot.> 

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:] 

<Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, w toku czynności sprawdzających lub 

dodatkowego postępowania wyjaśniającego, o którym mowa w ust. 16, 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 
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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. 

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

dotychczas umów agencyjnych pomiędzy organizatorami turystyki a agentami 

turystycznymi i należnych agentom turystycznym prowizji z tytułu zawartych umów o 

udział w imprezie turystycznej. 

Art.  15kb. 

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

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

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

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

art. 15k ust. 2. 

2. Środki Funduszu Zwrotów pochodzą z: 

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

turystyki; 

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

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

3) wpłaty z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19; 

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

turystyki zgodnie z ust. 7; 

5) wpłat z innych tytułów. 

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

w: 

1) innych bankach; 

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

finansach publicznych. 

4. Kosztami Funduszu Zwrotów są: 

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

2) koszty obsługi wypłat i koszty prowadzenia Funduszu Zwrotów. 

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

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

prawomocnego wykonania planów podziału funduszu masy upadłościowej. 

7.  
66

  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.  
67

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

7b.  
68

  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. 

<7c. Zwrotu wypłat, o których mowa w art. 15ka ust. 1, dokonuje przedsiębiorca także 

po wykreśleniu z właściwego rejestru, o którym mowa w art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 

24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach 

turystycznych, w trybie, o którym mowa w ust. 7–7b.> 

8.  
69

  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 

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 
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i strat. 

13.  
70

  Bank Gospodarstwa Krajowego przedstawia ministrowi właściwemu do spraw 

turystyki i ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych w terminie: 

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) 
71

  (uchylony). 

13a.  
72

  Bank Gospodarstwa Krajowego przedstawia ministrowi właściwemu do spraw 

turystyki i ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych projekt rocznego 

planu finansowego Funduszu Zwrotów na następny rok w terminie do dnia 15 czerwca 

roku poprzedzającego rok, którego dotyczy ten plan. 

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.  
73

  Projekt rocznego planu finansowego Funduszu Zwrotów na następny rok zatwierdza 

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

finansów publicznych w terminie do dnia 31 lipca roku poprzedzającego rok, którego 

dotyczy ten plan. 

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.  15kc.
 

1. Tworzy się Turystyczny Fundusz Pomocowy, zwany dalej "Funduszem Pomocowym", 

stanowiący wyodrębniony rachunek w Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym. 

2. Obsługę Funduszu Pomocowego zapewnia Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. 

3. Środki Funduszu Pomocowego są gromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym 

Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. 

4. Środki Funduszu Pomocowego pochodzą: 

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



- 32 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

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

mowa w ust. 3; 

3) z przychodów z lokat środków Funduszu Pomocowego; 

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

kredytów na rzecz Funduszu Pomocowego; 

5) ze składek organizatorów turystyki; 

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

turystyki zgodnie z ust. 22;] 

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

turystyki zgodnie z ust. 17;> 

7) z innych wpływów. 

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

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

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

podróżnego na rzecz organizatora turystyki, jeżeli jest on wcześniejszy niż dzień zawarcia 

umowy. 

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

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

nośniku do organizatora turystyki zlecenia określającego w szczególności miejsce 

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

które będą korzystały z imprezy turystycznej. 

[8. Składka przekazana na Fundusz Pomocowy nie podlega zwrotowi.] 

<8. Składka przekazana na Fundusz Pomocowy nie podlega zwrotowi. W przypadku: 

1) składki odprowadzonej lub należnej do odprowadzenia w danym miesiącu za 

podróżnego, którego impreza turystyczna została odwołana przez organizatora 

turystyki z powodu niewystarczającej liczby zgłoszeń, jeżeli jej realizacja była 

uzależniona od liczby zgłoszeń, 

2) zmiany liczby podróżnych, miejsca realizacji imprezy turystycznej, rodzaju 

zapewnianego środka transportu oraz rozwiązania umowy lub odstąpienia od 

umowy przez podróżnego 

– składka podlega zarachowaniu na poczet następnych należnych do przekazania 

składek.> 
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<8a. Zwrot składek przekazanych na Fundusz Pomocowy jest dopuszczalny wyłącznie 

w przypadku: 

1) gdy przedsiębiorca turystyczny został wykreślony z rejestru w związku 

z zaprzestaniem wykonywania działalności objętej wpisem do rejestru i przekazał 

wszystkie wymagane informacje oraz odprowadził należne składki w okresie 

wykonywania działalności, a odprowadzone składki nie podlegają dalszemu 

zarachowaniu; 

2) dokonania ich w kwocie przewyższającej wysokość zobowiązania określonego 

w informacji przekazanej do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego; 

3) dokonania ich przez podmiot niezobowiązany względem Funduszu Pomocowego. 

8b. Przedsiębiorca turystyczny w przypadku, o którym mowa w ust. 8a: 

1) pkt 1 – może wystąpić do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego o zwrot 

składek niepodlegających dalszemu zarachowaniu, nie później niż w terminie 

14 dni od dnia, w którym decyzja administracyjna właściwego marszałka 

województwa o wykreśleniu z rejestru w związku z zaprzestaniem wykonywania 

działalności objętej wpisem do rejestru stała się ostateczna; 

2) pkt 2 lub 3 – może wystąpić do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego 

o zwrot składek, nie później niż w terminie 30 dni od dnia, w którym dokonał 

wpłaty składki. 

8c. Roszczenia o zwrot składek, o których mowa w ust. 8a, ulegają przedawnieniu z 

upływem 3 lat, licząc od dnia następującego po upływie terminu określonego w ust. 

8b: 

1) pkt 1, dla składek, o których mowa w ust. 8a pkt 1; 

2) pkt 2, dla składek, o których mowa w ust. 8a pkt 2 lub 3. 

8d. We wniosku do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego o zwrot składek 

należy wykazać kwotę mającą podlegać zwrotowi. Do wniosku dołącza się: 

1) kopię ostatecznej decyzji administracyjnej właściwego marszałka województwa o 

wykreśleniu z rejestru w związku z zaprzestaniem wykonywania działalności 

objętej wpisem do rejestru wraz z wykazem umów, z których wynikają składki 

podlegające zwrotowi w przypadku, o którym mowa w ust. 8a pkt 1; 

2) korektę przekazanej informacji wraz z wykazem umów, z których wynikają 

składki podlegające zwrotowi w przypadku, o którym mowa w ust. 8a pkt 2; 
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3) dokumenty, z których wynika brak zobowiązania względem Funduszu 

Pomocowego w przypadku, o którym mowa w ust. 8a pkt 3.> 

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

wysokości bez wezwania: 

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

miesiąca i przekazują tę kwotę oraz 

2) przekazują do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, za pośrednictwem 

systemu teleinformatycznego tego Funduszu, informacje o wysokości należnej składki 

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

składka. 

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

Fundusz Gwarancyjny wzywa, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego tego 

Funduszu, organizatora turystyki do realizacji tych obowiązków w terminie nie dłuższym 

niż 14 dni. Po bezskutecznym upływie tego terminu Ubezpieczeniowy Fundusz 

Gwarancyjny jest uprawniony do dochodzenia należnych składek wraz z odsetkami. 

Wezwanie jest wysyłane do wiadomości właściwego marszałka województwa. 

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

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

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

usługach turystycznych stosuje się odpowiednio. 

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

instytucji finansowych, po zasięgnięciu opinii Ubezpieczeniowego Funduszu 

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

Pomocowy, w zależności od miejsca realizacji imprezy turystycznej, sposobu transportu i 

rodzaju zapewnianego środka transportu, uwzględniając konieczność zapewnienia 

właściwej ochrony i bezpieczeństwa podróżnym i mając na względzie potrzeby finansowe 

Funduszu Pomocowego związane z realizacją zadań wynikających z ustawy, przy czym 

minimalna stawka może być określona na poziomie 0 zł. 

13. W przypadku niedoboru środków niezbędnych do właściwego funkcjonowania Funduszu 

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

Fundusz Gwarancyjny może udzielić Funduszowi Pomocowemu zwrotnego finansowania 

ze środków zgromadzonych w ramach Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego, o 

którym mowa w ustawie z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i 
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powiązanych usługach turystycznych, na warunkach odpowiadających stopie 

oprocentowania lokat uzyskiwanych przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny w 

danym okresie, przy uwzględnieniu bezpieczeństwa i płynności środków 

Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Wysokość zwrotnego finansowania 

udzielonego przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny na rzecz Funduszu 

Pomocowego nie może przekroczyć wysokości 5% środków zgromadzonych na 

Turystycznym Funduszu Gwarancyjnym. 

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

zapewnia organizatorom turystyki wypłaty na pokrycie zwrotów podróżnym wpłat 

należności za imprezy turystyczne, które nie zostały lub nie zostaną zrealizowane z 

powodu ogłoszenia albo wystąpienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w 

miejscu realizacji imprezy turystycznej nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności, o 

których mowa w art. 4 pkt 15 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach 

turystycznych i powiązanych usługach turystycznych uznanych w drodze komunikatu 

wydanego przez ministra właściwego do spraw turystyki w porozumieniu z ministrem 

właściwym do spraw instytucji finansowych za właściwe dla uruchomienia wypłat na 

pokrycie podróżnym zwrotów wpłat należności za imprezę turystyczną, która nie została 

lub nie zostanie zrealizowana. 

<14a. Komunikat, o którym mowa w ust. 14, określa termin 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, które to odstąpienie od umowy lub rozwiązanie umowy 

pozostaje w bezpośrednim związku z nieuniknionymi i nadzwyczajnymi 

okolicznościami, o których mowa w ust. 14.> 

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

nie jest w stanie zapewnić podróżnym zwrotów należności za imprezę turystyczną, o 

których mowa w art. 47 ust. 4 i ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach 

turystycznych i powiązanych usługach turystycznych. 

16. Organizator turystyki oraz podróżny składa wniosek 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. 

<16a. W przypadku niezłożenia w terminie, o którym mowa w art. 47 ust. 6 ustawy z 

dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach 
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turystycznych, wniosku organizatora turystyki albo wniosku podróżnego 

umożliwiających powiązanie tych wniosków, złożony wniosek pozostawia się bez 

rozpoznania, o czym informuje się organizatora turystyki albo podróżnego za 

pośrednictwem systemu teleinformatycznego Ubezpieczeniowego Funduszu 

Gwarancyjnego.> 

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

Pomocowego w 72 równych ratach do łącznej kwoty stanowiącej ich równowartość 

pomniejszonej o wpłatę, o której mowa w ust. 4 pkt 1, w terminie do 21. dnia każdego 

miesiąca, następującego po upływie 3 miesięcy od dokonania wypłaty, o której mowa w 

ust. 14. Raty oblicza się indywidualnie dla każdego organizatora turystyki w odniesieniu 

do wysokości wypłat, o których mowa w ust. 14, dokonanych przez Fundusz Pomocowy 

na wniosek tego organizatora turystyki. 

<17a. W przypadku: 

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

o której mowa w ust. 14, stanowi kwotę nienależnie pobraną, 

2) niedokonywania zwrotu wypłat, o których mowa w ust. 17, na Fundusz 

Pomocowy 

– Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny wzywa organizatora turystyki do zwrotu 

środków wraz z ustawowymi odsetkami w wysokości określonej w wezwaniu, 

w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania.> 

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

starannością nie ponoszą odpowiedzialności za szkodę wynikłą z niewłaściwej realizacji 

wypłat, o których mowa w ust. 14. 

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

należnej wypłaty ustala się w walucie polskiej z zastosowaniem kursu średniego 

ogłoszonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski z dnia poprzedzającego dzień 

wypłaty.] 

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

kwotę należnej wypłaty ustala się w walucie polskiej z zastosowaniem kursu 

średniego ogłoszonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski z dnia 

poprzedzającego dzień złożenia wniosku przez organizatora turystyki.> 

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

mowa w ust. 4 pkt 4, wraz z odsetkami i innymi kosztami obsługi pożyczek i kredytów. 
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Spłata pożyczek i kredytów nie może być dokonywana ze środków Ubezpieczeniowego 

Funduszu Gwarancyjnego innych niż zgromadzone na rachunku bankowym, o którym 

mowa w ust. 3. 

21. Ze środków Funduszu Pomocowego pokrywa się koszty związane z realizacją wypłat, o 

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

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny i spłatę zwrotnego finansowania, o którym 

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

pokrywane ze środków Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego innych niż 

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

22. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny dokonuje w imieniu organizatorów turystyki 

zwrotu środków na Fundusz Przeciwdziałania CO VID 19, a w przypadku jego likwidacji 

- do budżetu państwa, w wysokości odpowiadającej kwocie wpłat i opłat, o których mowa 

w art. 15ka ust. 4 w terminie 6 lat, od dnia dokonania ostatniej z tych wpłat lub opłat. 

[23. W zakresie wypłat, o których mowa w ust. 14, przepisy art. 15ka ust. 1 pkt 1, ust. 2-19, 

ust. 22-32 oraz ust. 37 i art. 15kb ust. 5, 6 i 8, stosuje się odpowiednio, przy czym wypłata 

podlega zwrotowi do Funduszu Pomocowego.] 

<23. W zakresie wypłat, o których mowa w ust. 14, przepisy art. 15ka ust. 1–19, 22–28, 

31, 32 i 37 oraz art. 15kb ust. 5, 6, 7c i 8, stosuje się odpowiednio, przy czym wypłata 

podlega zwrotowi do Funduszu Pomocowego.> 

 

Art.  15zx. 

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

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

przepisami prawa cywilnego. 

2. Za nienależnie pobrane świadczenie postojowe uważa się świadczenie: 

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

w innych przypadkach świadomego wprowadzenia w błąd przez osobę pobierającą 

świadczenie lub odpowiednio zleceniodawcę lub zamawiającego; 

2) wypłacone osobie innej niż osoba uprawniona,; 

3) 
99

  wypłacone w kwocie wyższej niż należna. 

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

po dniu wypłaty świadczenia postojowego do dnia zwrotu. 
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3a.  
100

  Jeżeli wypłata świadczenia postojowego osobie innej niż osoba uprawniona lub w 

kwocie wyższej niż należna nastąpiła z przyczyn leżących po strome Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych, nie nalicza się odsetek, o których mowa w ust. 1. 

4. Decyzji zobowiązującej do zwrotu nienależnie pobranego świadczenia postojowego nie 

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

świadczenie postojowe. 

5. Kwota nienależnie pobranego świadczenia postojowego ustalona prawomocną decyzją oraz 

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

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

prawomocna. 

6. Kwota nienależnie pobranego świadczenia postojowego ustalona prawomocną decyzją oraz 

kwoty odsetek i kosztów upomnienia podlegają potrąceniu z wypłacanych świadczeń z 

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

przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 

7. Kwoty nienależnie pobranego świadczenia postojowego podlegają zwrotowi łącznie z 

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

Ubezpieczeń Społecznych. 

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

8-8e] <art. 84 ust. 1a i 8–8e> ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie 

ubezpieczeń społecznych. 

<9. Decyzje, postanowienia, zawiadomienia, wezwania, informacje i inne pisma w 

sprawie nienależnie pobranego świadczenia postojowego Zakład Ubezpieczeń 

Społecznych może doręczyć osobie, która pobrała nienależnie świadczenie postojowe, 

w postaci elektronicznej na jej profilu informacyjnym utworzonym w systemie 

teleinformatycznym udostępnionym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. 

Informacja o umieszczeniu na profilu informacyjnym decyzji, postanowienia, 

zawiadomienia, wezwania, informacji lub innego pisma w sprawie nienależnie 

pobranego świadczenia postojowego może zostać przesłana przez Zakład 

Ubezpieczeń Społecznych osobie, która pobrała nienależnie świadczenie postojowe, 

na wskazany we wniosku o świadczenie postojowe adres poczty elektronicznej lub 

numer telefonu. 

10. Decyzje, postanowienia, zawiadomienia, wezwania, informacje i inne pisma, o 

których mowa w ust. 9, opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 
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podpisem zaufanym, podpisem osobistym, kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną 

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych albo zamieszcza się w nich imię, nazwisko i 

stanowisko służbowe osoby upoważnionej do ich wydania. 

11. W przypadku, o którym mowa w ust. 9, decyzje, postanowienia, zawiadomienia, 

wezwania, informacje i inne pisma w sprawie nienależnie pobranego świadczenia 

postojowego uznaje się za doręczone: 

1) w momencie ich odbioru przez osobę, która pobrała nienależnie świadczenie 

postojowe, na profilu informacyjnym; 

2) po upływie 14 dni od dnia umieszczenia decyzji, postanowienia, zawiadomienia, 

wezwania, informacji i innego pisma w sprawie nienależnie pobranego 

świadczenia postojowego na profilu informacyjnym – w przypadku ich 

nieodebrania.> 

Art.  15zze
3
. 

1.  
166

  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 

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. 

<1a. Powiatowy urząd pracy w celu realizacji zadań przewidzianych w ustawie może 

pozyskiwać od instytucji publicznych, które udzielały wsparcia w okresie 

obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, w związku z 

wystąpieniem tego stanu, oraz od organów Krajowej Administracji Skarbowej i 

Państwowej Inspekcji Pracy informacje mające znaczenie dla oceny spełniania 

warunków przyznania wsparcia i prawidłowości wykorzystania przyznanych 

środków, w tym informacje o pracownikach w rozumieniu art. 15g ust. 4 zdanie 

pierwsze lub osobach, o których mowa w art. 15zzb ust. 2, art. 15zze ust. 2 i art. 

15zze
2
 ust. 2, których wynagrodzenia zostały dofinansowane w ramach zadań, o 

których mowa w art. 15zzb, art. 15zze i art. 15zze
2
. Informacje o pracownikach w 

rozumieniu art. 15g ust. 4 zdanie pierwsze lub osobach, o których mowa w art. 15zzb 

ust. 2, art. 15zze ust. 2 i art. 15zze
2
 ust. 2, mogą być pozyskiwane w celu ustalenia lub 
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weryfikacji okoliczności, o których mowa w art. 15zzb ust. 1, 2, 4 i 8, art. 15zze ust. 1, 

2, 4 i 7 oraz art. 15zze
2
 ust. 1–3 i 7. 

1b. Powiatowy urząd pracy może wystąpić o informacje o pracownikach w rozumieniu 

art. 15g ust. 4 zdanie pierwsze lub o osobach, o których mowa w art. 15zzb ust. 2, art. 

15zze ust. 2 i art. 15zze
2
 ust. 2, obejmujące: 

1) imię i nazwisko; 

2) numer PESEL, a w przypadku jego braku – rodzaj, serię i numer dokumentu 

potwierdzającego tożsamość; 

3) informacje związane z zatrudnieniem pracowników lub osób w okresie objętym 

wsparciem udzielonym w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia 

epidemicznego albo stanu epidemii dotyczące: 

a) czasu trwania i rodzaju umowy, 

b) wymiaru czasu pracy, 

c) wysokości wynagrodzenia, 

d) informacji o obowiązku odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne 

od wynagrodzenia, 

e) informacji o odprowadzaniu i wysokości odprowadzonych składek na 

ubezpieczenie społeczne, 

f) informacji o odprowadzaniu i wysokości odprowadzonych zaliczek na 

podatek dochodowy, 

g) informacji o objęciu ich przestojem ekonomicznym lub obniżonym wymiarem 

czasu pracy, 

h) informacji o nieobecnościach w pracy, 

i) okresu i wysokości wsparcia udzielonego na pracownika lub osobę,  

j) trybu rozwiązania stosunku pracy.> 

2.  
167

  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. 
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<2b. Wojewódzki urząd pracy w celu realizacji zadań przewidzianych w ustawie może 

pozyskiwać od instytucji publicznych, które udzielały wsparcia w okresie 

obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, w związku z 

wystąpieniem tego stanu, oraz od organów Krajowej Administracji Skarbowej i 

Państwowej Inspekcji Pracy informacje mające znaczenie dla oceny spełniania 

warunków przyznania świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy i prawidłowości 

wykorzystania przyznanych środków, w tym informacje o pracownikach, w 

rozumieniu art. 15g ust. 4, których wynagrodzenia zostały dofinansowane w ramach 

świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy, o których mowa w art. 15g, art. 15ga, art. 

15gg, art. 15gga i art. 15gga
1 

lub w przepisach wykonawczych wydanych na 

podstawie art. 15ggb ust. 1. Informacje o pracownikach mogą być pozyskiwane w 

celu ustalenia lub weryfikacji okoliczności, o których mowa w art. 15g ust. 1, 7, 7a, 

10, 10a i 18, art. 15ga ust. 1–3, 5 i 6, art. 15gg ust. 4, 5, 7 i 8 oraz art. 15gga ust. 3 pkt 

1, ust. 4, 5 i ust. 15 pkt 1. 

2c. Wojewódzki urząd pracy może wystąpić o informacje o pracownikach w rozumieniu 

art. 15g ust. 4 zdanie pierwsze, obejmujące: 

1) imię i nazwisko; 

2) numer PESEL, a w przypadku jego braku – rodzaj, serię i numer dokumentu 

potwierdzającego tożsamość; 

3) informacje związane z zatrudnieniem pracowników w okresie objętym 

wsparciem udzielonym w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia 

epidemicznego albo stanu epidemii dotyczące: 

a) czasu trwania i rodzaju umowy, 

b) wymiaru czasu pracy, 

c) wysokości wynagrodzenia, 

d) informacji o obowiązku odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne 

od wynagrodzenia, 

e) informacji o odprowadzaniu i wysokości odprowadzonych składek na 

ubezpieczenie społeczne od wynagrodzenia, 

f) informacji o odprowadzaniu i wysokości odprowadzonych zaliczek na 

podatek dochodowy, 

g) informacji o objęciu pracownika przestojem ekonomicznym lub obniżonym 

wymiarem czasu pracy, 
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h) informacji o nieobecnościach w pracy, 

i) okresu i wysokości wsparcia udzielonego na pracownika, 

j) trybu rozwiązania stosunku pracy; 

4) informacje związane z zatrudnieniem pracownika, o których mowa w pkt 3 lit. a–

d, w okresie 3 miesięcy poprzedzających okres objęty wsparciem.> 

2a.  
168

  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.  
169

  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.  
170

  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. 
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6.  
171

  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.  
172

  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 24 czerwca 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. 1192). 

7.  
173

  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
5
. 

1.  
184

  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) 
185

  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) 
186

  kodów, którymi oznaczona była, na dzień wskazany w rozporządzeniu, według 

Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej 
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działalności, działalność gospodarcza przedsiębiorcy ubiegającego się o otrzymanie 

dotacji. 

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

1) 
187

  inną niż wskazana w przepisach art. 15zze
4
ust. 4 pkt 2-4 lub art. 15zze

4a 
ust. 5 treść 

oświadczeń; 

2) 
188

  inny niż wskazany w art. 15zze
4
ust. 6 lub art. 15zze

4a 
ust. 7 termin składania 

wniosku o ustalenie prawa do dotacji; 

3) 
189

  wielokrotność udzielenia dotacji. 

 

<Art. 15zze
6
. 

Starosta nie ma obowiązku uiszczania kosztów sądowych w sprawach dotyczących 

udzielania, przyznania, umorzenia lub zwrotu wsparcia, o którym mowa w art. 15zzb–

15zze, art. 15zze
2
, art. 15zze

4
 i art. 15zze

4a
.> 

 

Art.  15zzf
2
. 

1. Podmiot, któremu udzielono pożyczki, o której mowa w art. 61e pkt 1, 1a lub 2 ustawy z 

dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, z powodu 

COVID-19 może złożyć wniosek do pośrednika finansowego, z którym zawarł umowę 

pożyczki, o zmianę następujących warunków tej umowy: 

1) zawieszenie spłat rat kapitałowo-odsetkowych na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy, 

przy jednoczesnym wydłużeniu okresu spłaty udzielonej pożyczki; 

2) wydłużenie karencji o dodatkowy, nie dłuższy niż 6 miesięcy okres, w przypadku gdy 

pożyczkobiorca nie rozpoczął spłaty rat kapitałowo-odsetkowych; 

3) wydłużenie okresu spłaty o dodatkowy, nie dłuższy niż 12 miesięcy okres lub 

4) obniżenie oprocentowania spłaty pożyczki do 0% w skali roku, na okres nie dłuższy niż 

12 miesięcy. 

2. Podmiot, o którym mowa w ust. 1, może złożyć do pośrednika finansowego wniosek o 

zgodę na: 

1) zawieszenie prowadzenia działalności gospodarczej przed upływem 12 miesięcy, 

obliczonych od pierwszego miesiąca, w którym podjął działalność gospodarczą z 

wykorzystaniem środków pożyczki, lub 
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2) nieutrzymanie zatrudnienia na utworzonym stanowisku pracy przed upływem okresu 

36 miesięcy, obliczonych od pierwszego miesiąca, w którym zatrudnił na tym 

stanowisku pracy pracownika 

- [na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy] <przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od dnia 

odwołania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii, ogłoszonego z 

powodu COVID-19>, bez ponoszenia negatywnych konsekwencji określonych w art. 

61o ust. 1, 1a, 2 lub 3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i 

instytucjach rynku pracy. We wniosku pożyczkobiorca podaje powód oraz planowany 

okres trwania zawieszenia lub niezatrudniania pracownika na utworzonym stanowisku 

pracy. 

3. W okresie zawieszenia prowadzenia działalności gospodarczej lub niezatrudniania 

pracownika na utworzonym stanowisku pracy, o którym mowa w ust. 2, następuje 

wstrzymanie biegu terminów prowadzenia działalności gospodarczej lub zatrudnienia na 

utworzonym stanowisku pracy, o których mowa w art. 61o ust. 1, 1a lub 3 ustawy z dnia 

20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 

4. Podmiot, o którym mowa w ust. 1, może złożyć do pośrednika finansowego wniosek o 

zgodę na zakończenie działalności gospodarczej lub zgodę na likwidację stanowiska pracy 

przed upływem 36 miesięcy, obliczonych od pierwszego miesiąca, w którym podjął 

działalność gospodarczą lub od pierwszego miesiąca, w którym zatrudnił na utworzonym 

stanowisku pracy pracownika, bez ponoszenia negatywnych konsekwencji określonych w 

art. 61o ust. 3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach 

rynku pracy. We wniosku pożyczkobiorca podaje powód, który uniemożliwia dalsze 

prowadzenie działalności gospodarczej lub utrzymanie stanowiska pracy. 

5. Pośrednik finansowy dokonuje zmiany warunków umowy pożyczki <, o których mowa w 

ust. 1, 2 lub 4,> lub podejmuje decyzję o odstąpieniu od zastosowania sankcji, o których 

mowa w art. 61o ust. 1, 1a, 2 lub 3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w przypadku gdy według jego oceny 

pożyczkobiorca uzasadnił, że sytuacja związana z COVID-19 spowodowała dla 

pożyczkobiorcy negatywne konsekwencje ekonomiczne lub powoduje ryzyko wystąpienia 

takich konsekwencji w przyszłości. 

<5a. Podmiot, który skorzystał ze zmiany warunków umowy pożyczki, o których mowa 

w ust. 1, może złożyć wniosek do pośrednika finansowego o: 
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1) zawieszenie spłat rat kapitałowo-odsetkowych na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy 

lub 

2) wydłużenie okresu spłaty o dodatkowy, nie dłuższy niż 6 miesięcy okres, lub 

3) obniżenie oprocentowania spłaty pożyczki do 0% w skali roku na okres nie 

dłuższy niż 6 miesięcy. 

5b. Pośrednik finansowy dokonuje zmiany warunków umowy pożyczki, o których mowa 

w ust. 5a, w przypadku gdy według jego oceny pożyczkobiorca uzasadnił, że jego 

sytuacja finansowa nie uległa poprawie lub sytuacja związana z COVID-19 

ponownie spowodowała dla pożyczkobiorcy negatywne konsekwencje ekonomiczne 

lub powoduje ryzyko wystąpienia takich konsekwencji w przyszłości.> 

6. Zmiana warunków umowy pożyczki może spowodować wydłużenie okresu karencji lub 

spłaty pożyczki, o których mowa w art. 61h ust. 3 lub art. 61i ust. 3 ustawy z dnia 20 

kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 

 

<Art. 15zzf
3
 

1. Pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej, o której mowa w art. 61e pkt 2 

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

pracy, może zostać udzielona osobom niespełniającym warunku określonego 

w art. 61l pkt 3 tej ustawy, w przypadku gdy zakończyły prowadzenie działalności 

gospodarczej w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu 

epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19, w związku z wystąpieniem tego stanu, 

a przedmiot zamierzonej działalności gospodarczej według Polskiej Klasyfikacji 

Działalności (PKD) na poziomie podklasy jest inny od działalności zakończonej. 

2. Warunek innego przedmiotu zamierzonej działalności gospodarczej według Polskiej 

Klasyfikacji Działalności (PKD) na poziomie podklasy od działalności zakończonej, o 

którym mowa w ust. 1, nie dotyczy przypadku, gdy wniosek o pożyczkę zostanie 

złożony po upływie 30 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu 

epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19.> 

 

Art.  31a. 

1.  
272

  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 
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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.  
273

  Zadania, o których mowa w art. 15g ust. 1 i 1a, art. 15g
1
, art. 15ga ust. 1, art. 15gg 

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. 
274

  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.  
275

  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.  
276

  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 , art. 15gga ust. 1 oraz 

art. 15gga[1] ust. 1, w wysokości maksymalnie do 0,5% kwoty przekazanej przez 

dysponenta Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na realizację tych 

zadań. 

<4a. Koszty 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, art. 15gga ust. 1, art. 
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15gga
1
 ust. 1, oraz koszty ich obsługi, w latach 2022–2024 są finansowane ze środków 

Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. 

4b. Kwota środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych 

przeznaczona na finansowanie kosztów obsługi, o których mowa w ust. 4 i 4a, nie 

przekracza łącznie wysokości określonej w ust. 4. 

4c. Koszty rozbudowy systemów teleinformatycznych ministra właściwego do spraw 

pracy, wykorzystywanych do przyznawania i rozliczania świadczeń na rzecz ochrony 

miejsc pracy, o których mowa w art. 15g ust. 1 i 1a, art. 15g
1
, art. 15ga ust. 1, art. 

15gg ust. 1, art. 15gga ust. 1 oraz art. 15gga
1
 ust. 1, są finansowane ze środków 

Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.> 

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.  
277

  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.  
278

  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.] 

<7. 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 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.  
279

  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, 
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podlegają rozliczeniu i zwrotowi na rachunek bankowy dysponenta Funduszu 

Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w terminie 2 miesięcy od dnia zakończenia 

okresu realizacji zadań. 

<9. Środki zwrócone przez podmioty korzystające ze świadczeń na rzecz ochrony miejsc 

pracy, o których mowa w art. 15g ust. 1 i 1a, art. 15g
1
, art. 15ga ust. 1, art. 15gg ust. 

1, art. 15gga ust. 1 oraz art. 15gga
1
 ust. 1, w danym miesiącu na rachunek bankowy 

wojewódzkiego urzędu pracy, podlegają zwrotowi na rachunek bankowy dysponenta 

Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w terminie do 10. dnia 

następnego miesiąca.> 

Art.  31qa. 

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. 

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.  
287

  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. 
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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.] 

<8. Środki Funduszu Pracy, o których mowa w ust. 1 i 2, oraz w art. 31q ust. 9, 

przekazane samorządom powiatów i niewykorzystane w okresie realizacji zadania, 

podlegają rozliczeniu i zwrotowi na rachunek bankowy dysponenta Funduszu Pracy 

w terminie 2 miesięcy od zakończenia okresu realizacji zadania.> 

<8a. Dysponent Funduszu Pracy może dokonać wypłaty środków Funduszu Pracy na 

wypłatę wsparcia, o którym mowa w art. 31zzn ust. 3 i 4, do dnia 31 grudnia 2021 r.> 

9.  
288

  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 których 

mowa w art. 15zze
4 

i art. 15zze4a, 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. 

<11. Środki zwrócone przez podmioty korzystające ze wsparcia, o którym mowa w art. 

15zzb–15zze, art. 15zze
2
, art. 15zze

4
 i art. 15zze

4a
, na rachunek bankowy samorządu 

powiatu, rozliczone przez powiatowy urząd pracy w danym miesiącu, podlegają 

zwrotowi na rachunek bankowy dysponenta Funduszu Pracy w terminie do 10. dnia 

następnego miesiąca. 

12. Koszty realizacji zadań, o których mowa w art. 15zzb–15zze, art. 15zze
2
, art. 15zze

4
 i 

art. 15zze
4a

, w latach 2022–2024 są finansowane ze środków Funduszu Pracy. 

13. Koszty rozbudowy systemów teleinformatycznych ministra właściwego do spraw 

pracy, wykorzystywanych do przyznawania i rozliczenia wsparcia, o którym mowa 

w art. 15zzb–15zze, art. 15zze
2
, art. 15zze

4
 i art. 15zze

4a
, są finansowane ze środków 

Funduszu Pracy.> 
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Art.  31zzn. 

1. Wnioski o przyznanie wsparcia, o których mowa w art. 15zzb-15zze oraz art. 15zze
2
, mogą 

być składane do dnia 10 czerwca 2021 r. 

2. Wsparcie, o którym mowa w art. 15zzb-15zze oraz art. 15zze
2
, może być udzielane do dnia 

30 czerwca 

2021 r. 

<3. Na podstawie wniosków, o których mowa w ust. 1, rozpatrzonych do dnia 30 czerwca 

2021 r., możliwe jest dokonanie wypłaty wsparcia po tym terminie, nie później niż do 

dnia 31 marca 2022 r. 

4. Wnioski, o których mowa w ust. 1, nierozpatrzone do dnia 30 czerwca 2021 r. mogą 

być rozpatrzone, a kwota wsparcia może być wypłacona w terminie do dnia 

31 marca 2022 r.> 

Art.  31zzs. 

1.  
349

  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. 
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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: 

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.  
350

  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.  
351

  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. 31zzt. 

Kto uporczywie nie uiszcza rat, o których mowa w art. 15kb ust. 7, na Fundusz Zwrotów 

lub rat, o których mowa w art. 15kc ust. 17, na Fundusz Pomocowy,  

podlega grzywnie. 

Art. 31zzu. 

Kto zaniża wysokość składki, o której mowa w art. 15kc ust. 4 pkt 5, należnej na 

Fundusz Pomocowy, 

podlega grzywnie.> 

 

 

 

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

U. z 2021 r. poz. 1100, 1162 i 1621) 

Art.  61b. 

1. Starosta może zawrzeć z agencją zatrudnienia umowę na doprowadzenie skierowanego 

bezrobotnego będącego w szczególnej sytuacji na rynku pracy do podjęcia zatrudnienia 

lub innej pracy zarobkowej na podstawie umów cywilnoprawnych, stanowiących 

odpowiednią pracę, przez okres co najmniej 6 miesięcy. 

2. Umowa, o której mowa w ust. 1, określa w szczególności: 

1) (uchylony); 

2) warunki i tryb przekazania środków Funduszu Pracy przysługujących agencji 

zatrudnienia z tytułu doprowadzenia skierowanego bezrobotnego do podjęcia 

zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej na podstawie umów cywilnoprawnych; 

3) kwotę przekazywanych środków w wysokości nie wyższej niż 150% przeciętnego 

wynagrodzenia, obowiązującego w dniu zawarcia umowy, za jednego skierowanego 

bezrobotnego; 

4) zasady dokumentowania spełnienia warunku, o którym mowa w ust. 1. 

3. Wysokość środków przekazywanych agencji zatrudnienia: 

1) w dniu zawarcia umowy, o której mowa w ust. 1, nie może być wyższa niż 30% łącznej 

kwoty środków przysługujących agencji zatrudnienia; 

2) po spełnieniu warunku, o którym mowa w ust. 1, nie może być niższa niż 50% tej 

łącznej kwoty. 
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4. W przypadku niewywiązania się agencji zatrudnienia z warunku, o którym mowa w ust. 1, 

przekazane agencji środki podlegają zwrotowi w wysokości proporcjonalnej do okresu, w 

którym wskazany warunek nie został spełniony, w terminie 30 dni od dnia doręczenia 

wezwania starosty. 

5. W przypadku rozwiązania ze skierowanym bezrobotnym umowy o pracę z przyczyn, o 

których mowa w art. 52 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy albo 

rozwiązania przez skierowanego bezrobotnego umowy cywilnoprawnej przed upływem 

okresu, o którym mowa w ust. 1, agencja zatrudnienia nie jest obowiązana do zwrotu 

otrzymanych środków. 

6. W okresie udziału bezrobotnego w działaniach realizowanych przez agencję zatrudnienia, 

zgodnie z umową, o której mowa w ust. 2, powiatowy urząd pracy nie kieruje do 

bezrobotnego innych form pomocy, o których mowa w ustawie. 

 

<Art. 61ba. 

1. Minister właściwy do spraw pracy może opracować resortowy program 

aktywizacyjny dla cudzoziemców. 

2. W ramach programu aktywizacyjnego dla cudzoziemców mogą być podejmowane 

działania mające na celu wspieranie aktywizacji zawodowej, integracji i aktywności 

społecznej cudzoziemców. 

3. Minister właściwy do spraw pracy może przyznać na realizację programu 

aktywizacyjnego dla cudzoziemców środki z rezerwy dysponenta Funduszu Pracy. 

4. Powierzenie realizacji zadań w zakresie programu aktywizacyjnego dla 

cudzoziemców odbywa się po przeprowadzeniu konkursu ofert ogłaszanego przez 

ministra właściwego do spraw pracy. 

5. Konkurs ofert jest kierowany do: 

1) organizacji, o których mowa w art. 3 ust. 2 lub 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 

r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 

oraz z 2021 r. poz. 1038, 1243 i 1535) lub 

2) podmiotów, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1–4, lub 

3) jednostek samorządu terytorialnego. 

6. Na stronie podmiotowej ministra właściwego do spraw pracy w Biuletynie Informacji 

Publicznej umieszcza się ogłoszenie o konkursie ofert oraz informacje o wyniku tego 

konkursu. 

http://lex.senat.pl/#/document/16789274?unitId=art(52)&cm=DOCUMENT
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7. Do wyboru realizatorów zadań nie stosuje się przepisów o prowadzeniu działalności 

pożytku publicznego na podstawie zlecenia realizacji zadań publicznych, o których 

mowa w dziale II w rozdziale 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 

Art. 61bb. 

1. W ogłoszeniu o konkursie ofert określa się: 

1) zadanie będące przedmiotem konkursu ofert; 

2) wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania; 

3) terminy i warunki realizacji zadania; 

4) kryteria oceny ofert; 

5) miejsce i termin składania ofert  przy czym termin ten nie może być krótszy niż 

7 dni od dnia ogłoszenia konkursu; 

6) termin rozstrzygnięcia konkursu ofert; 

7) termin i sposób ogłoszenia wyników konkursu ofert; 

8) informację o możliwości odwołania konkursu ofert przed upływem terminu na 

złożenie ofert oraz możliwości przedłużenia terminu złożenia ofert i terminu 

rozstrzygnięcia konkursu ofert; 

9) dodatkowe warunki lub informacje – o ile jest to konieczne. 

2. Oferta złożona w konkursie ofert zawiera: 

1) szczegółowy sposób realizacji zadania; 

2) termin i miejsce realizacji zadania; 

3) harmonogram działań w zakresie realizacji zadania; 

4) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania; 

5) inne postanowienia wynikające z dodatkowych warunków lub informacji, o 

których mowa w ust. 1 pkt 9. 

3. Do oferty dołącza się: 

1) aktualny odpis z odpowiedniego rejestru lub inne dokumenty informujące o 

statusie prawnym podmiotu składającego ofertę i umocowanie osób go 

reprezentujących; 

2) oświadczenie potwierdzające, że w stosunku do podmiotu składającego ofertę nie 

stwierdzono niezgodnego z przeznaczeniem wykorzystania środków publicznych; 
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3) oświadczenie osoby uprawnionej do reprezentowania podmiotu składającego 

ofertę o niekaralności zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem 

środkami publicznymi oraz niekaralności za umyślne przestępstwo lub umyślne 

przestępstwo skarbowe. 

4. Oświadczenia, o których mowa w ust. 3 pkt 2 i 3, 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. 

5. Minister właściwy do spraw pracy może powołać zespół do oceny ofert w składzie co 

najmniej trzech osób oraz wyznacza przewodniczącego zespołu. 

6. Do członków zespołu biorących udział w przeprowadzaniu konkursu ofert oraz 

dokonywaniu wyboru najkorzystniejszych ofert stosuje się przepisy ustawy z dnia 

14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, dotyczące wyłączenia 

pracownika. 

Art. 61bc. 

1. Realizacja programu aktywizacyjnego dla cudzoziemców odbywa się na podstawie 

umowy. 

2. Umowa określa: 

1) liczbę cudzoziemców objętych programem; 

2) zakres działań i okres ich realizacji; 

3) przewidywane efekty, z podaniem mierników pozwalających ocenić indywidualne 

efekty; 

4) kwotę i tryb przekazania środków Funduszu Pracy przysługujących z tytułu 

realizacji programu aktywizacyjnego dla cudzoziemców; 

5) kwotę przekazywanych środków; 

6) termin i sposób rozliczenia przyznanych środków z Funduszu Pracy; 

7) termin zwrotu niewykorzystanej części środków z Funduszu Pracy; 

8) zasady i zakres dokumentowania działań podjętych wobec cudzoziemców w 

ramach realizacji programu aktywizacyjnego dla cudzoziemców; 

9) sposób kontroli i zakres monitorowania realizacji programu aktywizacyjnego dla 

cudzoziemców, w tym rozliczania przyznanych środków z Funduszu Pracy; 
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10) warunki i sposób zmiany oraz rozwiązania umowy; 

11) inne postanowienia wynikające z dodatkowych warunków lub informacji, o 

których mowa w art. 61bb ust. 1 pkt 9. 

 

Art. 61bd. 

1. Do środków z Funduszu Pracy przekazanych na realizację programu 

aktywizacyjnego dla cudzoziemców stosuje się odpowiednio przepisy art. 57, art. 168 

i art. 169 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. 

poz. 305, 1236, 1535, 1773 i 1927). 

2. Środki Funduszu Pracy przyznane na realizację programu aktywizacyjnego dla 

cudzoziemców: 

1) wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, 

2) niewykorzystane, 

3) pobrane nienależnie, 

4) pobrane w nadmiernej wysokości 

– podlegają zwrotowi na rachunek dysponenta Funduszu Pracy. 

3. Środki Funduszu Pracy, o których mowa w ust. 2 pkt 1, 3 i 4, podlegają zwrotowi 

wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych. 

 

Art.  108. 

1. Środki Funduszu Pracy przeznacza się na finansowanie: 

1) kosztów badań lekarskich, psychologicznych i specjalistycznych, o których mowa w 

art. 2 ust. 3 i art. 40 ust. 5; 

2) kosztów związanych z organizowaniem partnerstwa lokalnego, o którym mowa w art. 6 

ust. 7, obejmujących koszty organizacji przez organy zatrudnienia spotkań i 

konferencji z udziałem przedstawicieli instytucji partnerstwa lokalnego oraz instytucji 

realizujących inicjatywy partnerów rynku pracy; 

3) (uchylony); 

4) kosztów, o których mowa w art. 109 ust. 7a; 

4a) kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników 

powiatowych urzędów pracy, o których mowa w art. 9 ust. 2a i 2a
1
; 

4b) kosztów kwalifikowalnych realizacji projektów, o których mowa w art. 9 ust. 2d; 
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5) kosztów wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom zatrudnionym na 

podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego oraz składek na 

ubezpieczenia społeczne od refundowanych wynagrodzeń, o których mowa w art. 12 

ust. 6; 

5a) kosztów korespondencji, komunikowania się, przekazywania środków pieniężnych 

oraz innych dokumentów niezbędnych do realizacji refundacji kosztów wynagrodzeń 

oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników młodocianych; 

6) kosztów szkolenia oraz przejazdów członków rad rynku pracy, o których mowa w art. 

23 ust. 12 i 15; 

7) (uchylony); 

8) (uchylony); 

9) kosztów szkolenia pracowników, bezrobotnych i innych uprawnionych osób, o których 

mowa w art. 41 ust. 4 i 5 oraz art. 43; 

10) jednorazowych kwot przyznawanych instytucjom szkoleniowym, o których mowa w 

art. 41 ust. 9; 

11) pożyczek na sfinansowanie kosztów szkolenia, o których mowa w art. 42; 

12) kosztów przejazdów i zakwaterowania, o których mowa w art. 45 i art. 48a; 

13) refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, jednorazowych 

środków na utworzenie stanowiska pracy, jednorazowych środków na podjęcie 

działalności gospodarczej, jednorazowych środków na założenie i przystąpienie do 

spółdzielni socjalnej, kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa oraz środków 

na finansowanie kosztów wynagrodzenia, o których mowa w art. 46; 

14) kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne refundowanych 

pracodawcy, o których mowa w art. 47; 

15) dodatków aktywizacyjnych, o których mowa w art. 48; 

16) zwrotu części kosztów poniesionych przez pracodawcę z tytułu zatrudnienia 

bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych, o których mowa w art. 51, 56 i 59; 

16a) grantów, o których mowa w art. 60a i art. 60aa; 

16b) świadczeń aktywizacyjnych, o których mowa w art. 60b; 

16c) refundacji pracodawcy kosztów składek na ubezpieczenia społeczne za bezrobotnych 

do 30 roku życia podejmujących pierwszą pracę, o których mowa w art. 60c; 

16d) kosztów dofinansowania wynagrodzenia zatrudnionego bezrobotnego powyżej 50 

roku życia, o którym mowa w art. 60d; 
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16e) zwrotu części kosztów poniesionych przez pracodawcę w związku z zatrudnieniem 

bezrobotnych, o których mowa w art. 51a; 

16f) kosztów realizacji usług rynku pracy i instrumentów rynku pracy, o których mowa w 

art. 61aa; 

17) stypendiów, o których mowa w art. 41, 42a, 53, 53g oraz 55; 

17a) kosztów przygotowania zawodowego dorosłych, o których mowa w art. 53l ust. 1; 

18) składek na ubezpieczenia społeczne opłacanych od stypendiów, o których mowa w 

art. 54; 

19) zwrotu kosztów poniesionych przez organizatora robót publicznych z tytułu 

zatrudnienia bezrobotnych, o których mowa w art. 57; 

20) (uchylony); 

21) kosztów opieki nad dzieckiem i osobą zależną, o których mowa w art. 61; 

21a) kosztów umów zawartych z agencją zatrudnienia, o których mowa w art. 61b; 

<21b) kosztów umów, o których mowa w art. 61bc ust. 1, zawartych z 

podmiotami, o których mowa w art. 61ba ust. 5;> 

22) świadczeń przysługujących rolnikom zwalnianym z pracy, o których mowa w art. 62, 

z wyjątkiem świadczeń, o których mowa w art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. a; 

22a) świadczeń przysługujących rolnikom zwalnianym z pracy, o których mowa w art. 62 

ust. 1 pkt 1 lit. a; 

22b) kosztów realizacji zleconych działań w zakresie integracji społecznej bezrobotnych, 

o których mowa w art. 62a ust. 9; 

22c) programów regionalnych, o których mowa w art. 66c; 

22d) zlecania działań aktywizacyjnych, o których mowa w art. 66d; 

22e) pożyczek na utworzenie stanowiska pracy lub podjęcie działalności gospodarczej, o 

których mowa w art. 61e, wraz z kosztami związanymi z udzielaniem pożyczek oraz 

usług doradczych i szkoleniowych; 

22f) wydatków ponoszonych w ramach bonu szkoleniowego, o którym mowa w art. 66k 

ust. 1; 

22g) wydatków ponoszonych w ramach bonu stażowego, o którym mowa w art. 66l ust. 1; 

22h) refundacji pracodawcy, w ramach bonu zatrudnieniowego, części wynagrodzenia i 

składek na ubezpieczenia społeczne, o których mowa w art. 66m ust. 7; 

22i) wydatków ponoszonych w ramach bonu na zasiedlenie, o którym mowa w art. 66n; 

22j) kosztów zadań realizowanych w ramach KFS, o których mowa w art. 69a; 
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23) (uchylony); 

24) (uchylony); 

24a) świadczeń, o których mowa w art. 73a ust. 3; 

25) refundacji pracodawcom składek na ubezpieczenia społeczne, o których mowa w art. 

70 ust. 8; 

26) zasiłków, o których mowa w art. 71, oraz składek na ubezpieczenia społeczne od tych 

zasiłków, o których mowa w art. 72 ust. 13; 

27) refundacji dodatków do wynagrodzeń, o których mowa w art. 100; 

27a) (uchylony); 

28) kosztów poboru składek, o których mowa w art. 107 ust. 5; 

29) kosztów opracowywania, upowszechniania i wdrażania klasyfikacji zawodów i 

specjalności, standardów kwalifikacji zawodowych oraz modułowych programów 

szkoleń dla bezrobotnych i poszukujących pracy; 

30) opracowywania i rozpowszechniania informacji zawodowych oraz wyposażenia w 

celu prowadzenia pośrednictwa pracy lub poradnictwa zawodowego przez publiczne 

służby zatrudnienia i Ochotnicze Hufce Pracy; 

  30a) kosztów tworzenia centrów aktywizacji zawodowej, uruchamianych w ramach 

powiatowych urzędów pracy; 

30b) kosztów tworzenia lokalnych punktów informacyjno-konsultacyjnych, 

uruchamianych w ramach powiatowych urzędów pracy; 

31) opracowywania, wydawania lub rozpowszechniania informacji o usługach organów 

zatrudnienia oraz innych partnerów rynku pracy, dla bezrobotnych i poszukujących 

pracy oraz pracodawców; 

31a) opracowywania, wydawania lub rozpowszechniania informacji o zadaniach i 

działaniach publicznych służb zatrudnienia realizowanych w ramach sieci EURES lub 

wynikających z reprezentacji wobec publicznych służb zatrudnienia innych państw; 

32) kosztów wezwań, zawiadomień, zakupu lub druku kart rejestracyjnych i innych 

druków niezbędnych do ustalenia uprawnień do zasiłku i innych świadczeń z tytułu 

bezrobocia, przekazywania bezrobotnym należnych świadczeń pieniężnych oraz 

kosztów komunikowania się z pracodawcami, bezrobotnymi, poszukującymi pracy, 

organami rentowymi oraz urzędami skarbowymi; 

33) badań, opracowywania programów, ekspertyz, analiz, wydawnictw i konkursów 

dotyczących rynku pracy; 
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34) kosztów wprowadzania, rozwijania i eksploatacji systemu teleinformatycznego i 

technologii cyfrowych w publicznych służbach zatrudnienia oraz Ochotniczych 

Hufcach Pracy, służących realizacji zadań wynikających z ustawy; 

35) wydatków związanych z promocją oraz pomocą prawną zatrudnionym za granicą w 

ramach umów międzynarodowych; 

36) kosztów opracowywania i rozpowszechniania przez publiczne służby zatrudnienia i 

Ochotnicze Hufce Pracy materiałów informacyjnych i szkoleniowych dotyczących 

nabywania umiejętności poszukiwania i uzyskiwania zatrudnienia; 

36a) kosztów przeprowadzenia audytu zewnętrznego projektów realizowanych w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego współfinansowanych ze środków Funduszu 

Pracy; 

37) kosztów prowadzenia w powiatowych urzędach pracy zajęć, wymagających 

specjalistycznej wiedzy, którą nie dysponują pracownicy powiatowego urzędu pracy, 

w ramach porad grupowych i szkoleń z zakresu umiejętności poszukiwania pracy, o 

których mowa w art. 38 ust. 1a i 3, przez osoby niebędące pracownikami powiatowego 

urzędu pracy, kosztów związanych z organizacją przez powiatowy urząd pracy 

szkoleń z zakresu umiejętności poszukiwania pracy, o których mowa w art. 40 ust. 2h, 

oraz kosztów wyposażenia akademickich biur karier, o których mowa w art. 39 ust. 6; 

38) kosztów szkolenia i studiów, w tym studiów podyplomowych, kadr publicznych służb 

zatrudnienia i kadr Ochotniczych Hufców Pracy; 

  38a) kosztów konferencji, seminariów, posiedzeń lub spotkań, w tym o charakterze 

międzynarodowym, organizowanych przez ministra właściwego do spraw pracy, w 

szczególności dla kadry publicznych służb zatrudnienia i Ochotniczych Hufców 

Pracy; 

38b) kosztów szkolenia kadr realizujących działania sieci EURES w podmiotach, którym 

udzielono akredytacji, organizowanych przez ministra właściwego do spraw pracy; 

39) (uchylony); 

40) świadczeń integracyjnych przyznawanych na podstawie przepisów o zatrudnieniu 

socjalnym oraz składek na ubezpieczenia społeczne od tych świadczeń; 

41) zatrudnienia wspieranego, w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o 

zatrudnieniu socjalnym, oraz wsparcia, o którym mowa w art. 12 ust. 3a ustawy z dnia 

27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych; 

http://lex.senat.pl/#/search-hypertext/17091885_art(108)_1?pit=2021-11-05
http://lex.senat.pl/#/document/17279175?unitId=art(12)ust(3(a))&cm=DOCUMENT
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42) restrukturyzacji zatrudnienia w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o 

pomocy publicznej dla przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu dla rynku pracy; 

  42a) kosztów pomocy oraz kosztów jej realizacji przez Bank Gospodarstwa Krajowego 

w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o pomocy państwa w spłacie 

niektórych kredytów mieszkaniowych udzielonych osobom, które utraciły pracę; 

42b) kosztów związanych z realizacją zadań samorządu powiatu określonych w 

przepisach, o których mowa w pkt 42a; 

43) kosztów postępowania sądowego i egzekucyjnego w sprawach nienależnie pobranych 

świadczeń pieniężnych i innych wypłat z Funduszu Pracy; 

44) odsetek za nieterminowe regulowanie zobowiązań pokrywanych z Funduszu Pracy 

oraz kosztów obsługi wyodrębnionych rachunków bankowych Funduszu Pracy; 

45) spłaty i obsługi kredytów i pożyczek wraz z odsetkami, zaciągniętych przez Fundusz 

Pracy; 

46) zasiłków przedemerytalnych, świadczeń przedemerytalnych oraz zasiłków 

pogrzebowych, o których mowa w art. 141; 

47) (uchylony); 

48) kosztów, o których mowa w art. 42a; 

49) wydatków związanych z udziałem publicznych służb zatrudnienia w sieci EURES, o 

których mowa w art. 106a; 

50) wydatków związanych z udziałem publicznych służb zatrudnienia w działaniach 

współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej, o których mowa w art. 106b; 

51) specyficznych elementów wspierających zatrudnienie, realizowanych w ramach 

programów specjalnych, niewymienionych w pkt 1-50; 

52) zleconych programów specjalnych, o których mowa w art. 66a ust. 11; 

53) kosztów realizacji projektów pilotażowych; 

54) zasiłków przedemerytalnych, świadczeń przedemerytalnych oraz zasiłków 

pogrzebowych wraz z kosztami ich obsługi, o których mowa w przepisach o 

świadczeniach przedemerytalnych; 

54a) kosztów przeprowadzania operacyjnego audytu zewnętrznego, o którym mowa w art. 

118b; 

55) dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w 

zakresie i na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - 

Prawo oświatowe; 

http://lex.senat.pl/#/search-hypertext/17091885_art(108)_3?pit=2021-11-05
http://lex.senat.pl/#/search-hypertext/17091885_art(108)_8?pit=2021-11-05
http://lex.senat.pl/#/search-hypertext/17091885_art(108)_4?pit=2021-11-05
http://lex.senat.pl/#/document/18558680?cm=DOCUMENT
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56) (uchylony); 

57) kosztów szkoleń pracowników, objętych przepisami o szczególnych rozwiązaniach 

związanych z ochroną miejsc pracy; 

58) kosztów związanych z realizacją zadań samorządu powiatu określonych w przepisach, 

o których mowa w pkt 57; 

59) kosztów związanych z realizacją zadań, o których mowa w art. 15 ust. 1 pkt 13a 

ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 821 oraz z 2021 r. poz. 159); 

60) kosztów związanych z realizacją zadań, o których mowa w art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 

4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w latach 2018-2022; 

61) świadczeń na rzecz osób fizycznych, o których mowa w art. 31 i art. 32 ustawy z dnia 

4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych; 

61) kosztów przygotowania i przeprowadzenia egzaminu potwierdzającego kwalifikacje 

w zawodzie oraz egzaminu zawodowego, o których mowa w art. 9fa ustawy z dnia 7 

września 1991 r. o systemie oświaty; 

63) jednorazowego świadczenia pieniężnego dla emerytów i rencistów, o którym mowa w 

art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o jednorazowym świadczeniu pieniężnym 

dla emerytów i rencistów w 2019 r. (Dz. U. poz. 743), przysługującego osobom, o 

których mowa w art. 2 ust. 2 pkt 10 tej ustawy, w roku 2019. 

1a. Ze środków Funduszu Pracy w 2009 r. są finansowane: 

1) staże podyplomowe oraz szkolenia specjalizacyjne lekarzy i lekarzy dentystów, o 

których mowa w przepisach o zawodach lekarza i lekarza dentysty; 

2) staże podyplomowe oraz specjalizacje pielęgniarek i położnych, o których mowa w 

przepisach o zawodach pielęgniarki i położnej. 

1b. Ze środków Funduszu Pracy w 2010 r. są finansowane: 

1) staże podyplomowe oraz szkolenia specjalizacyjne lekarzy i lekarzy dentystów, o 

których mowa w przepisach o zawodach lekarza i lekarza dentysty; 

2) staże podyplomowe oraz specjalizacje pielęgniarek i położnych, o których mowa w 

przepisach o zawodach pielęgniarki i położnej. 

1c. Ze środków Funduszu Pracy w 2011 r. są finansowane: 

1) staże podyplomowe oraz szkolenia specjalizacyjne lekarzy i lekarzy dentystów, o 

których mowa w przepisach o zawodach lekarza i lekarza dentysty; 

http://lex.senat.pl/#/document/17720793?unitId=art(15)ust(1)pkt(13(a))&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/17688988?unitId=art(62)ust(1)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/18781862?unitId=art(31)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/18781862?unitId=art(32)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/18845202?unitId=art(2)ust(1)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/search-hypertext/17091885_art(108)_6?pit=2021-11-05
http://lex.senat.pl/#/search-hypertext/17091885_art(108)_7?pit=2021-11-05
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2) staże podyplomowe oraz specjalizacje pielęgniarek i położnych, o których mowa w 

przepisach o zawodach pielęgniarki i położnej. 

1d. Ze środków Funduszu Pracy w 2012 r. są finansowane: 

1) staże podyplomowe oraz szkolenia specjalizacyjne lekarzy i lekarzy dentystów, o 

których mowa w przepisach o zawodach lekarza i lekarza dentysty; 

2) staże podyplomowe oraz specjalizacje pielęgniarek i położnych, o których mowa w 

przepisach o zawodach pielęgniarki i położnej. 

1e. Ze środków Funduszu Pracy w 2013 r. są finansowane: 

1) staże podyplomowe oraz szkolenia specjalizacyjne lekarzy i lekarzy dentystów, o 

których mowa w przepisach o zawodach lekarza i lekarza dentysty; 

2) staże podyplomowe oraz specjalizacje pielęgniarek i położnych, o których mowa w 

przepisach o zawodach pielęgniarki i położnej. 

1f. Ze środków Funduszu Pracy w 2014 r. są finansowane: 

1) staże podyplomowe oraz szkolenia specjalizacyjne lekarzy i lekarzy dentystów, o 

których mowa w przepisach o zawodach lekarza i lekarza dentysty; 

2) staże podyplomowe oraz specjalizacje pielęgniarek i położnych, o których mowa w 

przepisach o zawodach pielęgniarki i położnej. 

1fa. Ze środków Funduszu Pracy w 2015 r. są finansowane: 

1) staże podyplomowe oraz szkolenia specjalizacyjne lekarzy i lekarzy dentystów, o 

których mowa w przepisach o zawodach lekarza i lekarza dentysty; 

2) staże podyplomowe oraz specjalizacje pielęgniarek i położnych, o których mowa w 

przepisach o zawodach pielęgniarki i położnej. 

1fb. Ze środków Funduszu Pracy w 2016 r. są finansowane: 

1) staże podyplomowe oraz szkolenia specjalizacyjne lekarzy i lekarzy dentystów, o 

których mowa w przepisach o zawodach lekarza i lekarza dentysty; 

2) specjalizacje pielęgniarek i położnych, o których mowa w przepisach o zawodach 

pielęgniarki i położnej. 

1fc. Ze środków Funduszu Pracy w 2017 r. są finansowane: 

1) staże podyplomowe wraz z kosztem obsługi określonym w przepisach o zawodach 

lekarza i lekarza dentysty oraz szkolenia specjalizacyjne lekarzy i lekarzy dentystów, o 

których mowa w przepisach o zawodach lekarza i lekarza dentysty; 

2) specjalizacje pielęgniarek i położnych, o których mowa w przepisach o zawodach 

pielęgniarki i położnej. 
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1fd. Ze środków Funduszu Pracy w 2018 r. są finansowane: 

1) staże podyplomowe wraz z kosztem obsługi określonym w przepisach o zawodach 

lekarza i lekarza dentysty oraz szkolenia specjalizacyjne lekarzy i lekarzy dentystów, o 

których mowa w przepisach o zawodach lekarza i lekarza dentysty; 

2) specjalizacje pielęgniarek i położnych, o których mowa w przepisach o zawodach 

pielęgniarki i położnej. 

1fe. Ze środków Funduszu Pracy w 2020 r. są finansowane: 

1) staże podyplomowe wraz z kosztem obsługi określonym w przepisach o zawodach 

lekarza i lekarza dentysty oraz szkolenia specjalizacyjne lekarzy i lekarzy dentystów, o 

których mowa w przepisach o zawodach lekarza i lekarza dentysty; 

2) specjalizacje pielęgniarek i położnych, o których mowa w przepisach o zawodach 

pielęgniarki i położnej. 

1g. W celu wsparcia samorządów powiatów w uzyskiwaniu lepszej efektywności działań na 

rzecz aktywizacji bezrobotnych minister właściwy do spraw pracy przekazuje w latach 

2014-2017 powiatom środki Funduszu Pracy na finansowanie kosztów, o których mowa 

w ust. 1h i 1i. 

1h. Minister właściwy do spraw pracy przekazuje w latach 2014-2017 samorządom powiatów 

z Funduszu Pracy 5% kwoty środków (limitu) Funduszu Pracy ustalonej na rok poprzedni 

na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i 

aktywizacji zawodowej, o których mowa w art. 109 ust. 2, z wyłączeniem kwot 

przyznanych z rezerwy dysponenta Funduszu Pracy, z przeznaczeniem na finansowanie 

kosztów wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników 

powiatowego urzędu pracy pełniących funkcje doradców klienta. 

1i. Minister właściwy do spraw pracy przekazuje w latach 2014-2017 samorządom powiatów 

z Funduszu Pracy 2% kwoty środków (limitu) Funduszu Pracy ustalonej na rok poprzedni 

na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i 

aktywizacji zawodowej, o których mowa w art. 109 ust. 2, z wyłączeniem kwot 

przyznanych z rezerwy dysponenta Funduszu Pracy, z przeznaczeniem na finansowanie 

kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego 

urzędu pracy, w szczególności pełniących funkcje doradców klienta oraz zajmujących 

stanowiska kierownicze, z zastrzeżeniem art. 109 ust. 7h-7j. 

1j. Ze środków Funduszu Pracy w latach 2016-2018 są finansowane koszty, o których mowa 

w art. 150f i art. 150g. 
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2. Dysponent Funduszu Pracy może dokonywać przesunięć przewidzianych w planie 

Funduszu Pracy kwot na finansowanie poszczególnych zadań oraz na finansowanie 

nowych, nieprzewidzianych w planie zadań w przypadku ich wprowadzenia ustawą, z tym 

jednak, że łączna kwota środków na finansowanie zadań na rzecz przeciwdziałania 

bezrobociu nie powinna zostać zmniejszona w celu jej przeznaczenia na inne cele. 

2a. Minister właściwy do spraw pracy przy podziale środków rezerwy Funduszu Pracy na 

finansowanie działań aktywizacyjnych realizowanych przez powiatowe i wojewódzkie 

urzędy pracy uwzględnia w szczególności działania aktywizujące bezrobotnych będących 

dłużnikami alimentacyjnymi. 

3. Minister właściwy do spraw pracy w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 

finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady gospodarki 

finansowej Funduszu Pracy oraz zasady i tryb powierzania przez organy zatrudnienia 

bankom i innym instytucjom dokonywania wypłat świadczeń pieniężnych dla 

bezrobotnych i innych uprawnionych osób, mając na względzie zapewnienie racjonalności 

gospodarowania środkami Funduszu Pracy. 

 

 

 

USTAWA z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w 

transakcjach handlowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 424) 

 

Art.  13a. 

1. Kierownicy podmiotów, o których mowa w [art. 27b ust. 2] <art. 27b ust. 2 pkt 1 i 2> 

ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2020 

r. poz. 1406, z późn. zm.), przekazują, drogą elektroniczną, ministrowi właściwemu do 

spraw gospodarki, w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku, sprawozdanie o 

stosowanych przez te podmioty w poprzednim roku kalendarzowym terminach zapłaty w 

transakcjach handlowych. 

2. W przypadku podatkowej grupy kapitałowej w rozumieniu art. 1a ust. 1 ustawy z dnia 15 

lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych sprawozdanie, o którym mowa 

w ust. 1, przekazuje kierownik każdej ze spółek wchodzących w jej skład. 

3. Za kierownika podmiotu, o którym mowa w [art. 27b ust. 2]  <art. 27b ust. 2 pkt 1 i 2> 

ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, uznaje się 

http://lex.senat.pl/#/document/16794608?unitId=art(27(b))ust(2)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/16794608?unitId=art(1(a))ust(1)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/16794608?unitId=art(27(b))ust(2)&cm=DOCUMENT
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członka zarządu lub innego organu zarządzającego tego podmiotu, a jeżeli organ ten jest 

wieloosobowy - członków tego organu. W przypadku spółki komandytowo-akcyjnej za 

kierownika uznaje się komplementariusza prowadzącego sprawy spółki. Za kierownika 

podmiotu uznaje się również likwidatora, a także syndyka lub zarządcę ustanowionego w 

postępowaniu restrukturyzacyjnym. 

4. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, zawiera następujące dane dotyczące podmiotu, o 

którym mowa w [art. 27b ust. 2] <art. 27b ust. 2 pkt 1 i 2> ustawy z dnia 15 lutego 1992 

r. o podatku dochodowym od osób prawnych: 

1) firmę (nazwę) i numer identyfikacji podatkowej; 

2) wartość świadczeń pieniężnych otrzymanych w poprzednim roku kalendarzowym w 

terminie: 

a) nieprzekraczającym 30 dni, 

b) od 31 do 60 dni, 

c) od 61 do 120 dni, 

d) przekraczającym 120 dni 

- od dnia wystawienia faktury lub rachunku potwierdzających dostawę towaru lub 

wykonanie usługi; 

3) wartość świadczeń pieniężnych spełnionych w poprzednim roku kalendarzowym w 

terminie: 

a) nieprzekraczającym 30 dni, 

b) od 31 do 60 dni, 

c) od 61 do 120 dni, 

d) przekraczającym 120 dni 

- od dnia wystawienia faktury lub rachunku potwierdzających dostawę towaru lub 

wykonanie usługi; 

4) wartość świadczeń pieniężnych nieotrzymanych w poprzednim roku 

kalendarzowym w terminie określonym w umowie oraz udział procentowy tych 

świadczeń w całkowitej wartości świadczeń pieniężnych należnych temu 

podmiotowi w tym roku; 

5) wartość świadczeń pieniężnych niespełnionych w poprzednim roku kalendarzowym 

w terminie określonym w umowie oraz udział procentowy tych świadczeń w 

całkowitej wartości świadczeń pieniężnych, do których spełnienia zobowiązany 

jest ten podmiot w tym roku. 

http://lex.senat.pl/#/document/16794608?unitId=art(27(b))ust(2)&cm=DOCUMENT
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5. Minister właściwy do spraw gospodarki podaje do publicznej wiadomości, w Biuletynie 

Informacji Publicznej, na stronie podmiotowej urzędu obsługującego tego ministra, 

sprawozdania, o których mowa w ust. 1. 

6. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, jest przekazywane ministrowi właściwemu do 

spraw gospodarki przy użyciu formularzy elektronicznych udostępnianych w Biuletynie 

Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego tego ministra lub za 

pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej w rozumieniu art. 

3 pkt 13 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 

realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346, 568, 695, 1517 i 2320). 

 

 

 

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

turystycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2139 oraz z 2021 r. poz. 1641) 

 

Art.  9 

1. Wykaz umów zawiera następujące dane: 

1) numer rezerwacji lub umowy; 

2) termin zawarcia umowy; 

3) termin imprezy turystycznej lub wykonania usługi w ramach powiązanych usług 

turystycznych; 

4) liczbę podróżnych objętych umową; 

5) łączną cenę usług objętych umową; 

6) miejsce lub trasę wykonania umowy; 

7) rodzaj środka transportu, jeśli przewóz jest objęty umową; 

<7a) kody lotnisk Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego 

(ICAO), jeżeli impreza turystyczna lub wykonywana usługa w ramach 

powiązanych usług turystycznych zawiera przelot;> 

8) terminy i wysokość faktycznie dokonanych przedpłat; 

9) termin i wysokość zwrotu wpłat podróżnemu, jeśli zwrot został dokonany. 

2. Marszałek województwa i minister właściwy do spraw turystyki, w trybie kontroli, mają 

prawo dostępu do danych zawartych w wykazie umów. 

http://lex.senat.pl/#/document/17181936?unitId=art(3)pkt(13)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/17181936?unitId=art(3)pkt(13)&cm=DOCUMENT
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[3. Na wniosek Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego udostępnia się dane zawarte w 

wykazie umów. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny jest uprawniony do 

przetwarzania danych zawartych w wykazie umów, w zakresie niezbędnym do 

zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego.] 

<3. Na wniosek Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, złożony w postaci 

elektronicznej, udostępnia się dane zawarte w wykazie umów. Ubezpieczeniowy 

Fundusz Gwarancyjny jest uprawniony do przetwarzania danych zawartych w 

wykazie umów, w zakresie niezbędnym do zapewnienia prawidłowego 

funkcjonowania Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego oraz Turystycznego 

Funduszu Pomocowego, o którym mowa w art. 15kc ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 

2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 

wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842, z późn. zm.).> 

 

Art.  30. 

1. Minister właściwy do spraw turystyki oraz marszałek województwa są upoważnieni do 

kontroli prowadzonej przez przedsiębiorcę turystycznego działalności, w zakresie: 

1) zgodności ze stanem faktycznym danych zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w 

art. 24 ust. 2; 

2) zgodności wykonywanej działalności z uzyskanym wpisem do rejestru; 

3) przestrzegania warunków wykonywania działalności określonych ustawą, w 

szczególności w zakresie wysokości zabezpieczenia finansowego oraz wnoszenia 

składek na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny; 

4) zgodności wykonywanej działalności z zawartymi umowami agencyjnymi; 

5) przestrzegania wobec podróżnych obowiązków informacyjnych, o których mowa w 

rozdziale 6. 

2. Minister właściwy do spraw turystyki oraz marszałek województwa są upoważnieni do 

kontroli działalności w zakresie organizowania imprez turystycznych oraz ułatwiania 

nabywania powiązanych usług turystycznych przez podmioty niezgłoszone do rejestru w 

zakresie niezbędnym do ustalenia, czy prowadzona działalność wymaga posiadania wpisu 

do rejestru. 

3. Minister właściwy do spraw turystyki oraz marszałek województwa są upoważnieni do 

kontroli działalności agentów turystycznych i innych osób, zawierających z podróżnymi 
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umowy o udział w imprezie turystycznej w imieniu organizatorów turystyki, w zakresie 

spełnienia przy zawieraniu tych umów obowiązków określonych ustawą. 

4. Marszałek województwa jest upoważniony do kontroli zgodności działalności prowadzonej 

przez organizatorów turystyki lub przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych 

usług turystycznych z przepisami art. 7, art. 8, art. 9 ust. 3 i 4 oraz art. 12 ust. 1 i 2 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1177/2010 z dnia 24 listopada 

2010 r. o prawach pasażerów podróżujących drogą morską i drogą wodną śródlądową 

oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 (Dz. Urz. UE L 334 z 17.12.2010, 

str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 1177/2010". 

5. Marszałek województwa jest upoważniony do kontroli zgodności działalności prowadzonej 

przez organizatorów turystyki lub przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych 

usług turystycznych z przepisami art. 9, art. 10 ust. 2-5, art. 14 ust. 3 i 4 oraz art. 15 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 181/2011 z dnia 16 lutego 2011 

r. dotyczącego praw pasażerów w transporcie autobusowym i autokarowym i 

zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 (Dz. Urz. UE L 55 z 28.02.2011, str. 

1), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 181/2011". 

6. Minister właściwy do spraw turystyki w przypadku stwierdzenia w wyniku kontroli, o 

której mowa w ust. 1-3, uchybień w sposobie wykonywania działalności, występuje do 

właściwego marszałka województwa o podjęcie stosownych działań. 

6a. Marszałek województwa może wezwać przedsiębiorcę turystycznego do usunięcia 

uchybień stwierdzonych w wyniku kontroli w wyznaczonym terminie. 

7. Marszałek województwa wydaje decyzje administracyjne o: 

1) o wykreśleniu przedsiębiorcy turystycznego z rejestru i o zakazie wykonywania 

działalności objętej wpisem do rejestru przez okres 3 lat - w przypadku gdy: 

a) przedsiębiorca turystyczny złożył oświadczenie, o którym mowa w art. 24 ust. 2, 

niezgodne ze stanem faktycznym, lub 

b) przedsiębiorca turystyczny nie usunął naruszeń warunków wymaganych do 

wykonywania działalności organizatora turystyki lub przedsiębiorcy ułatwiającego 

nabywanie powiązanych usług turystycznych w wyznaczonym przez marszałka 

województwa terminie, lub 

c) stwierdzi rażące naruszenie przez przedsiębiorcę turystycznego warunków 

wykonywania działalności organizatora turystyki lub przedsiębiorcy ułatwiającego 

nabywanie powiązanych usług turystycznych, o których mowa w art. 31; 
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2) wykreśleniu przedsiębiorcy turystycznego z rejestru i o zakazie wykonywania 

działalności objętej wpisem do rejestru przez okres 3 lat w przypadku rażącego 

naruszenia warunku wykonywania działalności, o którym mowa w art. 31 pkt 2, na 

wniosek Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, chyba że przed wydaniem 

decyzji administracyjnej przedsiębiorca ten spełni swoje obowiązki ustawowe; 

[3) wykreśleniu przedsiębiorcy turystycznego z rejestru w związku z zaprzestaniem przez 

niego wykonywania działalności objętej wpisem do rejestru na wniosek tego 

przedsiębiorcy;] 

<3) wykreśleniu przedsiębiorcy turystycznego z rejestru w związku z zaprzestaniem 

przez niego wykonywania działalności objętej wpisem do rejestru na wniosek 

tego przedsiębiorcy turystycznego, po uprzednim złożeniu przez niego deklaracji 

i opłaceniu należnych składek lub rat na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny, 

Turystyczny Fundusz Pomocowy, o którym mowa w art. 15kc ust. 1 ustawy z 

dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 

wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, lub Turystyczny Fundusz Zwrotów, o 

którym mowa w art. 15kb ust. 1 tej ustawy;> 

4) zakazie wykonywania działalności organizatora turystyki lub przedsiębiorcy 

ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych przez okres 3 lat z urzędu 

i o stwierdzeniu wykonywania działalności organizatora turystyki lub przedsiębiorcy 

ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych bez wymaganego wpisu 

do rejestru; 

5) wykreśleniu przedsiębiorcy turystycznego z rejestru w przypadku, o którym mowa w 

art. 26 ust. 3, z urzędu; 

6) wykreśleniu przedsiębiorcy turystycznego z rejestru po uzyskaniu informacji z 

Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo Krajowego 

Rejestru Sądowego o wykreśleniu przedsiębiorcy turystycznego z urzędu; 

7) wykreśleniu z rejestru przedsiębiorcy turystycznego posiadającego siedzibę w 

państwie, o którym mowa w art. 8 ust. 2; 

8) umorzeniu postępowania w sprawie wykreślenia przedsiębiorcy turystycznego z 

rejestru na podstawie art. 105 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks 

postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256, 695 i 1298). 
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8. Decyzje administracyjne, o których mowa w ust. 7 pkt 1, 2 i 4, podlegają 

natychmiastowemu wykonaniu. 

9. Decyzja administracyjna, o której mowa w ust. 7 pkt 4, zawiera w szczególności datę 

stwierdzenia wykonywania działalności organizatora turystyki lub przedsiębiorcy 

ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych bez wymaganego wpisu do 

rejestru. 

9a. Przepisu ust. 7 pkt 4 nie stosuje się w przypadku wystąpienia sytuacji, o której mowa w 

art. 24 ust. 4b. 


