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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

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

do ustawy z dnia 17 listopada 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 573) 

 

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

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

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

 

Art.  15zzzt. 

1. Świadectwo zdrowia wydane na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o 

pracy na morzu (Dz. U. z 2020 r. poz. 1353) lub art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 

2019 r. o pracy na statkach rybackich (Dz. U. poz. 2197), które traci ważność w okresie 

od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 13 marca 2020 r. albo w okresie obowiązywania na 

obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii 

ogłoszonego w związku z COVID-19, zachowuje ważność do dnia upływu 60 dni od dnia 

odwołania tego stanu. 

2. W przypadku gdy 3-miesięczny termin, o którym mowa w art. 6 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 5 

sierpnia 2015 r. o pracy na morzu oraz w art. 6 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. 

o pracy na statkach rybackich, upływa w okresie od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 13 

marca 2020 r. lub w okresie obowiązywania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu 

zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19, 

termin ten ulega przedłużeniu do upływu 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia 

epidemicznego lub stanu epidemii. 

<Art. 15zzzt
1
. 

W przypadku gdy termin ważności dyplomu i świadectwa przeszkolenia, o których 

mowa odpowiednio w art. 63 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o 

bezpieczeństwie morskim, lub świadectwa operatora urządzeń radiowych w służbie 

http://lex.senat.pl/#/document/18229930?unitId=art(4)ust(2)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/18911759?unitId=art(4)ust(1)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/18229930?unitId=art(6)ust(2)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/18229930?unitId=art(6)ust(3)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/18911759?unitId=art(6)ust(2)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/18911759?unitId=art(6)ust(3)&cm=DOCUMENT
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morskiej, o którym mowa w art. 150 ust. 1a ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo 

telekomunikacyjne, upływa w okresie od dnia 1 lutego 2020 r. do dnia 13 marca 2020 r. 

albo w okresie obowiązywania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia 

epidemicznego albo stanu epidemii, termin ważności tych dokumentów ulega 

przedłużeniu do dnia upływu 90 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego 

albo stanu epidemii, w zależności od tego, który z nich zostanie odwołany później.> 

 

Art.  15zzzzl. 

[1. W okresie obowiązywania ustawy operacje bezzałogowych statków powietrznych mogą 

być realizowane po poinformowaniu Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej o zamiarze 

wykonania lotu za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, określonego przez 

Agencję oraz zgodnie z warunkami wykonywania lotów określonymi w rozporządzeniu 

Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 marca 2013 r. w 

sprawie wyłączenia zastosowania niektórych przepisów ustawy - Prawo lotnicze do 

niektórych rodzajów statków powietrznych oraz określenia warunków i wymagań 

dotyczących używania tych statków (Dz. U. z 2019 r. poz. 1497).] 

<1. W okresie obowiązywania ustawy operacje z użyciem systemów bezzałogowych 

statków powietrznych mogą być realizowane po poinformowaniu Polskiej Agencji 

Żeglugi Powietrznej o zamiarze wykonania lotu za pośrednictwem systemu 

teleinformatycznego, określonego przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej.> 

[2. Udziela się dotacji z budżetu państwa na finansowanie realizacji zadań wskazanych w ust. 

1, przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej. 

3. Dotacji, o której mowa w ust. 2, udziela na wniosek Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej 

minister właściwy do spraw transportu. 

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

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

rozliczania dotacji, o której mowa w ust. 2, i dokumentowania kosztów objętych 

finansowaniem z tej dotacji, oraz wzór wniosku, o którym mowa w ust. 3, z 

uwzględnieniem konieczności zapewnienia przejrzystości gospodarowania środkami 

budżetu państwa.] 

5. Na potrzeby realizacji zadań wskazanych w ust. 1 Polska Agencja Żeglugi Powietrznej 

może przejąć wszystkie przysługujące właścicielowi autorskie prawa majątkowe do 

systemów teleinformatycznych służących do koordynacji i zarządzania lotami 

http://lex.senat.pl/#/document/17975336?cm=DOCUMENT
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bezzałogowych statków powietrznych w polskiej przestrzeni powietrznej, które przeszły 

proces weryfikacji, i są dopuszczone przez odpowiednie organy nadzoru lotniczego do ich 

wykorzystania w pracy operacyjnej wraz z prawami do dokumentacji systemu. Przejęcie 

następuje na wszystkich polach eksploatacji wskazanych w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. 

oprawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1231 oraz z 2020 r. poz. 

288), w tym wskazanych w art. 74 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i 

prawach pokrewnych, a w zakresie praw do dokumentacji na polach eksploatacji 

wskazanych w art. 50 tej ustawy. Przejęcie następuje z chwilą złożenia oświadczenia woli 

właścicielowi praw o ich przejęciu na podstawie niniejszego artykułu. Przejęcie następuje 

za wynagrodzeniem odpowiadającym wartości księgowej aktywa na dzień złożenia 

oświadczenia woli o przejęciu praw. O złożeniu oświadczenia Polska Agencja Żeglugi 

Powietrznej zawiadamia ministra właściwego do spraw transportu oraz ministra 

właściwego do spraw aktywów państwowych. 

 

Art.  15zzzzl
1
. 

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

przekazuje operatorom publicznego transportu zbiorowego w przewozach pasażerskich w 

transporcie kolejowym, o których mowa w ustawie z dnia 16 grudnia 2010 r. o 

publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1944 i 2400), z wyłączeniem 

komunikacji miejskiej, środki finansowe za miesiące obowiązywania stanu zagrożenia 

epidemicznego albo stanu epidemii oraz kolejne 3 miesiące po upływie miesiąca, w 

którym odwołano stan zagrożenia epidemicznego albo stan epidemii, na poziomie kwoty 

dotacji przedmiotowej z tytułu honorowania ustawowych uprawnień do ulgowych 

przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego rozliczonej przez ministra 

właściwego do spraw transportu za te same miesięczne okresy w roku 2019, 

pomniejszonej o przekazane operatorom środki dotacji przedmiotowej, przekazanej na 

finansowanie utraconych przychodów w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień 

do ulgowych przejazdów za te miesiące. 

2. Środki finansowe, o których mowa w ust. 1, przekazywane są z budżetu państwa z części, 

której dysponentem jest minister właściwy do spraw transportu, w celu sfinansowania 

rekompensaty, w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o 

publicznym transporcie zbiorowym, w części określonej w art. 50 ust. 1 pkt 2 lit. c tej 

ustawy. 

http://lex.senat.pl/#/document/16795787?cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/16795787?unitId=art(74)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/16795787?unitId=art(50)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/17673497?cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/17673497?unitId=art(4)ust(1)pkt(15)&cm=DOCUMENT
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3. Operator w międzywojewódzkich i międzynarodowych przewozach pasażerskich w 

transporcie kolejowym, występując z wnioskiem do ministra właściwego do spraw 

transportu o przekazanie środków finansowych, wskazuje umowę o świadczenie usług w 

zakresie publicznego transportu zbiorowego, w ramach której będzie rozliczana kwota 

przekazanych środków finansowych. 

4.  Operator publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym w przewozach 

innych niż przewozy międzywojewódzkie i międzynarodowe występuje z wnioskiem o 

przekazanie środków finansowych do właściwego organizatora przewozów pasażerskich 

w transporcie kolejowym, z którym ma podpisaną umowę o świadczenie usług w zakresie 

publicznego transportu zbiorowego. 

5. Organizator, o którym mowa w ust. 4, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku 

operatora, przekazuje ministrowi właściwemu do spraw transportu wniosek o przekazanie 

środków finansowych. 

6. Minister właściwy do spraw transportu przekazuje w terminie 14 dni od dnia przekazania 

środków finansowych operatorowi, właściwemu organizatorowi publicznego transportu 

zbiorowego informacje o kwocie przekazanych operatorowi środków finansowych 

podlegających rozliczeniu w ramach umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego 

transportu zbiorowego. 

7. Operator przedkłada właściwemu organizatorowi publicznego transportu zbiorowego 

wniosek o rozliczenie środków finansowych na zasadach i w terminach wynikających z 

umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego. 

8. Właściwy organizator publicznego transportu zbiorowego rozlicza przekazane operatorowi 

środki finansowe oraz przekazuje do ministra właściwego do spraw transportu informacje 

o rozliczeniu. 

[9.  Środki finansowe, o których mowa w ust. 1, przekazywane są za okres do dnia 30 

września 2021 r.] 

<9. Środki finansowe, o których mowa w ust. 1, są przekazywane za okres nie dłuższy 

niż do dnia 31 grudnia 2021 r.> 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2021 r. 

poz. 1893) 
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Art.  11. 

1. Dział gospodarka wodna obejmuje sprawy: 

1) kształtowania, ochrony i racjonalnego wykorzystywania zasobów wodnych; 

2) utrzymania śródlądowych wód powierzchniowych stanowiących własność Skarbu Państwa 

wraz z infrastrukturą techniczną związaną z tymi wodami, obejmującą budowle oraz 

urządzenia wodne; 

3) utrzymania śródlądowych dróg wodnych; 

4) ochrony przeciwpowodziowej, w tym budowy, modernizacji oraz utrzymania urządzeń 

wodnych zabezpieczających przed powodzią oraz koordynacji przedsięwzięć służących 

osłonie i ochronie przeciwpowodziowej państwa; 

5) funkcjonowania państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej i państwowej służby 

hydrogeologicznej, z wyłączeniem zagadnień monitoringu jakości wód podziemnych; 

6) współpracy międzynarodowej na wodach granicznych w zakresie zadań należących do 

działu; 

7) określenia zasad i warunków zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia 

przez ludzi oraz zbiorowego odprowadzania ścieków[.]  <;> 

<8) melioracji.> 

2. Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej sprawuje nadzór nad działalnością 

Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. 

 

Art.  23. 

1. Dział rozwój wsi obejmuje sprawy: 

1) kształtowania ustroju rolnego państwa; 

2) ochrony gruntów przeznaczonych na cele rolne; 

3) scalania i wymiany gruntów, gleboznawczej klasyfikacji gruntów oraz podziału i 

rozgraniczenia nieruchomości na obszarze wsi; 

4) infrastruktury wsi, w szczególności: 

[a) melioracji, w zakresie spraw nieobjętych działem gospodarka wodna, zaopatrzenia wsi i 

rolnictwa w wodę oraz oczyszczania ścieków i gospodarki odpadami,] 

<a) zaopatrzenia wsi i rolnictwa w wodę oraz oczyszczania ścieków i gospodarki 

odpadami,> 

b) elektryfikacji i gazyfikacji w zakresie spraw nieobjętych działem gospodarka oraz 

telefonizacji wsi w zakresie spraw nieobjętych działem łączność, 
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c) prac urządzeniowo-rolnych na gruntach Skarbu Państwa; 

5) (uchylony); 

6) (uchylony); 

7) (uchylony); 

8) rozwoju przedsiębiorczości, w tym w szczególności podnoszenia kwalifikacji 

zawodowych, wspomagania pozarolniczych form aktywności zawodowej i gospodarczej 

mieszkańców wsi; 

9) ubezpieczenia społecznego rolników. 

1a. W zakresie ubezpieczenia społecznego rolników minister właściwy do spraw rozwoju wsi 

współdziała z ministrem właściwym do spraw zabezpieczenia społecznego. 

2. (uchylony). 

3. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi sprawuje nadzór nad działalnością Agencji 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. 

3a. Ministrowi właściwemu do spraw rozwoju wsi podlega Prezes Kasy Rolniczego 

Ubezpieczenia Społecznego. 

4. (uchylony). 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 624, 784, 1564 i 

1641) 

Art.  210. 

1. [Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej oraz minister właściwy do spraw rozwoju 

wsi określą, w drodze rozporządzenia, sposób:] 

<Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej określi, w drodze rozporządzenia, 

sposób:> 

1) prowadzenia ewidencji melioracji wodnych; 

2) zbierania, aktualizowania oraz udostępniania danych z ewidencji melioracji wodnych; 

3) ustalania obszaru, na który urządzenia melioracji wodnych wywierają korzystny wpływ. 

[2. Wydając rozporządzenie, o którym mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw gospodarki 

wodnej oraz minister właściwy do spraw rozwoju wsi: 

1) uwzględnią potrzebę stworzenia bazy informacyjnej dla planowania, odbudowy, 

przebudowy oraz utrzymania urządzeń melioracji wodnych; 
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2) uwzględnią zasadę interoperacyjności, o której mowa w art. 7 ustawy z dnia 4 marca 2010 

r. o infrastrukturze informacji przestrzennej, a także potrzebę harmonizacji zbiorów 

danych ewidencji melioracji wodnych z innymi zbiorami danych tworzącymi 

infrastrukturę informacji przestrzennej; 

3) kierują się zasięgiem wpływu poszczególnych rodzajów urządzeń melioracji wodnych na 

poprawę zdolności produkcyjnej gleby.] 

<2. Wydając rozporządzenie, o którym mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw 

gospodarki wodnej: 

1) uwzględni potrzebę stworzenia bazy informacyjnej dla planowania, odbudowy, 

przebudowy oraz utrzymania urządzeń melioracji wodnych; 

2) uwzględni zasadę interoperacyjności, o której mowa w art. 7 ustawy z dnia 4 marca 

2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej, a także potrzebę harmonizacji 

zbiorów danych ewidencji melioracji wodnych z innymi zbiorami danych 

tworzącymi infrastrukturę informacji przestrzennej; 

3) kieruje się zasięgiem wpływu poszczególnych rodzajów urządzeń melioracji wodnych 

na poprawę zdolności produkcyjnej gleby.> 

 

Art.  552. 

1. Wymóg stosowania urządzeń pomiarowych umożliwiających pomiar ilości pobranej wody 

oraz ilości ścieków wprowadzonych do wód lub do ziemi, o którym mowa w art. 36, 

stosuje się od dnia 31 grudnia 2026 r. 

2. Ustalenie wysokości opłaty za usługi wodne w okresie od dnia wejścia w życie ustawy do 

dnia 31 grudnia 2026 r. następuje na podstawie: 

1) określonego w pozwoleniu wodnoprawnym albo w pozwoleniu zintegrowanym celu i 

zakresu korzystania z wód; 

2) pomiarów dokonywanych przez organy administracji w ramach kontroli gospodarowania 

wodami lub ustaleń z przeglądów pozwoleń wodnoprawnych; 

3) pomiarów dokonywanych przez organy administracji w ramach kontroli pozwoleń 

zintegrowanych. 

2a. Ustalenie wysokości opłaty za usługi wodne w okresie do dnia 31 grudnia 2026 r. 

następuje również na podstawie: 

1) odczytów z przyrządów pomiarowych dokonywanych w ramach kontroli gospodarowania 

wodami albo 

https://sip.lex.pl/#/document/17617288?unitId=art(7)&cm=DOCUMENT
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2) oświadczeń podmiotów obowiązanych do ponoszenia opłat za usługi wodne, za 

poszczególne kwartały. 

2b. Podmioty obowiązane do ponoszenia opłat za usługi wodne są obowiązane składać 

oświadczenia, o których mowa w ust. 2a pkt 2, zgodnie z wzorami zamieszczonymi w 

Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Wód Polskich: 

1) Wodom Polskim w celu ustalenia wysokości opłat, o których mowa w art. 272 ust. 1-l i 9 

oraz art. 275 ust. 8 pkt 6, 

2) wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta, w celu ustalenia wysokości opłaty, o 

której mowa w art. 272 ust. 8 

- w terminie 30 dni od dnia, w którym upływa dzień przypadający na koniec każdego 

kwartału, z tym że oświadczenia za IV kwartał 2026 r. podmioty korzystające z usług 

wodnych składają w terminie do 14 stycznia 2027 r. 

2c. Oświadczenia, o których mowa w ust. 2a pkt 2, zawierają: 

1) oznaczenie podmiotu składającego oświadczenie, określające: 

a) nazwę, 

b) REGON, 

c) adres siedziby, 

d) numer telefonu, 

e) adres e-mail; 

2) określenie kwartału, za który składane jest oświadczenie; 

3) określenie miejsca korzystania z usług wodnych, którego dotyczy oświadczenie; 

4) dane dotyczące pozwolenia wodnoprawnego: 

a) oznaczenie organu właściwego do wydania pozwolenia wodnoprawnego, 

b) znak decyzji, 

c) datę udzielenia pozwolenia wodnoprawnego, 

d) datę obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego. 

2d. W celu ustalenia wysokości opłaty, o której mowa w art. 272 ust. 1 i 2, oświadczenia, o 

których mowa w ust. 2a pkt 2, zawierają wyrażoną w m
3
 ilość pobranych wód 

podziemnych lub wód powierzchniowych, z tym że jeżeli podmiot obowiązany do 

ponoszenia opłat za usługi wodne pobiera wody podziemne lub wody powierzchniowe do 

różnych celów lub potrzeb, także w podziale na te cele lub te potrzeby. 

2e. W celu ustalenia wysokości opłaty, o której mowa w art. 272 ust. 3, oświadczenia, o 

których mowa w ust. 2a pkt 2, zawierają wyrażoną w MWh ilość energii elektrycznej 
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wyprodukowanej w obiekcie energetyki wodnej oraz wyrażoną w m
3
 ilość wód 

podziemnych lub wód powierzchniowych pobranych bezzwrotnie na potrzeby 

technologiczne w tym obiekcie, nieprzeznaczonych wprost do produkcji energii 

elektrycznej. 

2f. W celu ustalenia wysokości opłaty, o której mowa w art. 272 ust. 4, oświadczenia, o 

których mowa w ust. 2a pkt 2, zawierają różnicę między ilością wód pobranych do celów 

zapewnienia funkcjonowania systemów chłodzenia elektrowni i elektrociepłowni a ilością 

wód z obiegów chłodzących elektrowni lub elektrociepłowni - wprowadzanych do wód 

lub do ziemi wyrażoną w dam
3
, wyliczoną na podstawie odczytów z urządzeń 

pomiarowych lub oszacowaną na podstawie obserwacji, analiz lub kalkulacji związanych 

z parametrami charakteryzującymi wydajność lub moc urządzenia. 

2g. W celu ustalenia wysokości opłaty, o której mowa w art. 272 ust. 5, oświadczenia, o 

których mowa w ust. 2a pkt 2, zawierają ilość odprowadzonych do wód - wód opadowych 

lub roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące 

do odprowadzania opadów atmosferycznych w granicach administracyjnych miast, 

wyrażoną w m
3
, wraz z informacją o istnieniu urządzeń do retencjonowania wody z 

terenów uszczelnionych i ich pojemności. 

2h. W celu ustalenia wysokości opłaty, o której mowa w art. 272 ust. 6, oświadczenia, o 

których mowa w ust. 2a pkt 2, zawierają wyrażoną w kg ilość substancji wprowadzanych 

ze ściekami do wód lub do ziemi, w tym substancji wyrażonych jako wskaźnik: 

1) pięciodobowego biochemicznego zapotrzebowania tlenu (BZT5); 

2) chemicznego zapotrzebowania tlenu; 

3) zawiesiny ogólnej; 

4) sumy chlorków i siarczanów (Cl+SO4). 

2i. W celu ustalenia wysokości opłaty, o której mowa w art. 272 ust. 7, oświadczenia, o 

których mowa w ust. 2a pkt 2, zawierają ilość wprowadzanych do wód lub do ziemi wód 

pochodzących z obiegów chłodzących elektrowni lub elektrociepłowni wyrażoną w dam
3
, 

wraz z informacją o ich temperaturze, odczytaną z urządzeń pomiarowych lub 

oszacowaną na podstawie obserwacji, analiz lub kalkulacji związanych z parametrami 

charakteryzującymi wydajność lub moc urządzenia. 

2j. W celu ustalenia wysokości opłaty, o której mowa w art. 272 ust. 8, oświadczenia, o 

których mowa w ust. 2a pkt 2, zawierają wyrażoną w m
2 

wielkość utraconej powierzchni 

biologicznie czynnej na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m
2 

na obszarach 
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nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej, wraz z informacją o 

powierzchni tej nieruchomości, istnieniu urządzeń do retencjonowania wody oraz o ich 

pojemności. 

2k. W celu ustalenia wysokości opłaty, o której mowa w art. 272 ust. 9, oświadczenia, o 

których mowa w ust. 2a pkt 2, zawierają ilość: 

1) wydobytego kamienia wyrażoną w Mg; 

2) wydobytego żwiru lub piasku wyrażoną w Mg; 

3) wydobytych innych materiałów wyrażoną w Mg; 

4) wyciętej trzciny lub wikliny wyrażoną w m
3
. 

2l. (uchylony). 

2m. (uchylony). 

2n. (uchylony). 

2o. W celu ustalenia wysokości opłaty, o której mowa w art. 275 ust. 8 pkt 6, oświadczenia, o 

których mowa w ust. 2a pkt 2, zawierają wyrażoną w kg ilość substancji wprowadzanych 

ze ściekami do wód lub do ziemi, pochodzących z chowu lub hodowli ryb w obiektach 

przepływowych charakteryzujących się poborem zwrotnym, wyrażonych jako wskaźnik: 

1) pięciodobowego biochemicznego zapotrzebowania tlenu (BZT5); 

2) chemicznego zapotrzebowania tlenu; 

3) zawiesiny ogólnej. 

[3. W okresie od dnia wejścia w życie ustawy do dnia 31 grudnia 2021 r. Wody Polskie 

ustalają wysokość opłat za usługi wodne, nie uwzględniając średniego niskiego przepływu 

z wielolecia (SNQ).] 

<3. W okresie od dnia wejścia w życie ustawy do dnia 31 grudnia 2023 r. Wody Polskie 

ustalają wysokość opłat za usługi wodne, nie uwzględniając średniego niskiego 

przepływu z wielolecia (SNQ).> 

4. Przepisy wydane na podstawie art. 277 ust. 1 stosuje się. 

5. Przepisy art. 272 ust. 10 i 17-21 oraz art. 273 stosuje się odpowiednio. 

[6. o dnia 31 grudnia 2021 r. Wody Polskie opracują metodykę wyznaczania średniego 

niskiego przepływu z wielolecia (SNQ), na potrzeby ustalania wysokości opłat za usługi 

wodne.] 

<6. Do dnia 31 grudnia 2023 r. Wody Polskie opracują metodykę wyznaczania średniego 

niskiego przepływu z wielolecia (SNQ) na potrzeby ustalania wysokości opłat za 

usługi wodne.> 
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7. Do dnia 31 grudnia 2026 r. Wody Polskie wyposażą w przyrządy pomiarowe podmioty 

obowiązane do ponoszenia opłaty za usługi wodne, o której mowa w art. 268 ust. 1. 

 

Art.  555. 

1. Zachowują ważność dokonane przed dniem wejścia w życie ustawy aktualizacje: 

1) krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych; 

2) planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy. 

2. Ustanowione na podstawie przepisów ustawy uchylanej w art. 573: 

1) krajowy program ochrony wód morskich - staje się programem ochrony wód morskich w 

rozumieniu art. 159 ust. 1 niniejszej ustawy i podlega przeglądowi do dnia 31 grudnia 

2021 r. i w razie potrzeby aktualizacji; 

2) program monitoringu wód morskich - staje się programem monitoringu wód morskich w 

rozumieniu art. 351 ust. 1 niniejszej ustawy i podlega przeglądowi do dnia 31 grudnia 

2021 i w razie potrzeby aktualizacji; 

3) krajowy program oczyszczania ścieków komunalnych - staje się krajowym programem 

oczyszczania ścieków komunalnych w rozumieniu art. 88 ust. 1 niniejszej ustawy i 

podlega aktualizacji do dnia 1 lipca 2021 r.; 

4) mapy ryzyka powodziowego - stają się mapami ryzyka powodziowego w rozumieniu art. 

170 ust. 1 niniejszej ustawy i podlegają przeglądowi do dnia 22 grudnia 2019 r. i w razie 

potrzeby aktualizacji; 

5) mapy zagrożenia powodziowego - stają się mapami zagrożenia powodziowego w 

rozumieniu art. 169 ust. 1 niniejszej ustawy i podlegają przeglądowi do dnia 22 grudnia 

2019 r. i w razie potrzeby aktualizacji; 

[6) plany gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy - stają się planami 

gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy w rozumieniu art. 318 ust. 1 niniejszej 

ustawy i podlegają przeglądowi i aktualizacji do dnia 22 grudnia 2021 r.; 

7) plany zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszarów dorzeczy - stają się planami 

zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszarów dorzeczy w rozumieniu art. 172 ust. 1 

niniejszej ustawy i podlegają przeglądowi do dnia 22 grudnia 2021 r. i w razie potrzeby 

aktualizacji;] 

<6) plany gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy – stają się planami 

gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy w rozumieniu art. 318 ust. 1 

niniejszej ustawy i podlegają przeglądowi i aktualizacji do dnia 22 grudnia 2022 r.; 

https://sip.lex.pl/#/document/16913600?cm=DOCUMENT
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7) plany zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszarów dorzeczy – stają się 

planami zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszarów dorzeczy w rozumieniu 

art. 172 ust. 1 niniejszej ustawy i podlegają przeglądowi do dnia 22 grudnia 2022 r. i 

w razie potrzeby aktualizacji;> 

8) wstępna ocena stanu środowiska wód morskich - staje się wstępną oceną stanu środowiska 

wód morskich w rozumieniu art. 150 niniejszej ustawy i podlega przeglądowi do dnia 15 

lipca 2018 r. i w razie potrzeby aktualizacji; 

9) wstępna ocena ryzyka powodziowego - staje się wstępną oceną ryzyka powodziowego w 

rozumieniu art. 167 ust. 1 niniejszej ustawy i podlega przeglądowi do dnia 22 grudnia 

2018 r. i w razie potrzeby aktualizacji; 

10) zestaw celów środowiskowych dla wód morskich i związanych z nim wskaźników - staje 

się zestawem celów środowiskowych dla wód morskich w rozumieniu art. 156 ust. 1 

niniejszej ustawy i podlega przeglądowi do dnia 15 lipca 2018 r. i w razie potrzeby 

aktualizacji; 

11) zestaw właściwości typowych dla dobrego stanu środowiska wód morskich - staje się 

zestawem właściwości typowych dla dobrego stanu środowiska wód morskich w 

rozumieniu art. 153 ust. 1 niniejszej ustawy i podlega przeglądowi do dnia 15 lipca 2018 

r. i w razie potrzeby aktualizacji. 

3. Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej przekazuje Komisji Europejskiej pierwsze 

sprawozdanie, o którym mowa w art. 328 ust. 4, w terminie do dnia 22 grudnia 2018 r. 

 

Art.  561. 

[Do dnia 31 grudnia 2021 r. górne jednostkowe stawki opłat za pobór wód w formie opłaty 

stałej wynoszą:] 

<Do dnia 31 grudnia 2023 r. górne jednostkowe stawki opłat za pobór wód w formie 

opłaty stałej wynoszą:> 

1) za pobór wód podziemnych - 500 zł na dobę za 1 m
3
/s za określony w pozwoleniu 

wodnoprawnym albo w pozwoleniu zintegrowanym maksymalny pobór wody; 

2) za pobór wód powierzchniowych - 250 zł na dobę za 1 m
3
/s za określony w pozwoleniu 

wodnoprawnym albo w pozwoleniu zintegrowanym maksymalny pobór wody. 
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Art.  566. 

1. Przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 34g, art. 38a ust. 1, 3 i 7, art. 38l ust. 2, 

art. 45 ust. 1 pkt 1, 3 i 4, art. 45 ust. 2, art. 45a ust. 1, art. 50 ust. 1 i 3, art. 57 ust. 2, art. 64 

ust. 2d, art. 66 ust. 1, art. 66a ust. 4, art. 78 ust. 3, art. 88j ust. 1, art. 88n ust. 3c, art. 95 

ust. 3, art. 111 ust. 2, art. 121, art. 132 ust. 10 oraz art. 155b ust. 1 ustawy uchylanej w art. 

573 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na 

podstawie art. 48 ust. 1, art. 49, art. 51 ust. 4, art. 53 ust. 1 i 4, art. 74 ust. 1, art. 99 ust. 1 i 

2, art. 100 ust. 1, art. 114, art. 126, art. 174 ust. 1, art. 178 ust. 2, art. 189 ust. 9, art. 193 

ust. 3, art. 194 ust. 7, art. 210 ust. 1, art. 251 ust. 6, art. 322 ust. 1, art. 350 ust. 1, art. 387 

ust. 3 oraz art. 413 niniejszej ustawy, jednak nie dłużej niż przez 18 miesięcy od dnia 

wejścia w życie niniejszej ustawy, i mogą być zmieniane. 

[2. Przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 88h ust. 13 oraz art. 114 ust. 5 ustawy 

uchylanej w art. 573 zachowują moc do dnia 22 grudnia 2021 r. i mogą być zmieniane.] 

<2. Przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 88h ust. 13 oraz art. 114 ust. 5 

ustawy uchylanej w art. 573 zachowują moc do dnia 22 grudnia 2022 r. i mogą być 

zmieniane.> 

3. Przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 61l ust. 8, art. 61o ust. 8 oraz art. 61s ust. 

11 ustawy uchylanej w art. 573 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów 

wykonawczych wydanych na podstawie art. 154 ust. 8, art. 157 ust. 8 oraz art. 161 ust. 11. 

4. Przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 13 ust. 9 ustawy uchylanej w art. 573 

zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na 

podstawie art. 6d ust. 26 ustawy zmienianej w art. 481 w brzmieniu nadanym niniejszą 

ustawą, jednak nie dłużej niż przez 18 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, 

i mogą być zmieniane. 

5. Przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 286 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 493 

zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na 

podstawie art. 286 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 493 w brzmieniu nadanym niniejszą 

ustawą, jednak nie dłużej niż przez 18 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, 

i mogą być zmieniane. 

Art.  568a. 

Do dnia 30 września 2020 r. podmioty wykonujące czynności, o których mowa w art. 306 ust. 

1, zwalnia się z należności za korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych i ich odcinków oraz 

https://sip.lex.pl/#/document/16913600/2017-12-31?unitId=art(34(g))&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16913600/2017-12-31?unitId=art(38(a))ust(1)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16913600/2017-12-31?unitId=art(38(a))ust(3)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16913600/2017-12-31?unitId=art(38(a))ust(7)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16913600/2017-12-31?unitId=art(38(l))ust(2)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16913600/2017-12-31?unitId=art(45)ust(1)pkt(1)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16913600/2017-12-31?unitId=art(45)ust(1)pkt(3)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16913600/2017-12-31?unitId=art(45)ust(1)pkt(4)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16913600/2017-12-31?unitId=art(45)ust(2)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16913600/2017-12-31?unitId=art(45(a))ust(1)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16913600/2017-12-31?unitId=art(50)ust(1)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16913600/2017-12-31?unitId=art(50)ust(3)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16913600/2017-12-31?unitId=art(57)ust(2)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16913600/2017-12-31?unitId=art(64)ust(2(d))&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16913600/2017-12-31?unitId=art(64)ust(2(d))&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16913600/2017-12-31?unitId=art(66)ust(1)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16913600/2017-12-31?unitId=art(66(a))ust(4)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16913600/2017-12-31?unitId=art(78)ust(3)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16913600/2017-12-31?unitId=art(88(j))ust(1)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16913600/2017-12-31?unitId=art(88(n))ust(3(c))&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16913600/2017-12-31?unitId=art(95)ust(3)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16913600/2017-12-31?unitId=art(95)ust(3)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16913600/2017-12-31?unitId=art(111)ust(2)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16913600/2017-12-31?unitId=art(121)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16913600/2017-12-31?unitId=art(132)ust(10)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16913600/2017-12-31?unitId=art(155(b))ust(1)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16913600/2017-12-31?unitId=art(88(h))ust(13)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16913600/2017-12-31?unitId=art(114)ust(5)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16913600/2017-12-31?unitId=art(61(l))ust(8)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16913600/2017-12-31?unitId=art(61(o))ust(8)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16913600/2017-12-31?unitId=art(61(s))ust(11)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16913600/2017-12-31?unitId=art(61(s))ust(11)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16913600/2017-12-31?unitId=art(13)ust(9)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16791865?unitId=art(6(d))ust(26)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16901353/2017-12-31?unitId=art(286)ust(3)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16901353?unitId=art(286)ust(3)&cm=DOCUMENT
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urządzeń wodnych stanowiących własność Skarbu Państwa, usytuowanych na śródlądowych 

wodach powierzchniowych. 

<Art. 568b. 

Od dnia 1 marca 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. podmioty wykonujące czynności, o 

których mowa w art. 306 ust. 1, zwalnia się z należności za korzystanie ze śródlądowych 

dróg wodnych i ich odcinków oraz z urządzeń wodnych stanowiących własność Skarbu 

Państwa usytuowanych na śródlądowych wodach powierzchniowych.> 

 

Art.  574. 

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r., z wyjątkiem: 

1) art. 102-112, art. 494, art. 502, art. 506, art. 515, art. 525 ust. 3-6 oraz 8 i 9, art. 539 ust. 3-5 

i 7, art. 540 ust. 1-4, 6 i 7, art. 541, art. 542, art. 544 ust. 1, art. 554 oraz art. 570, które 

wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia; 

2) art. 532 ust. 5 i 6, które wchodzą w życie z dniem 31 grudnia 2017 r.; 

3) art. 524, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.; 

[4) art. 274 pkt 1, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.;] 

<4) art. 274 pkt 1, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.;> 

5) art. 36 ust. 1-3 oraz 6 i 7 oraz art. 303 ust. 1 i 4, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 

2027 r. 

 

 

U S T A W A   z dnia 9 sierpnia 2019 r. o inwestycjach w zakresie budowy portów 

zewnętrznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1853) 

 

Art.  39d. 

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

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

podejmować czynności w zakresie rozporządzania nimi za zgodą ministra właściwego do 

spraw finansów publicznych. 

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

skarbowymi papierami wartościowymi, o których mowa w art. 39a ust. 1, uwzględniając 

w szczególności konieczność zapewnienia stabilności finansów publicznych oraz poziom 

deficytu i długu sektora finansów publicznych oraz sektora instytucji rządowych i 

https://sip.lex.pl/#/document/16798174?unitId=art(13)ust(1)&cm=DOCUMENT
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samorządowych w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 

549/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie europejskiego systemu rachunków 

narodowych i regionalnych w Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 174 z 26.06.2013, str. 1 i 

Dz. Urz. UE L 207 z 04.08.2015, str. 35). 

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

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

w ramach infrastruktury zapewniającej dostęp do portów o podstawowym znaczeniu dla 

gospodarki narodowej, o których mowa w art. 2 pkt 3 ustawy o portach, w szczególności 

polegających na budowie falochronów osłonowych. 

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

właściwym do spraw finansów publicznych. 

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

zwrotowi do budżetu państwa. 

6. Nabycie przez Skarb Państwa prawa własności infrastruktury zapewniającej dostęp do 

portów o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej, o których mowa w art. 2 

pkt 3 ustawy o portach, realizowanej w ramach inwestycji, finansowanej ze środków, o 

których mowa w ust. 3, stwierdza wojewoda w drodze decyzji. 

 

<Art. 39e. 

1. W roku 2022 minister właściwy do spraw budżetu, na wniosek ministra właściwego do 

spraw gospodarki morskiej, przekaże spółce Zarząd Morskich Portów Szczecin i 

Świnoujście Spółka Akcyjna skarbowe papiery wartościowe z przeznaczeniem na 

podwyższenie kapitału zakładowego tej spółki. 

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

nie może przekroczyć 360 000 000 zł. 

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

ust. 1, oraz skarbowych papierów wartościowych przekazanych spółce Zarząd 

Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Spółka Akcyjna na podstawie art. 39a, nie 

może przekroczyć równowartości 150 mln euro. 

4. Akcje w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Zarząd Morskich Portów 

Szczecin i Świnoujście Spółka Akcyjna obejmuje Skarb Państwa. 

5. Przepisy art. 39b–39d stosuje się.> 

 

https://sip.lex.pl/#/document/68335596?cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16798174?unitId=art(13)ust(1)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16798174?unitId=art(2)pkt(3)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16798174?unitId=art(2)pkt(3)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16798174?unitId=art(2)pkt(3)&cm=DOCUMENT
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U S T A W A   z dnia  31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach 

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

zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. 

U. poz. 568, z późn. zm.) 

Art.  65. 

1. W Banku Gospodarstwa Krajowego tworzy się Fundusz Przeciwdziałania COVID-19, 

zwany dalej "Funduszem", w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań 

związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, o którym mowa w art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 

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

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 

wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, 567 i 568). 

2. Prezes Rady Ministrów zawiera z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowę określającą 

w szczególności zasady dokonywania wypłat ze środków Funduszu, o których mowa w 

ust. 3, na finansowanie lub dofinansowanie realizowanych zadań związanych z 

przeciwdziałaniem COVID-19, oraz zasady zawierania porozumień, o których mowa w 

ust. 7. 

3. Wypłaty ze środków Funduszu są realizowane na podstawie dyspozycji wypłaty składanej 

do Banku Gospodarstwa Krajowego przez Prezesa Rady Ministrów. Prezes Rady 

Ministrów może upoważnić do składania dyspozycji wypłaty ze środków Funduszu 

dysponenta części budżetowej lub ministra kierującego określonym działem administracji 

rządowej zgodnie z ustawą z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 945, 1248, 1696 i 2170 oraz z 2020 r. poz. 284), określając 

jednocześnie zakres tego upoważnienia. 

4. Środki Funduszu pochodzą z: 

1) wpłat środków pieniężnych jednostek sektora finansów publicznych, o których mowa w 

art. 9 pkt 5-8 i 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 

2019 r. poz. 869, z późn. zm.), z wyłączeniem samorządowych osób prawnych, z 

wyjątkiem środków pochodzących z dotacji z budżetu i środków, o których mowa w art. 5 

ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych; 

2) środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o 

finansach publicznych, które za zgodą Komisji Europejskiej mogą zostać przeznaczone na 

wsparcie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19; 

https://sip.lex.pl/#/document/18966440?unitId=art(2)ust(2)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16799073?cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/17569559?unitId=art(9)pkt(5)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/17569559?unitId=art(5)ust(1)pkt(2)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/17569559?unitId=art(5)ust(1)pkt(2)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/17569559?unitId=art(5)ust(1)pkt(3)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/17569559?unitId=art(5)ust(1)pkt(2)&cm=DOCUMENT
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3) wpłat z budżetu państwa, w tym budżetu środków europejskich; 

4) wpływów ze skarbowych papierów wartościowych, o których mowa w art. 66; 

5) środków z wyemitowanych obligacji, o których mowa w art. 67 ust. 3; 

6) innych przychodów. 

5. Środki Funduszu mogą być przeznaczane na: 

1) finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem 

COVID-19; 

2) wykup i zapłatę odsetek od obligacji, o których mowa w art. 67 ust. 3, oraz pokrycie 

kosztów ich emisji; 

3) zwrot Bankowi Gospodarstwa Krajowego środków, o których mowa w art. 67 ust. 2, wraz 

z wynagrodzeniem w wysokości ustalonej z ministrem właściwym do spraw finansów 

publicznych; 

4) zwrot wydatków poniesionych na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem 

COVID-19. 

6. Ze środków Funduszu dokonuje się wypłaty wynagrodzenia prowizyjnego przysługującego 

Bankowi Gospodarstwa Krajowego. Wysokość wynagrodzenia jest ustalana w umowie, o 

której mowa w ust. 2. 

6a.  Środki Funduszu mogą być przeznaczone na finansowanie, dofinansowanie lub zwrot 

wydatków poniesionych na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, 

o których mowa w ust. 5 pkt 1 i 4, również w przypadku, gdy ustawa lub przepisy odrębne 

przewidują finansowanie tego rodzaju zadań z budżetu państwa, w tym w formie wpłat 

lub dotacji z budżetu państwa. 

6b. Środki Funduszu mogą być przeznaczone na zwrot wydatków, o którym mowa w ust. 5 

pkt 4 i ust. 6a, poniesionych na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem 

COVID-19 od dnia utworzenia Funduszu. 

7. Finansowanie lub dofinansowanie może zostać udzielone za pośrednictwem 

poszczególnych dysponentów części budżetowych, a środki dla poszczególnych 

dysponentów są gromadzone na wyodrębnionych rachunkach pomocniczych Funduszu. 

Bank Gospodarstwa Krajowego na podstawie dyspozycji Prezesa Rady Ministrów zawiera 

z dysponentami części budżetowych porozumienia określające sposób i terminy 

przekazywania, rozliczania i zwrotu środków oraz ich sprawozdawczości. 

8. Finansowanie lub dofinansowanie ze środków Funduszu może być udzielone jednostkom 

sektora finansów publicznych oraz jednostkom spoza tego sektora. 
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9. Finansowanie lub dofinansowanie ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 

z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, przekazanych przez Komisję 

Europejską na wsparcie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem skutkom 

COVID-19 jest udzielane zgodnie z procedurami obowiązującymi przy ich 

wykorzystaniu. 

10. Minister nadzorujący może zlecić podległym i nadzorowanym jednostkom sektora 

finansów publicznych, o których mowa w art. 9 pkt 5-8 i 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 

2009 r. o finansach publicznych, z wyłączeniem samorządowych osób prawnych, 

realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, zapewniając wsparcie ze 

środków Funduszu. 

11. Państwowe jednostki budżetowe i jednostki samorządu terytorialnego gromadzą środki z 

Funduszu na wydzielonym rachunku dochodów i przeznaczają na wydatki związane z 

przeciwdziałaniem COVID-19 w ramach planu finansowego tego rachunku. 

12. Wójt (burmistrz, prezydent miasta), zarząd powiatu oraz zarząd województwa dysponują 

środkami oraz opracowują plan finansowy dla rachunku, o którym mowa w ust. 11. 

13. Po zakończeniu roku budżetowego organy, o których mowa w ust. 12, przedkładają 

organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego informację o wykonaniu 

planu finansowego rachunku, o którym mowa w ust. 11. 

14. Finansowanie lub dofinansowanie ze środków Funduszu stanowi przychód jednostki 

sektora finansów publicznych, o której mowa w art. 9 pkt 5-8 i 14 ustawy z dnia 27 

sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. W planie finansowym jednostka wyodrębnia 

przychody z tytułu wsparcia i koszty związane z przeciwdziałaniem COVID-19, o którym 

mowa w art. 2 ust. 2 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. 

15. Prezes Rady Ministrów może zwrócić się z wiążącym poleceniem do dysponentów części 

budżetowych, którym podlegają albo którzy nadzorują jednostki sektora finansów 

publicznych, o których mowa w art. 9 pkt 5-8 i 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o 

finansach publicznych, z wyłączeniem samorządowych osób prawnych, o informacje 

dotyczące w szczególności: 

1) wysokości środków pieniężnych jednostek na dzień przekazania informacji, z 

wyodrębnieniem środków z dotacji z budżetu i środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 

pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, 

https://sip.lex.pl/#/document/17569559?unitId=art(5)ust(1)pkt(2)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/17569559?unitId=art(9)pkt(5)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/17569559?unitId=art(9)pkt(5)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/17569559?unitId=art(9)pkt(5)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/17569559?unitId=art(9)pkt(14)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/17569559?unitId=art(5)ust(1)pkt(2)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/17569559?unitId=art(5)ust(1)pkt(2)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/17569559?unitId=art(5)ust(1)pkt(3)&cm=DOCUMENT
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2) znanych w dniu przekazania informacji zobowiązań jednostki dotyczących danego roku 

- w terminie wyznaczonym, informując równocześnie ministra właściwego do spraw 

finansów publicznych. 

16. Prezes Rady Ministrów na podstawie informacji, o których mowa w ust. 15, może wydać 

jednostkom sektora finansów publicznych, o których mowa w art. 9 pkt 5-8 i 14 ustawy z 

dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, z wyłączeniem samorządowych osób 

prawnych, wiążące polecenie dokonania wpłaty środków pieniężnych do Funduszu, 

określając ich wysokość oraz termin wpłaty. 

17. Wpłaty środków pieniężnych, o których mowa w ust. 16, stanowią koszty tych jednostek, 

które ich dokonały. 

18. Prezes Rady Ministrów może nakazać Bankowi Gospodarstwa Krajowego zwrócić z 

Funduszu niewykorzystane w całości albo w części środki pieniężne tym jednostkom, 

które dokonały ich wpłaty, z wyłączeniem wpłat z budżetu państwa. 

19. Zwrot środków dokonany w bieżącym roku budżetowym stanowi zmniejszenie: 

1) wpływów Funduszu; 

2) wydatków jednostki sektora finansów publicznych, która otrzymała zwrot środków 

pieniężnych. 

20. Zwrot środków dokonany w kolejnym roku budżetowym stanowi: 

1) wydatki Funduszu; 

2) wpływy jednostki sektora finansów publicznych, która otrzymała zwrot środków 

pieniężnych. 

21. Bank Gospodarstwa Krajowego sporządza plan finansowy Funduszu, który określa w 

szczególności: 

1) przeznaczenie środków Funduszu zgodnie z ust. 5; 

2) kwotę planowanych do wyemitowania przez Bank Gospodarstwa Krajowego obligacji w 

kraju i za granicą na rzecz Funduszu, o których mowa w art. 67 ust. 3; 

3) maksymalną kwotę oraz termin obowiązywania gwarancji, o których mowa w art. 67 ust. 

22. Bank Gospodarstwa Krajowego przedstawia Prezesowi Rady Ministrów do dnia 15 

kwietnia danego roku bilans oraz rachunek zysków i strat za rok poprzedni. 

23. Bank Gospodarstwa Krajowego przekazuje Prezesowi Rady Ministrów sprawozdanie z 

realizacji planu finansowego Funduszu w trybie i terminach określonych w przepisach 

dotyczących sprawozdawczości budżetowej. 

24.   Bank Gospodarstwa Krajowego przedstawia projekt planu finansowego Funduszu do: 

https://sip.lex.pl/#/document/17569559?unitId=art(9)pkt(5)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/17569559?unitId=art(9)pkt(14)&cm=DOCUMENT
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1) uzgodnienia - ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych w terminie do dnia 

15 czerwca roku poprzedzającego rok, którego dotyczy ten plan; 

2) zatwierdzenia - Prezesowi Rady Ministrów. 

24a.   Prezes Rady Ministrów zatwierdza projekt planu finansowego Funduszu w terminie do 

dnia 31 lipca roku poprzedzającego rok, którego dotyczy ten plan. 

25. Plan finansowy Funduszu stanowi podstawę dokonywania wypłat ze środków Funduszu 

oraz podstawę do przeprowadzenia emisji obligacji, o których mowa w art. 67 ust. 3. 

26. Okresowo wolne środki Funduszu Bank Gospodarstwa Krajowego może lokować w: 

1) innych bankach; 

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

finansach publicznych; 

3) papiery wartościowe emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa; 

4) papiery wartościowe emitowane przez Narodowy Bank Polski. 

27. Suma lokat, o których mowa w ust. 26, w jednym banku lub grupie banków powiązanych 

ze sobą kapitałowo lub organizacyjnie, nie może przekroczyć 25% okresowo wolnych 

środków Funduszu. 

28.   W celu przeciwdziałania skutkom społeczno-gospodarczym COVID-19 Rada Ministrów 

może określić, w drodze uchwały, zasady rozdziału i przekazywania wsparcia na 

inwestycyjne zadania dla jednostek samorządu terytorialnego, zakres, sposób i termin 

przedstawiania informacji o wykorzystaniu wsparcia oraz wskazać dysponenta części 

budżetowej lub ministra kierującego określonym działem administracji rządowej zgodnie 

z ustawą z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 1220) do udzielenia tego wsparcia. 

<28a. Wsparcie uzyskane na podstawie ust. 28 przez jednostki samorządu terytorialnego 

będące organami prowadzącymi jednostki systemu oświaty, może być wydatkowane 

również na rozwijanie infrastruktury jednostek systemu oświaty, wyposażenie w 

pomoce dydaktyczne lub na kształtowanie i rozwijanie umiejętności podstawowych i 

przekrojowych dzieci i młodzieży, w tym poprzez rozwijanie kompetencji kadry 

uczącej.> 

29.   Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, zasady rozdziału i przekazywania 

wsparcia pochodzącego ze środków Funduszu dla samorządowych instytucji 

artystycznych w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o 

organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194), 

https://sip.lex.pl/#/document/17569559?unitId=art(78(b))ust(2)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16799073?cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16794454?unitId=art(11)ust(2)&cm=DOCUMENT
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organizacji pozarządowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 

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

prowadzących działalność w dziedzinie teatru, muzyki lub tańca oraz przedsiębiorców w 

rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 

2019 r. poz. 1292 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 424 i 1086) prowadzących działalność 

gospodarczą w dziedzinie teatru, muzyki lub tańca, zakres, sposób i termin przedstawiania 

informacji o wykorzystaniu wsparcia oraz sposób udzielania wsparcia przez ministra 

właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego lub przez wskazane 

państwowe instytucje kultury podległe ministrowi właściwemu do spraw kultury i 

ochrony dziedzictwa narodowego. 

30.   Wsparcie, o którym mowa w ust. 29, jest udzielane jako pomoc operacyjna na kulturę i 

zachowanie dziedzictwa kulturowego zgodnie z art. 53 rozporządzenia Komisji (UE) nr 

651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z 

rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 

26.06.2014, str. 1, z późn. zm.). 

<31. W celu przeciwdziałania skutkom społeczno-gospodarczym COVID-19 Rada 

Ministrów może przyjąć, w drodze uchwały, rządowy program polegający na 

udzieleniu organom prowadzącym jednostki systemu oświaty lub szkołom 

funkcjonującym za granicą prowadzącym nauczanie w języku polskim wsparcia ze 

środków Funduszu na rozwijanie infrastruktury tych jednostek lub szkół, 

wyposażenie w pomoce dydaktyczne lub na kształtowanie i rozwijanie umiejętności 

podstawowych i przekrojowych dzieci i młodzieży, w tym przez rozwijanie 

kompetencji kadry uczącej. 

32. Wsparcie, o którym mowa w ust. 31, jest udzielane na wniosek, który może być 

składany za pośrednictwem strony internetowej. Stronę internetową programu, o 

którym mowa w ust. 31, i jej obsługę zapewnia Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 

we współpracy z ministrem właściwym do spraw oświaty i wychowania. 

33. Za pośrednictwem strony internetowej programu, o której mowa w ust. 32, jest 

możliwe składanie dokumentów dotyczących programu, o którym mowa w ust. 31, w 

tym informacji o wykorzystaniu wsparcia. Na stronie internetowej programu są 

podawane do publicznej wiadomości dokumenty, informacje i zalecenia dotyczące 

realizacji programu oraz harmonogram programu, a także jest możliwe pobranie 

materiałów informacyjnych, w tym związanych z identyfikacją wizualną programu. 

https://sip.lex.pl/#/document/17030487?cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/18701388?cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/68437208?unitId=art(53)&cm=DOCUMENT
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34. Organy prowadzące jednostki systemu oświaty i jednostki systemu oświaty oraz 

szkoły funkcjonujące za granicą prowadzące nauczanie w języku polskim, które są 

objęte wsparciem, o którym mowa w ust. 31, są obowiązane do brania udziału w 

ewaluacjach i monitorowaniu programu, o którym mowa w ust. 31. 

35. Przy ustalaniu wysokości wsparcia, o którym mowa w ust. 31, bierze się pod uwagę 

dane systemu informacji oświatowej, o którym mowa w ustawie z dnia 15 kwietnia 

2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 584, 619 i 1981), lub 

kryteria sprzyjające eliminowaniu barier edukacyjnych. 

36. W przypadku przyjęcia programu, o którym mowa w ust. 31, Rada Ministrów 

określi, w drodze rozporządzenia: 

1) szczegółowe zasady rozdziału i przekazywania wsparcia udzielanego organom 

prowadzącym jednostki systemu oświaty lub szkołom funkcjonującym za granicą 

prowadzącym nauczanie w języku polskim oraz formy i szczegółowy zakres tego 

wsparcia, 

2) tryb udzielania wsparcia organom prowadzącym jednostki systemu oświaty lub 

szkołom funkcjonującym za granicą prowadzącym nauczanie w języku polskim, 

w tym tryb oceny wniosku o udział w programie oraz wniosku o udzielenie wsparcia, 

a także zakres informacji zawartych w tych wnioskach, 

3) sposób realizacji programu, 

4) szczegółowy zakres ewaluacji i monitorowania programu, 

5) sposób monitorowania programu 

– uwzględniając wymóg skuteczności i efektywności przedsięwzięć podejmowanych 

w ramach programu ułatwiających przystosowanie się do zmian zachodzących w 

życiu społecznym i gospodarczym lub sprzyjających eliminowaniu barier 

edukacyjnych. 

37. Rada Ministrów może określić, w przepisach wydanych na podstawie ust. 36, 

dysponenta części budżetowej lub ministra kierującego określonym działem 

administracji rządowej zgodnie z ustawą z dnia 4 września 1997 r. o działach 

administracji rządowej właściwego do udzielenia wsparcia, o którym mowa w ust. 

31, biorąc pod uwagę rodzaje jednostek systemu oświaty lub szkół funkcjonujących 

za granicą prowadzących nauczanie w języku polskim, objętych wsparciem.> 
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U S T A W A   z dnia 15 lipca 2020 r. o Polskim Bonie Turystycznym (Dz. U. z 2021 r. poz. 

839) 

Art.  7. 

1. Prawo do dokonywania płatności za pomocą bonu wygasa w dniu [ 31 marca 2022 r.]  

 <30 września 2022 r.> 

2. Wygaśnięcie prawa do dokonywania płatności za pomocą bonu nie uniemożliwia 

korzystania z usługi hotelarskiej lub imprezy turystycznej, o których mowa w art. 5 ust. 1, 

w przypadku gdy płatność za tę usługę hotelarską lub imprezę turystyczną dokonana za 

pomocą bonu nastąpiła do dnia [31 marca 2022 r.] <30 września 2022 r.> 

3. W przypadku gdy przedsiębiorca turystyczny lub organizacja pożytku publicznego nie 

zrealizuje usługi hotelarskiej lub imprezy turystycznej, niezwłocznie dokonuje zwrotu 

płatności przyjętej za pomocą bonu na rachunek bankowy Polskiej Organizacji 

Turystycznej, zwanej dalej "POT", oddzielnie dla każdego bonu, podając w tytule 

przelewu numer tego bonu. 

4. W przypadku niewypłacalności przedsiębiorcy turystycznego, o której mowa w przepisach 

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

turystycznych, odpowiednio: 

1) podmiot udzielający zabezpieczeń finansowych, o których mowa w art. 7 ust. 2 pkt 1 i 2 tej 

ustawy, 

2) Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny 

- dokonuje zwrotu z tytułu zgłoszenia, o którym mowa w art. 16 tej ustawy, w wysokości 

płatności przyjętej za pomocą bonu, na rachunek bankowy POT, oddzielnie dla każdego 

bonu, podając w tytule przelewu numer tego bonu. 

5. W przypadku zwrotu środków, o których mowa w ust. 3 i 4, osobie uprawnionej 

przysługuje prawo do ponownego wykorzystania tych środków poprzez dokonanie 

płatności za pomocą bonu. 

6. POT niezwłocznie informuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych, zwany dalej "ZUS", o 

dokonaniu zwrotu środków, o których mowa w ust. 3 i 4, oddzielnie dla każdego bonu, 

podając numer tego bonu oraz kwotę podlegającą zwrotowi. 

7. Kwoty otrzymane w sposób, o którym mowa w ust. 3 i 4, stanowią przychód 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 

https://sip.lex.pl/#/document/18665975?cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/18665975?unitId=art(7)ust(2)pkt(1)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/18665975?unitId=art(7)ust(2)pkt(2)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/18665975?unitId=art(16)&cm=DOCUMENT
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wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568, z 

późn. zm 1 ), zwanego dalej "Funduszem Przeciwdziałania COVID-19", a po jego 

likwidacji - dochód budżetu państwa. 

 

Art.  17. 

Do zamówień na usługi lub dostawy udzielanych przez POT w celu realizacji zadań POT 

określonych w ustawie nie stosuje się przepisów [ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 oraz z 2020 r. poz. 1086).] <ustawy z dnia 

11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, 1598 i 

2054)> 

Art.  30. 

Do zamówień na usługi lub dostawy mających na celu realizację ustawy przez ZUS, w tym w 

szczególności do rozbudowy, dostosowania lub utrzymania systemu teleinformatycznego, 

nie stosuje się przepisów [ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 

publicznych] <ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych>. 

 

Art.  48. 

Minister właściwy do spraw turystyki w terminach do dnia 31 sierpnia 2021 r. [oraz do dnia 

31 sierpnia 2022 r.] <, do dnia 31 sierpnia 2022 r. oraz do dnia 30 kwietnia 2023 r.> 

 przedstawi Sejmowi informację w sprawie realizacji ustawy oraz oceny skuteczności i 

efektów ekonomicznych bonów. 
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