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Szanowny Pan 

Mateusz Morawiecki  
Prezes Rady Ministrów 

 

 

 

Szanowny Panie Premierze, 

 

Dot: Projektu Ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku  

z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2  oraz Ustawy o dopłatach do oprocentowania 

kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom 

dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw   

 

 

W imieniu branży chemicznej reprezentowanej przez podmioty Członkowskie Polskiej Izby 

Przemysłu Chemicznego, przedstawiamy kluczowe uwagi, postulaty i propozycje zmian ustawowych 

odnoszące się do przedstawionego przez Rząd RP projektu tzw. Tarczy 3.0, a więc Ustawy o zmianie 

niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa  

SARS-CoV-2  oraz Ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych  

na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie 

niektórych innych ustaw. 

W naszej ocenie proponowane rozwiązania powinny wprowadzać wystarczające mechanizmy 

zabezpieczające przedsiębiorstwa zarówno krótko jak i długoterminowo. Niezmiernie apelujemy  
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o wprowadzenie realnych rozwiązań chroniących przedsiębiorstwa przez skutkami epidemii. Obecnie 

kluczowym jest zapewnienie płynności tysiącom przedsiębiorstw i zapewnienie milionów miejsc pracy.  

W związku z powyższym zwracamy się z ponowną prośbą, aby Rząd pochylił się nad załączonymi 

postulatami i wsłuchał w głos przedsiębiorców. Głęboko wierzymy, że dialog i rozpatrzenie 

postulatów bardzo mocno przyczyni się ratowania życia gospodarczego i społecznego w naszym kraju 

na najbliższe lata.  

Zwracamy się uprzejmą prośbą o uwzględnienie przedstawionych uwag i wniosków w dalszym 

procesie legislacyjnym oraz podtrzymujemy gotowość do pomocy w ramach realizowanych i przyszłych 

prac dot. projektów Tarczy. 

 

Z wyrazami szacunku, 

 

 

 

 

dr inż. Tomasz Zieliński 

Prezes Zarządu 

Polska Izba Przemysłu Chemicznego 

 

 

 

 

 

 

 

Do wiadomości:  

Jadwiga Emilewicz, Minister Rozwoju, Ministerstwo Rozwoju 

Łukasz Szumowski, Minister Zdrowia, Ministerstwo Zdrowia 

Andrzej Adamczyk, Minister Infrastruktury, Ministerstwo Infrastruktury 

Tadeusz Kościński, Minister Finansów, Ministerstwo Finansów 
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Małgorzata Jarosińska-Jedynak, Minister Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwo Funduszy i 

Polityki Regionalnej 

Michał Kurtyka, Minister Klimatu, Ministerstwo Klimatu 

Michał Woś, Minister Środowiska 

Jan Krzysztof Ardanowski, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

Marek Gróbarczyk, Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 

Jarosław Jan Pinkas, Główny Inspektor Sanitarny 

Alvin Gajadhur, Główny Inspektor Transportu Drogowego 

Andrzej Ziółkowski, Prezes Urzędu Dozoru Technicznego 

Elżbieta Witek, Marszałek Sejmu RP 

Tomasz Grodzki, Marszałek Senatu RP 

Komisja do Spraw Energii i Skarbu Państwa, Sejm RP 

Komisja Gospodarki i Rozwoju, Sejm RP 

Komisja Infrastruktury, Sejm RP 

Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, Sejm RP 

Komisja Ustawodawcza, Sejm RP 

Komisja Zdrowia, Sejm RP 

Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności, Senat RP 

Komisja Infrastruktury, Senat RP  

Komisja Środowiska, Senat RP 

Komisja Ustawodawcza, Senat RP 

Komisja Zdrowia, Senat RP 
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Lp. Pełna nazwa aktu prawnego do 
zmiany 

Artykuł do zmiany Proponowana treść zmiany Uzasadnienie do zmiany wnioskodawcy Opinia 
DIN  

1. Autopoprawka do projektu 
ustawy o dopłatach do 
oprocentowania kredytów 
bankowych udzielanych na 
zapewnienie płynności finansowej 
przedsiębiorcom dotkniętym 
skutkami COVID-19 oraz o zmianie 
niektórych innych ustaw 

Proponowany art. 12c ust. 
1 pkt 1 lit. a ustawy o 
kontroli niektórych 
inwestycji  

Wykreślenie słowa „ogólnej” 
w odniesieniu do większości 
głosów.  

Wystarczające jest samo odniesienie się do 
większości głosów w organie. Słowo 
„ogólnej” wprowadza zamęt 
terminologiczny i jest zbędne. 

 

2. Autopoprawka do projektu 
ustawy o dopłatach do 
oprocentowania kredytów 
bankowych udzielanych na 
zapewnienie płynności finansowej 
przedsiębiorcom dotkniętym 
skutkami COVID-19 oraz o zmianie 
niektórych innych ustaw 

Proponowany art. 12c ust. 
2 pkt. 1 ustawy o kontroli 
niektórych inwestycji 

Wykreślenie punktu 1 Uznanie nabycie  „udziału w zyskach” za 
równoznaczne z nabyciem udziałów, akcji 
lub praw z nim wydaje się iść za daleko. W 
skrajnym przypadku może objąć także np. 
pożyczkodawców i obligatariuszy (w 
przypadku obligacji partycypacyjnych). 
Celem ustawy jest zapobieżenie przejęciom 
kontroli nad spółkami a nie kontrola nad 
tym, kto będzie uzyskiwał udział w zyskach 
bez sprawowania faktycznej kontroli. 

 

3. Autopoprawka do projektu 
ustawy o dopłatach do 
oprocentowania kredytów 
bankowych udzielanych na 
zapewnienie płynności finansowej 
przedsiębiorcom dotkniętym 
skutkami COVID-19 oraz o zmianie 
niektórych innych ustaw 

Proponowany art. 12c ust. 
1 pkt 1 lit. e ustawy o 
kontroli niektórych 
inwestycji 
 
 

Wykreślenie postanowienia Posiadane prawo do udziału z zysku danego 
podmiotu nie jest tożsame ze 
sprawowaniem kontroli. W skrajnym 
przypadku może objąć także np. 
pożyczkodawców i obligatariuszy (w 
przypadku obligacji partycypacyjnych). 
Celem ustawy jest zapobieżenie przejęciom 
kontroli nad spółkami a nie kontrola nad 
tym, kto będzie uzyskiwał udział w zyskach 
bez sprawowania faktycznej kontroli. 

 

4. Autopoprawka do projektu 
ustawy o dopłatach do 

Proponowany art. 12c ust. 
1  pkt 3 lit. c ustawy o 

Wykreślenie postanowienia W skrajnym przypadku może objąć także 
np. pożyczkodawców i obligatariuszy (w 
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oprocentowania kredytów 
bankowych udzielanych na 
zapewnienie płynności finansowej 
przedsiębiorcom dotkniętym 
skutkami COVID-19 oraz o zmianie 
niektórych innych ustaw 

kontroli niektórych 
inwestycji 

przypadku obligacji partycypacyjnych). 
Celem ustawy jest zapobieżenie przejęciom 
kontroli nad spółkami a nie kontrola nad 
tym, kto będzie uzyskiwał udział w zyskach 
bez sprawowania faktycznej kontroli. 

5. Autopoprawka do projektu 
ustawy o dopłatach do 
oprocentowania kredytów 
bankowych udzielanych na 
zapewnienie płynności finansowej 
przedsiębiorcom dotkniętym 
skutkami COVID-19 oraz o zmianie 
niektórych innych ustaw 

Proponowany art. 12c ust. 
5 pkt 1 ustawy z dnia 24 
lipca 2015 r. o kontroli 
niektórych inwestycji 
 

Wykreślenie słów „udziału w 
zyskach podmiotu objętego 
ochroną” 

Uznanie nabycie  „udziału w zyskach” za 
równoznaczne z nabyciem udziałów, akcji 
lub praw z nim wydaje się iść za daleko. W 
skrajnym przypadku może objąć także np. 
pożyczkodawców i obligatariuszy (w 
przypadku obligacji partycypacyjnych). 
Celem ustawy jest zapobieżenie przejęciom 
kontroli nad spółkami a nie kontrola nad 
tym, kto będzie uzyskiwał udział w zyskach 
bez sprawowania faktycznej kontroli. 

 

6. Autopoprawka do projektu 
ustawy o dopłatach do 
oprocentowania kredytów 
bankowych udzielanych na 
zapewnienie płynności finansowej 
przedsiębiorcom dotkniętym 
skutkami COVID-19 oraz o zmianie 
niektórych innych ustaw 

Art. 12c ust. 8 ustawy z 
dnia 24 lipca 2015 r. o 
kontroli niektórych 
inwestycji 
 

Wykreślenie słów „udziału w 
zyskach podmiotu objętego 
ochroną” oraz wykreślenie 
punktu 1 odnoszącego się do 
udziału w zyskach podmiotu 
objętego ochroną 

Uznanie nabycie  „udziału w zyskach” za 
równoznaczne z nabyciem udziałów, akcji 
lub praw z nim wydaje się iść za daleko. W 
skrajnym przypadku może objąć także np. 
pożyczkodawców i obligatariuszy (w 
przypadku obligacji partycypacyjnych). 
Celem ustawy jest zapobieżenie przejęciom 
kontroli nad spółkami a nie kontrola nad 
tym, kto będzie uzyskiwał udział w zyskach 
bez sprawowania faktycznej kontroli. 

 

7. Autopoprawka do projektu 
ustawy o dopłatach do 
oprocentowania kredytów 
bankowych udzielanych na 
zapewnienie płynności finansowej 
przedsiębiorcom dotkniętym 
skutkami COVID-19 oraz o zmianie 

Proponowany art. 12d ust. 
3 ustawy o kontroli 
niektórych inwestycji 

Sugerowana zmiana 
polegająca na utworzeniu 
publicznego rejestru 
podmiotów objętych 
ochroną, na który z urzędu 
wpisane byłyby podmioty nią 
objęte. 

Proponowany art. 12d ust. 3 ustawy o 
kontroli niektórych inwestycji 
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niektórych innych ustaw Alternatywnie: 
Możliwość skierowania 
zapytania do UOKIK (lub 
innego wskazanego organu) w 
celu uzyskania odpowiedzi w 
ciągu 7-14 dni czy podmiot 
jest objęty ochroną 

8. Autopoprawka do projektu 
ustawy o dopłatach do 
oprocentowania kredytów 
bankowych udzielanych na 
zapewnienie płynności finansowej 
przedsiębiorcom dotkniętym 
skutkami COVID-19 oraz o zmianie 
niektórych innych ustaw 

Art. 12e ust. 4 ustawy z 
dnia 24 lipca 2015 r. o 
kontroli niektórych 
inwestycji 

Wykreślenie postanowienia Postanowienie to jest zbędne, prowadzi 
bowiem do automatycznej klasyfikacji 
podmiotów zależnych z siedzibą w UE od 
podmiotu dominującego z siedzibą poza UE 
nawet w sytuacji, gdy podmiot zależny 
prowadzi rzeczywistą działalność na terenie 
UE. Przepis ten prowadzi do absurdalnych 
skutków  - inwestorzy międzynarodowi, 
prowadzący istotną działalność na ternie UE 
i mający tam liczne podmioty będą musieli 
dokonywać zgłoszeń. Może to stanowić 
naruszenie swobody przepływu kapitału 
(art. 63 TFUE) w sytuacji, gdy art. 12d ust. 3 
zapewnia wystarczającą ochronę przed 
obejściem prawa poprzez wykorzystanie 
podmiotów jedynie formalnie posiadających 
siedzibę na terenie UE i jednocześnie nie 
prowadzących tam działalności 

 

9. Autopoprawka do projektu 
ustawy o dopłatach do 
oprocentowania kredytów 
bankowych udzielanych na 
zapewnienie płynności finansowej 
przedsiębiorcom dotkniętym 
skutkami COVID-19 oraz o zmianie 
niektórych innych ustaw 

Proponowany art. 12e 
ustawy z dnia 24 lipca 2015 
r. o kontroli niektórych 
inwestycji 

Dodanie ust. 6 w 
następującym brzmieniu: 
 „6. Obowiązek złożenia 
zawiadomienia o którym 
mowa w art. 12f ust. 1 – 4 nie 
powstaje, jeżeli do nabycia 
lub osiągnięcia znaczącego 
uczestnictwa lub do nabycia 

Celem proponowanej zmiany jest 
umożliwienie dokonywania transakcji w 
ramach jednej i tej samej grupy kapitałowej. 
Tego rodzaju transakcje nie prowadzą do 
zmiany faktycznej kontroli rynkowej nad 
podmiotem objętym ochroną a są często 
wykorzystywane do wewnętrznej 
reorganizacji grupy, co może mieć 
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dominacji dochodzi w ramach 
grupy kapitałowej w 
rozumieniu art. 4 pkt 14 
ustawy z dnia 16 lutego 2007 
r. o ochronie konkurencji i 
konsumentów.  

szczególne znaczenie dla przedsiębiorców 
dotkniętych skutkami epidemii wirusa 
COVID-19.  

10. Autopoprawka do projektu 
ustawy o dopłatach do 
oprocentowania kredytów 
bankowych udzielanych na 
zapewnienie płynności finansowej 
przedsiębiorcom dotkniętym 
skutkami COVID-19 oraz o zmianie 
niektórych innych ustaw 

Proponowany art. 12e 
ustawy z dnia 24 lipca 2015 
r. o kontroli niektórych 
inwestycji 

Dodanie ust. 7 w 
następującym brzmieniu: 
 „7. Obowiązek złożenia 
zawiadomienia o którym 
mowa w art. 12f ust. 1 – 4 nie 
powstaje, jeżeli obrót 
podmiotu podlegającego 
ochronie na terenie 
Rzeczypospolitej Polskiej nie 
przekroczył, w żadnym z 
dwóch lat poprzedzających 
zawiadomienie, 
równowartości 10 000 000 
euro. Przepis art. 5 ustawy z 
dnia 16 lutego 2007 r. o 
ochronie konkurencji i 
konsumentów stosuje się. 

Celem tej zmiany jest ograniczenie kontroli 
sprawowanej przez Prezesa UOKiK do 
spółek o istotnym znaczeniu, które osiągały 
pewne, określone przychody na rynku 
polskim, z wyłączeniem podmiotów o 
minimalnym znaczenie w przeciwnym razie 
Prezes UOKiK mógłby otrzymać bardzo 
wiele zawiadomień, w znacznej części o 
niedużym znaczeniu. Przepis wzorowany 
jest na rozwiązaniu przyjętym w ustawie o 
ochronie konkurencji i konsumentów (art. 
14 pkt 1).  

 

11. Autopoprawka do projektu 
ustawy o dopłatach do 
oprocentowania kredytów 
bankowych udzielanych na 
zapewnienie płynności finansowej 
przedsiębiorcom dotkniętym 
skutkami COVID-19 oraz o zmianie 
niektórych innych ustaw 

Proponowany art. 12g ust. 
2 pkt 2 ustawy z dnia 24 
lipca 2015 r. o kontroli 
niektórych inwestycji 

Wykreślenie postanowienia W przypadku wykreślenia postanowień 
odnoszących się do udziału w zyskach 
podmiotu objętego ochroną, postanowienie 
to stanie się zbędne i powinno zostać 
wykreślone. 

 

12. Autopoprawka do projektu 
ustawy o dopłatach do 

Proponowany art. 12f ust. 
5 pkt 1 ustawy z dnia 24 

Zmiana postanowienia 
poprzez nadanie brzmienia: 

Obecna treść art. 12f ust. 5 pkt 1 przewiduje 
konieczność dokonania zawiadomienia 
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oprocentowania kredytów 
bankowych udzielanych na 
zapewnienie płynności finansowej 
przedsiębiorcom dotkniętym 
skutkami COVID-19 oraz o zmianie 
niektórych innych ustaw 

lipca 2015 r. o kontroli 
niektórych inwestycji 

„przed zawarciem umowy 
skutkującej bezpośrednio 
nabyciem dominacji lub 
osiągnięciem znacznego 
uczestnictwa albo 
dokonaniem czynności 
prawnej skutkującej takim 
nabyciem” 

przed zawarciem choćby umowy 
przedwstępnej lub warunkowej. W praktyce 
najczęściej zawierane są umowy 
przedwstępne lub warunkowe, gdzie 
warunkiem nabycia jest uzyskanie zgody 
Prezesa UOKIK.  W przeciwnym wypadku 
potencjalni nabywcy będą musieli ponosić 
koszty sporządzenia i popierania 
zawiadomienia w sytuacji, gdy nie mają 
zapewnionego prawa do dokonania 
transakcji w przypadku wyrażenia zgody 
przez Prezesa UOKIK. Takie rozwiązanie 
wydaje się być przewidziane w art. 12h ust. 
10 zdanie drugie, jednak postulowana 
zmiana jest konieczna w celu zapewnienia 
spójności przepisów.  

13. Autopoprawka do projektu 
ustawy o dopłatach do 
oprocentowania kredytów 
bankowych udzielanych na 
zapewnienie płynności finansowej 
przedsiębiorcom dotkniętym 
skutkami COVID-19 oraz o zmianie 
niektórych innych ustaw 

Proponowany art. 12f ust. 
6 ustawy z dnia 24 lipca 
2015 r. o kontroli 
niektórych inwestycji 

Zastąpienie słów „czynności 
prawnej prowadzącej do 
nabycia lub osiągnięcia 
znaczącego uczestnictwa lub 
dominacji” słowami 
„czynności prawnej 
skutkującej nabyciem lub 
osiągnięciem znaczącego 
uczestnictwa lub dominacji” 

Proponowana zmiana ma na celu 
precyzyjne określenie, że  zawiadomienie 
powinno zostać złożone przed nabyciem 
dominacji lub znaczącego uczestnictwa. 

 

14. Autopoprawka do projektu 
ustawy o dopłatach do 
oprocentowania kredytów 
bankowych udzielanych na 
zapewnienie płynności finansowej 
przedsiębiorcom dotkniętym 
skutkami COVID-19 oraz o zmianie 
niektórych innych ustaw 

Proponowany art. 12j ust. 
1 pkt 3 ustawy z dnia 24 
lipca 2015 r. o kontroli 
niektórych inwestycji 

W punkcie 3 należy wykreślić 
słowo „potencjalne”.  

Wydanie decyzji sprzeciwiającej się 
planowanej transakcji powinno być możliwe 
w sytuacji, gdy organ kontrolny wykaże 
faktyczne zagrożenie dla porządku, 
bezpieczeństwa i zdrowi publicznego.  
Dopuszczanie do sytuacji, gdy odmowa jest 
możliwa na podstawie „potencjalnego” 
niebezpieczeństwa zaprzecza pewności i 
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jasności prawa oraz podważa zasadę 
zaufania do organów  państwa. Organ 
będzie mogła zawsze twierdzić, że 
planowana transakcja jest „potencjalnie” 
niebezpieczna dla wskazanych wcześniej 
wartości przy czym owa „potencjalność” 
jest niezwykle szeroka i może służyć 
arbitralnemu odmawianiu zgody na 
zgłoszoną transakcję. 

15. Autopoprawka do projektu 
ustawy o dopłatach do 
oprocentowania kredytów 
bankowych udzielanych na 
zapewnienie płynności finansowej 
przedsiębiorcom dotkniętym 
skutkami COVID-19 oraz o zmianie 
niektórych innych ustaw 

Proponowany art. 16a 
ustawy z dnia 24 lipca 2015 
r. o kontroli niektórych 
inwestycji 

Znaczne obniżenie kary 
grzywny (np. do 10 milionów 
złotych) i rezygnacja z kary 
pozbawienia wolności. 

Kara grzywny w wysokości 100 milionów 
złotych oraz kara pozbawienia wolności za 
niezłożenie zawiadomienia albo nabycie 
dominacji lub nabycia/osiągnięcie 
znacznego uczestnictwa bez zawiadomienia 
są nadmiernie surowe, zwłaszcza w sytuacji, 
gdy ustawa przewiduje sankcje nieważności 
tak dokonanej transakcji lub niemożności 
wykonywania praw z nabytych z 
naruszeniem ustawy udziałów lub akcji. 
Dobro chronione nie jest zatem naruszone i 
nakładanie tak surowych sankcji karnych 
mija się z celem i jest nadmiernie surowe.  

 

16. Projekt ustawy o dopłatach do 
oprocentowania kredytów 
bankowych udzielanych na 
zapewnienie płynności finansowej 
przedsiębiorcom dotkniętym 
skutkami COVID-19 oraz o zmianie 
niektórych innych ustaw 

Art. 35 pkt. 5 lit. d  
w zakresie dot. 
art. 15g ust. 12  
ustawy z 2 marca 2020 r. o 
szczególnych rozwiązaniach 
związanych z 
zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i 
zwalczaniem COVID-19, 
innych chorób zakaźnych 
oraz wywołanych nimi 

Wykreślenie z art. 35 pkt. 5 
lit. d  w zakresie dot. art. 15 g 
ust. 12, zapisów:  
- „lub oświadczenia, o którym 
mowa w ust. 11(1)”, 
- „lub wydania oświadczenia” 
- „lub oświadczeniu” 

W projekcie ustawy w art. 35 pkt. 5 lit. d) 
przewidziano, że: 
Pracodawca przekazuje kopię 
porozumienia, o którym mowa w ust. 11 lub 
oświadczenia, o którym mowa w ust. 11(1), 
właściwemu okręgowemu inspektorowi 
pracy w terminie 5 dni roboczych od dnia 
zawarcia porozumienia lub wydania 
oświadczenia. W przypadku gdy pracownicy 
zatrudnieni u pracodawcy byli objęci 
ponadzakładowym układem zbiorowym 
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sytuacji kryzysowych pracy, okręgowy inspektor  pracy przekazuje 
informacje o porozumieniu lub 
oświadczeniu do rejestru 
ponadzakładowych układów pracy. 
 
Jeżeli pracodawca samodzielnie może 
dokonać takiej zmiany, to bez wymogu 
informowania o tej zmianie PIP – jest to 
niespójność. 
 
 
 
 
 

17. Projekt ustawy o dopłatach do 
oprocentowania kredytów 
bankowych udzielanych na 
zapewnienie płynności finansowej 
przedsiębiorcom dotkniętym 
skutkami COVID-19 oraz o zmianie 
niektórych innych ustaw 

W art. 35 pkt. 6 w zakresie 
dot. Art. 15 ga ust. 6 
ustawy z 2 marca 2020 r. o 
szczególnych rozwiązaniach 
związanych z 
zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i 
zwalczaniem COVID-19, 
innych chorób zakaźnych 
oraz wywołanych nimi 
sytuacji kryzysowych 

Drugie zdanie do usunięcia. Wystąpienie spadku przychodów w 
następstwie wystąpienia COVID-19 i 
powiązany z tym istotny wzrost obciążenia 
funduszu wynagrodzeń daje możliwość 
pracodawcy obniżenia wymiaru czasu pracy 
lub wprowadzenia przestoju 
ekonomicznego w porozumieniu (a nie 
samodzielnie).  
 
 

 

18. Projekt ustawy o dopłatach do 
oprocentowania kredytów 
bankowych udzielanych na 
zapewnienie płynności finansowej 
przedsiębiorcom dotkniętym 
skutkami COVID-19 oraz o zmianie 
niektórych innych ustaw 

W art. 35 pkt. 6 w zakresie 
dot. Art. 15gb ustawy z 2 
marca 2020 r. o 
szczególnych rozwiązaniach 
związanych z 
zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i 
zwalczaniem COVID-19, 

Wykreślenie z pkt. 1) słów: 
„w wymiarze do 30 dni 
urlopu” 

Projektowany przepis przewiduje, że: 
w okresie obowiązywania stanu zagrożenia 
epidemicznego lub stanu epidemii, 
ogłoszonego z powodu COVID-19: 
1) pracodawca może udzielić pracownikowi, 
w terminie przez siebie wskazanym, bez 
uzyskania zgody pracownika i z 
pominięciem planu urlopów, urlopu 
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innych chorób zakaźnych 
oraz wywołanych nimi 
sytuacji kryzysowych 

wypoczynkowego niewykorzystanego przez 
pracownika w poprzednich latach 
kalendarzowych, w wymiarze do 30 dni 
urlopu; 
2) pracodawca może udzielić pracownikowi, 
w terminie przez siebie wskazanym, bez 
uzyskania zgody pracownika i z 
pominięciem planu urlopów, jednego 
pełnego dnia urlopu wypoczynkowego na 
każde dwa dni prawa do urlopu 
wypoczynkowego nabytego przez 
pracownika w bieżącym roku 
kalendarzowym; nie dotyczy to części 
urlopu wypoczynkowego udzielanego 
zgodnie z art. 167(2) ustawy z dnia 26 
czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.”. 
 
Co do urlopu zaległego z pkt 1) – pełna 
zgoda, zapis w ustawie stanowiłby 
podstawę formalną, która potwierdzałaby 
dotychczasowe  stanowisko PIP i 
stosowane dziś podejście. Uwaga dot. 
limitu wskazanego – w wymiarze do 30 dni 
urlopu. Lepiej zobowiązać do 
wykorzystania całego urlopu zaległego bez 
wskazywania limitu, niż połowy urlopu 
bieżącego z  pkt 2) – bo to jest  w skutkach 
bardziej dotkliwe dla pracownika. Przy tym 
założeniu pkt 2) nie byłby potrzebny i 
zasadny.  

19. Projekt ustawy o dopłatach do 
oprocentowania kredytów 
bankowych udzielanych na 

W art. 35 pkt 6)  
w zakresie 
zaproponowania dodania 

 Projektowany przepis zakłada, że w okresie 
obowiązywania stanu zagrożenia 
epidemicznego albo stanu epidemii, 
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zapewnienie płynności finansowej 
przedsiębiorcom dotkniętym 
skutkami COVID-19 oraz o zmianie 
niektórych innych ustaw 

art. 15gc, 15gd-15gh w 
ustawie z 2 marca 2020 r. o 
szczególnych rozwiązaniach 
związanych z 
zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i 
zwalczaniem COVID-19, 
innych chorób zakaźnych 
oraz wywołanych nimi 
sytuacji kryzysowych. 

ogłoszonego z powodu COVID-19, 
pracodawca w rozumieniu art. 3 ustawy z 
dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy 
może rozwiązać z pracownikiem umowę o 
pracę za wypowiedzeniem  w trybie i na 
zasadach przewidzianych w art. 15gd-15gh. 
Art. 15gd. 1. Przy podejmowaniu decyzji o 
rozwiązaniu z pracownikiem umowy o pracę 
za wypowiedzeniem pracodawca 
uwzględnia fakt posiadania przez 
pracownika źródła utrzymania innego niż 
stosunek pracy łączący go z pracodawcą  lub 
fakt posiadania przez niego uprawnień do 
tego źródła, w tym: 
1) ustalone prawo do emerytury lub renty 
lub spełnianie warunków do uzyskania 
emerytury; 
2) uzyskiwanie świadczeń ze środków 
ubezpieczenia społecznego równoważnych 
świadczeniom emerytalnym lub rentowym; 
3) uzyskiwanie przychodów z innej 
działalności zarobkowej, z tytułu odpłatnego 
pełnienia funkcji lub z praw majątkowych. 
2. Ustaleń w zakresie, o którym mowa w 
ust. 1, pracodawca dokonuje w oparciu o 
posiadane informacje lub o oświadczenie 
pracownika składane na wniosek 
pracodawcy. 
 
W zakresie możliwości wypowiadania 
umów o pracę z przyczyn wskazanych w 
projektowanym art. 15gd ust. 1 drogą 
mailową następujące uwagi: 
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Pracodawca nie dysponuje danymi, o 
których mowa w ust. 1 pkt. 1)- 3). 
Pracodawca posiada dane dot. spełniania 
warunków do uzyskania emerytury przez 
pracownika i źródła utrzymania innego niż 
stosunek pracy łączący pracownika z 
pracodawcą.    W pozostałym zakresie 
miałby opierać się wyłącznie o dane z 
oświadczenia, na podstawie ust. 2. 
To ogranicza prawa pracownicze i generuje 
ryzyko nadużyć.  

20. Projekt ustawy o dopłatach do 
oprocentowania kredytów 
bankowych udzielanych na 
zapewnienie płynności finansowej 
przedsiębiorcom dotkniętym 
skutkami COVID-19 oraz o zmianie 
niektórych innych ustaw 

Art. 41a ust. 1 Art. 41 ust. 1 otrzymuje 
brzmienie: 
„przepisów art. 12a – 12k oraz 
16a i 16b ustawy zmienianej 
w art. 29a nie stosuje się do 
przypadków nabycia lub 
osiągnięcia znaczącego 
uczestnictwa albo nabycia 
dominacji, które miały 
miejsce lub następują w 
wykonaniu zawartych przed 
dniem wejścia w życie 
niniejszej ustawy umów lub 
czynności prawnych 
dokonanych przed dniem 
wejścia w życie niniejszej 
ustawy.” 

Celem zaproponowanej zmiany jest 
zapewnienie, aby znowelizowane przepisy 
nie miały miejsca do transakcji już 
dokonanych ale także tych, które trwają, 
lecz w momencie wejścia nowelizacji w 
życie nie zostały jeszcze zakończone. 

 

21. Kodeks Cywilny 
Dz.u.1964 nr 16 poz.93 Ustawa z 
dnia 23 kwietnia 1963 – Kodeks 
cywilny 

Art. 77.2 §2.  Oświadczenie 
woli złożone w formie 
dokumentowej jest 
równoważne 
z oświadczeniem woli 

Zrównanie formy 
dokumentowej z formą 
pisemną w okresie 
przejściowym do np. końca 
sierpnia 2020r. 

Rozwiązanie to ułatwi pracę zdalną, 
umożliwi sprawniejszy obieg dokumentów a 
jednocześnie ograniczy ilość bezpośrednich 
kontaktów międzyludzkich. 
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złożonym w formie 
pisemnej. 

Np. podpis kwalifikowany, 
elektroniczna wysyłka 

W związku ze stanem epidemii w kraju 
postulujemy również o możliwość 
stosowania podpisu elektronicznego 
zamiast podpisu odręcznego na 
dokumentach papierowych i przesyłanie w 
formie elektronicznej deklaracji na skrzynkę 
odpowiedniego urzędu (rozwiązanie 
awaryjne). 

22. Kodeks pracy 
Dz. U. 1974 Nr 24 poz. 141 
Ustawa 
z dnia 26 czerwca 1974 r. 
Kodeks pracy 

Art. 149 ewidencja czasu 
pracy 

Dla osób, które są objęte 
kwarantanną domową, a nie 
mogą pracować zdalnie – 
usprawiedliwiona 
nieobecność płatna 

Ewidencja czasu pracy w przypadku 
kwarantanny z jednoczesną niemożliwością 
świadczenia pracy w formie zdalnej nie jest 
jasna w obecnym brzmieniu. 

 

23. Kodeks pracy 
Dz. U. 1974 Nr 24 poz. 141 
Ustawa 
z dnia 26 czerwca 1974 r. 
Kodeks pracy  
 

Art. 151 § 1 pkt 1 Art. 151. § 1. Praca 

wykonywana ponad 

obowiązujące pracownika 

normy czasu pracy, a także 

praca wykonywana ponad 

przedłużony dobowy wymiar 

czasu pracy, wynikający z 

obowiązującego pracownika 

systemu i rozkładu czasu 

pracy, stanowi pracę w 

godzinach nadliczbowych. 

Praca w godzinach 

nadliczbowych jest 

dopuszczalna w razie: 

1) konieczności prowadzenia 

akcji ratowniczej w celu 

ochrony życia lub zdrowia 

ludzkiego, ochrony mienia lub 

Proponowana zmiana wynika z faktu, że 
infrastruktura krytyczna w grupach 
kapitałowych niejednokrotnie należy do 
innej spółki, niż spółka zatrudniająca 
pracowników. 
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środowiska albo usunięcia 

awarii albo usunięcia awarii 

instalacji infrastruktury 

krytycznej w rozumieniu 

właściwych przepisów 

należących do spółek 

wchodzących w skład tej 

samej grupy kapitałowej do 

której należy pracodawca;   

2) szczególnych potrzeb 
pracodawcy. 

24. Rozporządzenie Ministra 
Przedsiębiorczości i Technologii z 
dnia 21 maja 2019 r. w sprawie 
sposobu i trybu sprawdzania 
kwalifikacji wymaganych przy 
obsłudze i konserwacji urządzeń 
technicznych oraz sposobu i trybu 
przedłużania okresu ważności 
zaświadczeń kwalifikacyjnych 

§1 ust 1 pkt 1 lit b - 
dodanie nowej jednostki 
redakcyjnej    

Nadawanie uprawnień do 
obsługi urządzeń do 
napełniania i opróżniania 
zbiorników transportowych. 
Dopuszczenie możliwości 
obsługi urządzeń do 
napełniania i opróżniania 
zbiorników transportowych  
przez nowozatrudnionych 
pracowników 
nieposiadających 
zaświadczenia 
kwalifikacyjnego na 
podstawie odbytego 
instruktażu stanowiskowego 
na stanowisku pracy przez 
okres 60 dni od dnia 
odwołania stanu zagrożenia 
epidemicznego, w przypadku 
gdy nie zostanie ogłoszony 

W chwili obecnej borykamy się z sytuacją w 
której niemożliwe jest nadanie uprawnień 
pracownikom, którzy nie posiadali 
uprawnień od obsługi i konserwacji 
urządzeń, a których wymagane jest 
posiadanie zaświadczenia kwalifikacyjnego 
(np. w przypadku nie dawno zatrudnionych 
pracowników). 
Przedłużenie ważności już posiadanych 
uprawnień nie jest takim problemem jak 
nadawanie nowych uprawnień. 
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stan epidemii, albo stanu 
epidemii w ramach praktyk. 
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25. Ustawa o zmianie niektórych 
ustaw w zakresie działań 
osłonowych  
w związku z rozprzestrzenianiem 
się wirusa SARS-CoV-2 

Art. 42 projektu ustawy  
  

Dodanie w art. 42 po pkt. 3 
pkt 3a w brzmieniu: 
„3a) w art. 12a w ust. 1 w pkt. 
3 kropkę zastępuje się 
średnikiem i dodaje się pkt 4  
w brzmieniu: 
4) art. 32 ustawy o ochronie 
osób i mienia (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 2142, z późn. zm.) w 
zakresie wykonywania 
okresowych badań lekarskich 
i badań psychologicznych 
osób posiadających wpis na 
listę kwalifikowanych 
pracowników ochrony 
fizycznej.” 
 
Zmiana punktu 15 z 
dotychczasowego brzmienia 
na: 
art. 15zzzy ust. 2 otrzymuje 
brzmienie: 
„2. W przypadku gdy ważność 
badań lekarskich i 
psychologicznych, o których 
mowa w ust. 1 upływa w: 
1) okresie obowiązywania 
stanu zagrożenia 
epidemicznego albo stanu 
epidemii lub 
2) w okresie 30 dni od dnia 
odwołania stanu zagrożenia 
epidemicznego albo stanu 

Zmiana ma na celu zawieszenie obowiązku 
wykonywania badań wynikających z 
przepisów art. 32 ustawy o ochronie osób i 
mienia. Celem regulacji jest umożliwienie 
także przedsiębiorcom prowadzącym 
działalność w obszarze ochrony osób i 
mienia przesunięcie terminu wykonywania 
obowiązkowych badań lekarskich i 
psychologicznych osób wpisanych na listę 
kwalifikowanych pracowników ochrony 
fizycznej, które co do zasady muszą 
odbywać się co 3 lata. 
Celowe jest zminimalizowanie ryzyka 
zakażenia COVID-19 pracowników,  którzy 
musieliby wykonać badania profilaktyczne, 
przy jednoczesnym zapewnieniu możliwości 
wykonywania pracy przez tych 
pracowników i w konsekwencji zachowanie 
ciągłości świadczonych usług. Czasowe 
ograniczenie obowiązku wykonywania 
badań kwalifikowanych pracowników 
ochrony jest uzasadnionym działaniem w 
zaistniałej sytuacji epidemiologicznej. 
Brak wprowadzenia zmian legislacyjnych 
doprowadzi do sytuacji w której nie będzie 
możliwe dopuszczenie do pracy  części 
pracowników.  W przypadku przedłużania 
stanu epidemii i braku możliwości 
wykonywania badań skala problemu będzie 
się zwiększać. 
Sytuacja taka może mieć istotny wpływ na 
bezpieczeństwo chronionych obiektów, w 
tym także należących do obiektów 
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epidemii 
– ważność tych badań ulega 
przedłużeniu do 90 dni od 
dnia odwołania stanu 
zagrożenia epidemicznego 
albo stanu epidemii, w 
zależności od tego, który z 
nich zostanie odwołany 
później.” 
 
Punktu 17 z 
dotychczasowego brzmienia 
na: 
„Art. 15zzzz. 1. W okresie 
stanu zagrożenia 
epidemicznego albo stanu 
epidemii zawiesza się 
przeprowadzanie szkoleń i 
okresowych sprawdzianów 
wiedzy i umiejętności 
maszynistów, o których mowa 
w art. 22b ust. 7 ustawy z dnia 
28 marca 2003 r. o 
transporcie kolejowym oraz 
szkoleń dla pracowników 
kolejowych z zakresu 
kierowania ruchem, o których 
mowa w rozporządzeniu 
Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji 
z dnia 6 lipca 2010 r. w 
sprawie kierowania ruchem 
drogowym (Dz. U. z 2016 r. 

infrastruktury krytycznej.  
 
Zastosowanie zaproponowanych zapisów w 
ust. 2 przytoczonych paragrafów nie 
wydłuża okresu przedłużonych badań 
lekarskich, doskonalenia zawodowego, 
szkoleń, egzaminów, a jedynie ma zapewnić 
stabilne funkcjonowanie Spółek z branży 
kolejowej tuż po ustaniu obecnego stanu. 
Korekta przedmiotowych zapisów jest 
istotna, ponieważ umożliwia przygotowanie 
Spółki do normalizowania sytuacji i 
zaplanowanie działań przyszłościowych. 
Dotychczasowe zapisy mogą doprowadzić 
do sytuacji, w której tuż po ustaniu stanu 
epidemii/zagrożenia epidemicznego części 
pracownikom skończy się ważność 
opisanych w przedmiotowych paragrafach 
badań lekarskich, doskonalenia 
zawodowego, szkoleń, egzaminów, a i tak 
nie będzie możliwość ich przeprowadzenia z 
uwagi na ograniczone moce przerobowe na 
rynku. Taka sytuacja może doprowadzić do 
tego, że będziemy zmuszeni odsunąć od 
wykonywania czynności służbowych takich 
pracowników, natomiast pracownicy, którzy 
utracili ważność badań lekarskich, 
doskonalenia zawodowego, szkoleń, 
egzaminów kilka miesięcy lub dni wcześniej 
będą mogli bez problemu wykonywać 
czynności służbowe. 
Przedmiotowe rozwiązanie ma już 
zastosowanie w Ustawie z dnia 2 marca 
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poz. 143). 
2. W przypadku gdy ważność 
szkoleń i okresowych 
sprawdzianów wiedzy i 
umiejętności, o których mowa 
w ust. 1 upływa w: 
1) okresie obowiązywania 
stanu zagrożenia 
epidemicznego albo stanu 
epidemii lub 
2) w okresie 30 dni od dnia 
odwołania stanu zagrożenia 
epidemicznego albo stanu 
epidemii 
– ważność tych szkoleń i 
okresowych sprawdzianów 
wiedzy i umiejętności ulega 
przedłużeniu do 90 dni od 
dnia odwołania stanu 
zagrożenia epidemicznego 
albo stanu epidemii, w 
zależności od tego, który z 
nich zostanie odwołany 
później.”; 
 
Punktu 18b z 
dotychczasowego brzmienia 
na: 
ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
„2. W przypadku gdy termin 
przeprowadzenia 
doskonalenia zawodowego 
albo egzaminu , o których 

2020 r. o szczególnych rozwiązaniach 
związanych z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 
innych chorób zakaźnych  oraz wywołanych 
nimi sytuacji kryzysowych w odniesieniu do 
szkoleń BHP (art. 12e ust 2).  
 



  
 
 

17 
 

mowa w ust. 1 upływa w: 
1) okresie obowiązywania 
stanu zagrożenia 
epidemicznego albo stanu 
epidemii lub 
2) w okresie 30 dni od dnia 
odwołania stanu zagrożenia 
epidemicznego albo stanu 
epidemii 
– termin przeprowadzenia 
tego doskonalenia 
zawodowego albo egzaminu 
ulega przedłużeniu do 90 dni 
od dnia odwołania stanu 
zagrożenia epidemicznego 
albo stanu epidemii, w 
zależności od tego, który z 
nich zostanie odwołany 
później.” 
 

26. 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 
 
 
 

Art. 15zzr  
 

Art. 15zzr. 
1. W okresie obowiązywania 
stanu zagrożenia 
epidemicznego albo stanu 
epidemii ogłoszonego z 
powodu COVID-19 bieg 
terminów przewidzianych 
przepisami prawa 
administracyjnego i 
cywilnego  
1) od zachowania których jest 
uzależnione udzielenie 
ochrony prawnej przed sądem 

Ograniczenia wynikające z obowiązującego 
stanu epidemii mogą istotnie negatywnie 
wpływać na możliwość realizacji uprawnień 
stron również w terminach przewidzianych 
prawem cywilnym. 
 
Zawieszenie biegu terminów prawa 
cywilnego na okres epidemii przewidziane 
było w ramach projektu ustawy 
skierowanego do Sejmu. 
Ograniczenie jedynie terminów 
administracyjnych nastąpiło w ramach 
projektu przekazanego do Senatu. 
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lub organem oraz terminów 
do dokonania przez stronę 
czynności kształtujących 
prawa i obowiązki jej lub 
drugiej strony stosunku 
prawnego,  
2) zasiedzenia, przedawnienia 
i innych terminów, których 
niezachowanie powoduje 
wygaśnięcie lub zmianę praw 
rzeczowych oraz roszczeń i 
wierzytelności wynikających 
ze stosunków 
cywilnoprawnych, a także 
popadnięcie w opóźnienie,  
3) zawitych, z 
niezachowaniem których 
ustawa wiąże ujemne skutki 
dla strony,  
4) do dokonania przez 
podmioty lub jednostki 
organizacyjne podlegające 
wpisowi do właściwego 
rejestru czynności, które 
powodują obowiązek 
zgłoszenia do tego rejestru, a 
także terminów na wykonanie 
przez te podmioty 
obowiązków wynikających z 
przepisów o ich ustroju  
– nie rozpoczyna się, a 
rozpoczęty ulega zawieszeniu 
na ten okres. 
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27. 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 
 
 

Dodanie art. 14a ust. 4 pkt 
21 i 22 

Art. 14a. 1. W przypadku 
całkowitego zaprzestania 
czynności przez sąd 
powszechny lub wojskowy z 
powodu 
COVID-19 prezes sądu 
apelacyjnego, a w stosunku 
do wojskowych sądów 
garnizonowych prezes 
wojskowego sądu 
okręgowego może wyznaczyć 
inny sąd równorzędny, 
położony na obszarze tej 
samej apelacji, jako właściwy 
do 
rozpoznawania spraw pilnych 
należących do właściwości 
sądu, który zaprzestał 
czynności – mając na 
względzie zapewnienie prawa 
do sądu oraz warunki 
organizacyjne sądów. 
Wyznaczenia dokonuje się na 
czas oznaczony, wynikający z 
przewidywanego okresu 
zaprzestania czynności. 
 (…) 
4. Sprawami pilnymi, o 
których mowa w ust. 1 i 2, są 
sprawy: 
(…) 
16) przesłuchania przez sąd 
osoby w trybie zabezpieczenia 

Ad 17 
Z uwagi na konieczność zabezpieczenia 
interesów wierzycieli, celowe jest 
uwzględnienie w katalogu praw pilnych 
również spraw o zabezpieczenie. 
 
W momencie, gdy działanie sądów jest 
ograniczone z uwagi na stan epidemii i 
dochodzenie roszczeń jest utrudnione, 
konieczne jest umożliwienie wierzycielom 
korzystania z zabezpieczenia, który znacznie 
zwiększa możliwości efektywnego i 
sprawnego przeprowadzenia postępowania 
egzekucyjnego. 
 
Ad 18 
Proponowana zmiana również wynika z 
konieczności zabezpieczenia interesów 
wierzycieli w postępowaniu cywilnym i 
gospodarczym. Z uwagi na to, że 
postanowienia o nadaniu klauzuli 
wykonalności są wydawane na posiedzeniu 
niejawnym, taka zmiana nie będzie miała 
wpływu na organizację pracy sądów w 
czasie stanu epidemii lub stanu zagrożenia 
epidemicznego, zaś może pomóc 
wierzycielom w ochronie ich interesów. 
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dowodu lub co do której 
zachodzi obawa, że nie będzie 
można jej przesłuchać na 
rozprawie; 
21) o zabezpieczenie; 
22) o nadanie tytułowi 
egzekucyjnemu klauzuli 
wykonalności. 
 

28. 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 
 
 

Art. 15zf Art. 15zf. U pracodawcy, u 
którego wystąpił spadek 
obrotów w następstwie 
wystąpienia COVID-19 i który 
nie zalega w regulowaniu 
zobowiązań podatkowych, 
składek na ubezpieczenie 
społeczne, ubezpieczenie 
zdrowotne, Fundusz 
Gwarantowanych Świadczeń 
Pracowniczych, Fundusz Pracy 
lub Fundusz Solidarnościowy 
do końca trzeciego kwartału 
2019 r., dopuszczalne jest 
zawarcie porozumienia o 
wprowadzeniu systemu 
równoważnego czasu pracy, 
w którym jest dopuszczalne 
przedłużenie dobowego 
wymiaru czasu pracy, nie 
więcej jednak niż do 12 
godzin,  w okresie 
rozliczeniowym 
nieprzekraczającym 12 

Celem regulacji jest powszechne 
umożliwienie przedsiębiorcom 
uelastycznienia systemu/czasu pracy (bez 
konieczności spełnienia dodatkowych 
warunków) i tym samym stworzenie 
warunków dla szybszego wydźwignięcia 
gospodarki z kryzysu w możliwie krótkim 
terminie po zakończeniu okresu epidemii. 
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miesięcy. Przedłużony 
dobowy wymiar czasu pracy 
jest równoważony krótszym 
dobowym wymiarem czasu 
pracy w niektórych dnia lub 
dniami wolnymi od pracy – 
bez dodatkowych warunków. 
 

29. 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 
 
 

Dodanie art. 3a ust. 1 i 2 1. W celu przeciwdziałania 
COVID-19 pracodawca może 
polecić pracownikowi 
poddanie się badaniu 
temperatury ciała. 
Przeprowadzenie badania 
stanowi przetwarzanie 
szczególnych kategorii danych 
osobowych, o których mowa 
w art. 9 ust. 1 Rozporządzenie 
Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 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) i odbywa się na 
podstawie art. 9 ust. 2 lit. i 
oraz zgodnie z zasadami 
ochrony danych osobowych 

Działania, które mogą być podejmowane z 
inicjatywy pracodawcy w walce z pandemią 
wirusa SARS-CoV-2, wynikają przede 
wszystkim z przepisów  Kodeksu pracy, 
gdzie zgodnie z art. 207 pracodawca ma 
obowiązek chronić zdrowie i życie 
pracowników oraz zapewnić bezpieczne i 
higieniczne warunki pracy, a z kolei 
pracownik współdziałać z pracodawcą i 
przełożonymi w wypełnianiu obowiązków 
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy 
(art. 211 pkt 7) 
 
Powyższe działania pracodawców są jednak 
ograniczone ze względu na obowiązujące 
przepisy. W przypadku badania 
temperatury pracowników są to przepisy 
regulacji RODO, w rozumieniu której wynik 
badania temperatury ciała osoby stanowi 
szczególną kategorię danych osobowych, 
której przetwarzanie co do zasady jest 
zabronione. 
 
W świetle art. 17 Ustawy o szczególnych 
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 
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wskazanymi w 
Rozporządzeniu, w 
szczególności zgodnie z art. 5, 
art. 6 ust. 1 lit. d oraz 
Motywem 46 tego 
Rozporządzenia. 
 
2. Badanie, o którym mowa 
w ust. 1 odbywa się z 
poszanowaniem dóbr 
osobistych pracownika. 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 
innych chorób zakaźnych oraz wywołanych 
nimi sytuacji kryzysowych Główny Inspektor 
Sanitarny lub działający z jego upoważnienia 
państwowy wojewódzki inspektor sanitarny 
może wydawać m.in. osobom prawnym 
decyzje nakładające obowiązek podjęcia 
określonych czynności zapobiegawczych lub 
kontrolnych, gdzie faktycznie ww. 
uprawnione podmioty mogłyby nakazać 
pracodawca przeprowadzanie badań 
temperatury pracowników, natomiast 
trzeba podkreślić, iż formalne 
usankcjonowanie takich działań czasowo 
może trwać zbyt długo, jak też dotyczyłoby 
tylko konkretnego podmiotu, a  w 
najlepszym razie ściśle określonego 
katalogu podmiotów wskazanych w decyzji. 

30. 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 
 

W art. 15x, zgodnie z 
którym w przypadku 
ogłoszenia stanu 
zagrożenia epidemicznego 
albo stanu epidemii 
pracodawca może, na czas 
oznaczony nie dłuższy niż 
do czasu odwołania stanu 
zagrożenia epidemicznego 
albo stanu epidemii: 
1) zmienić system lub 
rozkład czasu pracy 
pracowników w sposób 
niezbędny dla zapewnienia 
ciągłości funkcjonowania 

ust. 1 pkt 1 otrzymuje 
brzmienie: 
„1) zmienić system lub 
rozkład czasu pracy 
pracowników, w tym 
jednostronnie przedłużyć 
okres rozliczeniowy czasu 
pracy, w sposób niezbędny 
dla zapewnienia ciągłości 
funkcjonowania 
przedsiębiorstwa lub stacji z 
zastrzeżeniem, że czas pracy 
pracującego w nocy może 
zostać wydłużony do 12 
godzin na dobę, również w 

Zmiana polegająca na umożliwieniu 
pracodawcy, w sposób jednostronny, 
przedłużenie okresu rozliczeniowego czasu 
pracy jest konieczna, w celu zapewnienia 
prawidłowego funkcjonowania 
przedsiębiorstw lub stacji w związku ze 
zmianą systemu lub rozkładu czasu pracy. 
Możliwość wydłużenia okresu 
rozliczeniowego w każdym z systemów 
czasu pracy, jeżeli jest to uzasadnione 
przyczynami obiektywnymi lub 
technicznymi lub dotyczącymi organizacji 
pracy, nawet do 12 miesięcy, wynika wprost 
z przepisów Kodeksu pracy (art. 129 § 2 KP), 
jednak wymaga współdziałania, na mocy 
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przedsiębiorstwa lub stacji; 
2) polecić pracownikom 
świadczenie pracy w 
godzinach nadliczbowych w 
zakresie i wymiarze 
niezbędnym dla 
zapewnienia ciągłości 
funkcjonowania 
przedsiębiorstwa lub stacji. 

przypadku, gdy wykonuje 
prace szczególnie 
niebezpieczne albo związane z 
dużym wysiłkiem fizycznym 
lub umysłowym; okres 
rozliczeniowy może być 
przedłużony maksymalnie do 
końca odpowiednio miesiąca 
lub kwartału, w którym 
nastąpiło odwołanie stanu 
zagrożenia epidemicznego 
albo stanu epidemii; 
 

przepisów Kodeksu pracy, z zakładowymi 
organizacjami związkowymi albo 
przedstawicielami pracowników, co 
znacznie wydłuża przeprowadzenie tego 
procesu i uniemożliwi podjęcie niezbędnych 
działań w trakcie trwania stanu zagrożenia 
epidemicznego albo stanu epidemii. 
Ponadto doprecyzowano zasady dotyczące 
wykonywania prac szczególnie 
niebezpiecznych w porze nocnej. 

31. Ustawa o pracy na morzu z dnia 5 
sierpnia 2015r. (Dz. U. z 2015 r. 
poz. 1569, tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 
1889) 
 
 

Dodanie art. 1321 Art. X. W ustawie o pracy na 
morzu z dnia 5 sierpnia 
2015r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 
1569, tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 
1889) po art. 132 dodaje się 
art. 1321 o treści następującej: 
1. W okresie obowiązywania 

przepisów wydanych na 

podstawie art. 46 ust. 1 i 

2 ustawy z dnia 5 grudnia 

2008 r. o zapobieganiu 

oraz zwalczaniu zakażeń i 

chorób zakaźnych u ludzi 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 

i 1495 oraz z 2020 r. poz. 

284, 322 i 374) 

nieprzerwany okres pracy 

pracownika na 

Celem proponowanej zmiany w ustawie o 
pracy na morzu jest zapewnienie 
możliwości wydłużenia okresów 
wykonywania pracy na platformach 
wiertniczych / wydobywczych, które 
obecnie nie mogą przekroczyć 2 tygodni, a 
co za tym idzie - zmniejszenie ilości 
podmian oraz zapewnienie pracownikom 
możliwości skorzystania z czasu wolnego 
poza okresem kwarantanny. Działania takie 
mają na celu zmniejszenie ryzyka zarażenia 
koronawirusem SARS-2-COV. Nadto przy 2 
tygodniowych podmianach pracownik 
obowiązany jest spędzić cały czas wolny w 
warunkach kwarantanny, co de facto 
uniemożliwia mu pełne funkcjonowanie w 
życiu rodzinnym i społecznym. 
Ponadto zaproponowane rozwiązanie w 
pewnym stopniu minimalizuje ryzyko 
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platformach wiertniczych 

lub wydobywczych 

obsługiwanych przez 

kolejno wymieniające się 

załogi, o którym mowa w 

art. 108 ust. 1 zd. 2 

ustawy zmienianej w art. 

X może zostać 

przedłużony przez 

pracodawcę, nie dłużej 

jednak, niż do 4 tygodni. 

W razie potrzeby 

pracodawca może, wraz z 

przedłużeniem tego 

okresu, zmienić 

obowiązujące okresy 

rozliczeniowe, z 

uwzględnieniem art. 44 

ust. 1 ustawy zmienianej 

w art. X. 

2. Przedłużenie 

nieprzerwanego okresu 

pracy pracownika oraz 

zmiana okresu 

rozliczeniowego zgodnie z 

ust. 1 następuje w drodze 

obwieszczenia 

pracodawcy. Pracodawca 

ogłasza obwieszczenie w 

sposób zwyczajowo 

rozprzestrzenienia się wirusa na platformie 
wiertniczej, co byłoby w zasadzie 
równoważne ze wstrzymaniem jej ruchu i 
narażeniem spółki na szkodę o trudnych do 
oszacowania rozmiarach. 
Zaproponowany sposób wprowadzenia 
zmiany w najmniejszym możliwym stopniu 
ingeruje w nabyte przez pracowników 
morskich uprawnienia oraz gwarantuje 
automatyczny powrót do zwykłych 
warunków po ustaniu zagrożenia 
epidemiologicznego. 
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przyjęty w zakładzie 

pracy. 

3. Obwieszczenie 

pracodawcy nie wymaga 

współdziałania z 

zakładową organizacją 

związkową, uzgadniania 

bądź konsultacji. 

4. Zmiana warunków 

indywidualnych umów o 

pracę wynikająca z 

obwieszczenia, o którym 

mowa w ust. 2 nie 

wymaga wypowiedzenia 

warunków pracy i płacy. 

5. W okresie obowiązywania 

obwieszczenia, o którym 

mowa w ust. 2, nie mają 

zastosowania odmienne 

postanowienia układów 

zbiorowych pracy i innych 

opartych na ustawie 

porozumień zbiorowych, 

regulaminów i statutów 

określających prawa i 

obowiązki stron stosunku 

pracy. 

6. Z chwilą utraty mocy 

obowiązującej przepisów, 

o których mowa w ust. 1, 



  
 
 

26 
 

obwieszczenie, o którym 

mowa w ust. 2 wygasa, 

przy czym do trwających 

okresów pracy, wolnych 

od pracy okresów pobytu 

na lądzie oraz okresów 

rozliczeniowych stosuje 

się postanowienia 

obwieszczenia. 

7. W razie ogłoszenia przez 

pracodawcę 

obwieszczenia o którym 

mowa w ust. 2, art. 108 

ust. 1 zd. 3 ustawy 

zmienianej w art. X nie 

stosuje się. 

32. Ustawa z dnia 25.08.2006 r. o 
systemie monitorowania i 
kontrolowania jakości paliw 
(tekst. jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 
660 ze zm.) 
 
 
 

Art. 30d ust. 2 „Podmioty realizujące 
Narodowy Cel Redukcyjny 
informują Prezesa Urzędu 
Regulacji Energetyki o 
wspólnej realizacji obowiązku, 
o którym mowa w art. 30b 
ust. 1, w terminie do dnia 31 
listopada każdego roku.”. 
EWENTUALNIE: 
„Podmioty realizujące 
Narodowy Cel Redukcyjny 
informują Prezesa Urzędu 
Regulacji Energetyki o 
wspólnej realizacji obowiązku, 
o którym mowa w art. 30b 

Wydłużenie terminu złożenia informacji 
(ewentualnie aktualizacji w tym zakresie) 
uzasadnione jest ryzykiem niepewności co 
do rzeczywistych ilości paliw, jakie 
wprowadzać na rynek będą podmioty, 
które zamierzają wspólnie realizować 
obowiązek NCR. Podmioty wspólnie 
realizujące obowiązek co do zasady 
powinny wiązać umowy w tym zakresie – w 
kontraktach takich może jednak pojawić się 
możliwość ich wypowiedzenia bądź 
odstąpienia, co dodatkowo skomplikuje 
sytuację podmiotów, które w dalszym ciągu 
zamierzają wspólnie się rozliczać. Ponadto 
istnieje niepewność co do tego jak 
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ust. 1, w terminie do dnia 31 
marca każdego roku. W 
przypadku zmiany stanu 
faktycznego, wpływającej na 
treść złożonej informacji, 
podmioty o których mowa w 
ust. 1, mogą przesłać 
Prezesowi Urzędu Regulacji 
energetyki informację 
aktualizacyjną do dnia 30 
listopada roku, w którym 
złożyły informację.”. 

zachować się w sytuacji, gdy któryś z 
podmiotów, który przesłał do Prezesa URE 
zawiadomienie o chęci wspólnej realizacji 
obowiązku, przestanie istnieć (np. ogłosi 
upadłość, które to ryzyko staje się coraz 
bardziej prawdopodobne w odniesieniu do 
różnych podmiotów z uwagi na sytuację 
gospodarczą wywołaną epidemią COVID-
19). Na rynku mogą ponadto pojawić się 
nowe podmioty, które chciałyby realizować 
obowiązek wspólnie z dotychczas 
istniejącymi na rynku. Obecne przepisy im 
to uniemożliwiają. Przepisy w obecnym 
brzmieniu nie przewidują możliwości 
aktualizacji informacji po dniu 31 marca 
każdego roku, jednakże zmiana w tym 
zakresie jest przez rynek pożądana. 

33. Ustawa z dn. 27.04.2001r. Prawo 
ochrony środowiska  
(Dz. U. z 2019r., poz. 452 ze 
zmianami) 

Art. 215, ust.5  
 

Art. 215, ust. 5.  
W decyzji o zmianie 
pozwolenia wydanej na 
wniosek, o którym mowa w 
ust. 4 pkt 2, organ właściwy 
do wydania pozwolenia 
określa termin, nie dłuższy niż 
4 lata od dnia publikacji w 
Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej konkluzji BAT, 
dostosowania instalacji do 
nowych wymagań 
określonych w tej decyzji.  
W przypadku gdy 4-letni 
termin dostosowania do 
konkluzji przypada na rok 

Decyzja wykonawcza Komisji ustanawiająca 
konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych 
technik (BAT) w odniesieniu wspólnych 
systemów oczyszczania ścieków i gazów 
odlotowych z przemysłu chemicznego CWW 
nakłada obowiązek dostosowania instalacji 
oczyszczania ścieków do czerwca 2020 r.  
Obowiązki przeniesione są do  pozwoleń 
zintegrowanych. Art. 204, 215 ust. 4 pkt 2 
ustawy – Prawo ochrony środowiska. 
Realizacja tych wymagań jest w dużym 
stopniu zagrożona ze względu na stan 
epidemiczny. Niewykonanie obowiązków 
oznacza zagrożenie  cofnięcia pozwolenia.  
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2020, przesuwa się go na rok 
2021. 

34. Ustawa z dn. 27.04.2001r. Prawo 
ochrony środowiska  
(Dz. U. z 2019r., poz. 452 ze 
zmianami) 

Art. 146 a Dodanie ust. 7 o brzmieniu: 
7. Do czasów użytkowania o 
których mowa w art. 146a nie 
wlicza się okresu trwania 
pandemii 

W okresie pandemii zawieszeniu lub 
znacznemu wydłużeniu czasowemu uległy 
prace związane z przygotowaniem nowych 
instalacji spalania, które miałyby zastąpić 
użytkowane instalacje objęte derogacjami. 
Ponadto ze względu na aktualne trudności z 
przeprowadzaniem wymaganych prac 
remontowych na pozostałych źródłach,  
konieczna jest dodatkowa praca źródeł 
spalania objętych derogacjami ze względu 
na konieczność dostarczania niezbędnego 
ciepła dla potrzeb produkcyjnych oraz dla 
potrzeb ogrzewania komunalnego (trwający 
sezon grzewczy).   

 

35. Ustawa z  dnia 27 kwietnia 2001 
r. Prawo ochrony środowiska (Dz. 
U. z 2019 r. poz. 1396 z późn. zm.) 

Dodać  
Art. 441a 
 
 

Po TYTULE VIII dodaje się 
TYTUŁ VIIIa w brzmieniu: 
„TYTUŁ VIIIa 
„Przepisy epizodyczne” 
 
Art. 441a 
W przypadku ogłoszenia 
stanu zagrożenia 
epidemicznego albo stanu 
epidemii albo w przypadku 
niebezpieczeństwa szerzenia 
się zakażenia lub choroby 
zakaźnej, które może 
stanowić zagrożenie dla 
zdrowia publicznego, 
dopuszcza się wykonanie 
pomiarów wielkości emisji lub 

Z uwagi, na ograniczoną ilość laboratoriów 
posiadających akredytację w wymaganym 
zakresie, wiele próbek jest wysyłanych poza 
granice Polski, co w czasie pandemii jest 
niewskazane a ruch graniczny jest 
ograniczony do minimum. 
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innych warunków korzystania 
ze środowiska, w tym 
pobieranie próbek, do których 
prowadzący instalację są 
zobowiązani, przez 
laboratoria nie posiadające 
akredytacji, o których mowa 
w art.147a ust.1, pkt 1). 
 

36. Ustawa z  dnia 27 kwietnia 2001 
r. Prawo ochrony środowiska (Dz. 
U. z 2019 r. poz. 1396 z późn. zm.) 

Dodać 
Art. 441b 
 
 

Po TYTULE VIII dodaje się 
TYTUŁ VIIIa w brzmieniu: 
„TYTUŁ VIIIa 
„Przepisy epizodyczne” 
 
Art. 441b 
Podmioty korzystające ze 
środowiska, które są 
obowiązane do uiszczania 
opłat za korzystanie ze 
środowiska na podstawie art. 
284 i na zasadach określonych 
w art. 285 w ustawie, są 
zwolnione z tych opłat 
naliczonych za 2020 r.  
 

Z związku z trudnościami  
w utrzymaniu normalnego funkcjonowania 
większości przedsiębiorstw i mając na 
uwadze iż obecnie dla przedsiębiorstw 
kluczowe  powinno być utrzymanie kosztów 
zatrudnienia zasadne jest odstąpienie od 
danin publicznych przynajmniej za 2020 r. 
 

 

37. Ustawa z  dnia 27 kwietnia 2001 
r. Prawo ochrony środowiska (Dz. 
U. z 2019 r. poz. 1396 z późn. zm.) 

Dodać 
Art. 441c 
 

Po TYTULE VIII dodaje się 
TYTUŁ VIIIa w brzmieniu: 
„TYTUŁ VIIIa 
„Przepisy epizodyczne” 
 
Art. 441c 
Na wniosek, organ właściwy 
do wydania pozwolenia, 

W obecnej sytuacji przedsiębiorcy nie są 
wstanie prowadzić żadnych prac 
pozwalających na dostosowanie zakładów 
do wymogów wynikających z BAT. 
Obecnie prowadzone procesy inwestycyjne 
mogą nie zostać zrealizowane zgodnie  
z harmonogramami. 
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przedłuża w drodze decyzji 
termin dostosowania 
instalacji do wymagań 
określonych w konkluzjach 
BAT (4 lata), zgodnie z art. 
215, ust 2 i 5  ustawy o czas 
równy z czasem 
trwania  stanu zagrożenia 
epidemicznego albo stanu 
epidemii niebezpieczeństwa 
szerzenia się zakażenia lub 
choroby zakaźnej. 
 

38. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. 
Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 310 z późn. zm.)  

Dodać  
Art. 479a 
 
 
 

Po DZIALE XII, dodaje się 
DZIAŁ XIIa w brzmieniu: 
DZIAŁ XIIa 
„Przepisy epizodyczne” 
 
Art. 479a 
Podmioty które są 
obowiązane do uiszczania 
opłat stałych za usługi wodne, 
na podstawie art. 271, ust.6 
ustawy i ustalonych w formie 
informacji rocznej, na 
podstawie art. 271, ust.1 
ustawy, są zwolnione z tych 
opłat naliczonych za  
2020 r.  
 

Z związku z trudnościami  
w utrzymaniu normalnego funkcjonowania 
większości przedsiębiorstw i mając na 
uwadze iż obecnie dla przedsiębiorstw 
kluczowe  powinno być utrzymanie kosztów 
zatrudnienia zasadne jest odstąpienie od 
danin publicznych przynajmniej za 2020 r. 
 

 

39. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. 
Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 310 z późn. zm.)  

Dodać 
Art. 479b 
 

Po DZIALE XII, dodaje się 
DZIAŁ XIIa w brzmieniu: 
DZIAŁ XIIa 

Z związku z trudnościami  
w utrzymaniu normalnego funkcjonowania 
większości przedsiębiorstw i mając na 
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 „Przepisy epizodyczne” 
 
Art. 479b 
Podmioty które są 
obowiązane do uiszczania 
opłat zmiennych za usługi 
wodne, na podstawie art. 
272, ustawy i ustalonych w 
formie informacji, są 
zwolnione z tych opłat 
naliczonych za 2020 r.  
 

uwadze iż obecnie dla przedsiębiorstw 
kluczowe  powinno być utrzymanie kosztów 
zatrudnienia zasadne jest odstąpienie od 
danin publicznych przynajmniej za 2020 r. 
 

40. Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. 
o gospodarce opakowaniami i 
odpadami opakowaniowymi (Dz. 
U. z 2019 r., poz. 542, ze zm.) 

Art.34. Wprowadzający 
produkty w opakowaniach 
oraz organizacja odzysku 
opakowań, którzy nie 
wykonali obowiązku 
określonego w art. 17 ust. 
1, są obowiązani wnieść 
opłatę produktową 
obliczoną oddzielnie w 
przypadku nieosiągnięcia 
wymaganego poziomu:  
1) recyklingu, w tym 
recyklingu dla wszystkich 
opakowań razem;  
2) odzysku. 

Dodanie art.: 
Art.34.a. Wprowadza się 
odstępstwo dla obowiązku 
wskazanego w art.34 dla 
2020r. ze względu na stan 
epidemiczny. 

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o 
gospodarce opakowaniami i odpadami 
opakowaniowymi (Dz. U. z 2019 r., poz. 542, 
ze zm.) w art. 20 nakłada obowiązek 
uzyskania na wprowadzającego produkty w 
opakowaniach obowiązek osiągnięcia 
docelowego poziomu odzysku i recyklingu 
odpadów opakowaniowych. W sytuacji 
braku możliwości wywiązania się z tego 
obowiązku organizacji odzysku, które w 
imieniu zakładu realizują ten obowiązek, 
zakłady zostaną narażone na koszty 
poniesienia opłaty produktowej rzędu 
kilku mln PLN. 
 

 

41. Ustawa o odpadach  
 

Art. 25  
ust.4  

Odpady mogą być 
magazynowane, jeżeli 
konieczność magazynowania 
wynika z procesów 
technologicznych lub 
organizacyjnych i nie 

Występujący na terenie kraju stan epidemii 
i zwiększająca się ilość osób objętych 
kwarantanną oraz zagrożenie zarażenia się 
koronawirusem może spowodować 
zagrożenie braku możliwości odbioru 
odpadów / przekazywania odpadów 

 



  
 
 

32 
 

przekracza terminów 
uzasadnionych 
zastosowaniem tych 
procesów nie dłużej jednak 
niż przez 3 lata  

odbiorcom z uwagi na brak pracowników 
zarówno po stronie przekazującego, jak i 
odbiorcy odpadów, kierowców 
transportujących odpady. 
 

42. Ustawie z dnia 11 maja 2001 r. o 
obowiązkach przedsiębiorców w 
zakresie gospodarowania 
niektórymi odpadami oraz o 
opłacie produktowej  (Dz. U. z 
2018 r. poz. 1932, z 2019 r. poz. 
1403, z 2020 r. poz. 284.) 

Po rozdziale 8 dodaje się 
rozdział 9 w brzmieniu: 
„Rozdział 9 Przepis 
epizodyczny” 

„Rozdział 9 Przepis 
epizodyczny” 
Art.47  1. W przypadku 
ogłoszenia stanu zagrożenia 
epidemicznego albo stanu 
epidemii, które może 
stanowić zagrożenie dla 
zdrowia publicznego, 
obowiązujące w 2020 roku 
poziomy odzysku i recyklingu   
dla produktów 
wymienionych w załączniku 
4a poz. 1 oraz w przepisach 
wykonawczych  wydanych na 
podstawie art. 3 ust.8,   
wynoszą odpowiednio: 
1) odzysk: 35%  i recykling: 

20% - w przypadku gdy stan 
zagrożenia epidemicznego 
lub stan epidemii trawa nie 
dłużej niż 6 miesięcy; 

2) odzysk: 30% i recykling 18% 
w przypadku gdy stan 
zagrożenia epidemicznego 
lub stan epidemii trawa 
dłużej niż 6 miesięcy 

 

Obowiązki zapewnienia odpowiednich 
poziomów odzysku i recyklingu dotyczą 
również olejów odpadowych powstałych z 
wprowadzanych na polski rynek środków 
smarnych. W obecnej sytuacji zbiórka i 
recykling tych odpadów jest w dużym 
stopniu ograniczona w skutek ograniczenia 
działania punktów wymiany olejów 
smarowych (serwisy samochodowe) oraz 
ograniczenia korzystania z samochodów a 
także wstrzymania lub ograniczenia 
funkcjonowania zakładów przemysłowych 
zużywających oleje smarowe na potrzeby 
własne. Poziomy odzysku i recyklingu dla 
olejów odpadowych zostały określone w 
rozporządzeniu wykonawczym a ich 
wypełnienie na 2020 rok może jednak być 
spełniony tylko wówczas, gdy cały sektor 
działa w niezakłóconych warunkach, przy 
pełnej dostępności środków technicznych i 
osobowych i odpadu. Tymczasem 
wzrastająca z każdym dniem liczba osób 
zarażonych koronawirusem może 
doprowadzić do sytuacji, w której zebranie i 
przetworzenie wymaganej za rok 2020 r. 
ilości olejów odpadowych będzie 
niemożliwe. Brak wypełnienia obowiązku 
będzie pociągało za sobą konieczność 
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zapłaty przez recyklerów/konsorcja odzysku 
opłaty produktowej w wysokości 2,1 zł/kg. 
W związku z powyższym postulujemy o  
jednorazową degresywną zmianą 
wymaganych na 2020 roku poziomów 
odzysku i recyklingu od wprowadzanych na 
rynek olejów smarowych i preparatów 
smarowych które będą uzależnione od 
długości trwania w tym roku stanu 
epidemii lub stanu zagrożenia 
epidemicznego. 
    

43. Ustawa z dnia 12 czerwca 2015r. 
o systemie handlu 
uprawnieniami do emisji gazów 
cieplarnianych (Dz.U. z 2020r. 
poz. 136 ze zmianą) 

Wprowadzenie w Art. 79 
ust.1a 

W roku 2020 raporty o 
których mowa w ust.1 
prowadzący instalację i 
operator statku 
powietrznego składają w 
terminie do dnia 30 września 
2020 r.  

Możliwość przesunięcia terminu złożenia 
raportów w zakresie udoskonaleń w 
metodyce monitorowania, zgodnie z 
wymaganiami określonymi w art.69 ust.1 
rozporządzenia Komisji (UE) nr 601/2012, z 
30.06 na 30.09.2020 r. wynika także z 
przytoczonego rozporządzenia Komisji, więc 
wskazany termin nie będzie kolidował z 
przepisami unijnymi – ale zdecydowanie 
musiałby zostać wprowadzony za pomocą 
zapisów ustawowych. W dobie dużej 
niepewności dotyczącej prowadzenia 
normalnej działalności, istnieje ryzyko 
spóźnienia w zebraniu danych oraz 
przeprowadzenia 
wymaganych/zadeklarowanych działań 
doskonalących – wykorzystywanych 
podczas opracowywania tych raportów. 
Niepewność dotyczy także osłabionej 
obsady personalnej osób od których 
zbierane są dane lub też odpowiedzialnych 
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za opracowanie przedmiotowych raportów. 

44. Ustawa o substancjach 
zubożających warstwę ozonową 
oraz niektórych fluorowanych 
gazach cieplarnianych (t.j. Dz. U. z 
2018 r., poz. 2221) 

Art. 47 - 49, art. 51 Dodanie art. o brzmieniu: 
Na czas trwania pandemii 
zawiesza się wymierzanie kar 
o których mowa w Rozdziale 
11 ustawy. 

W okresie pandemii występuje ryzyko 
wprowadzenia wirusa przez osoby 
wykonujące czynności sprawdzające 
szczelność urządzeń klimatyzacyjnych i 
systemów ochr. ppoż. zawierających SZWO 
lub f-gazy. Zainstalowane urządzenia są 
zwykle umieszczone w pomieszczeniach, w 
których pracują osoby obsługujące pracę 
instalacji produkcyjnych ( i których 
obecność jest stale niezbędna np. 
sterownie). Terminy obsługi urządzeń 
(roczne, półroczne w zależności od 
zawartości substancji) winny być odroczone 
o okres trwania pandemii. Stanowisko 
Ministerstwa Klimatu z dnia 24-03-2020 o 
możliwości odstąpienia od wymierzenia kar 
administracyjnych przez WIOŚ lub oraz PSP 
przy konieczności udowodnienia przez 
kontrolowanego braku możliwości 
popełnienia ww. naruszenia w tym okresie 
jest niewystarczające.     

 

45. Ustawa o rynku mocy Art.99. ust .1 Ustawy o 
rynku mocy  
„Opłatę mocową pobiera 
się od dnia 1 października 
2020 r.” 
Art.99. ust . 2 Ustawy o 
rynku mocy  
„Prezes URE kalkuluje 
stawki opłaty mocowej na 
okres od dnia 1 
października 2020 r. do 

Art.99 ust.1 Ustawy o rynku 
mocy 
„Opłatę mocową pobiera się 
od dnia 1 października 2021 
r.” 
Art.99. ust . 2 Ustawy o rynku 
mocy  
„Prezes URE kalkuluje stawki 
opłaty mocowej na okres od 
dnia 1 października 2021 r. 
do dnia 31 grudnia 2022 r. 

Konieczność ochrony finansowej 
przedsiębiorstw energochłonnych. 
Od 1.10.2020 roku zacznie obowiązywać 
konieczność wnoszenia przez 
przedsiębiorstwa energochłonne tzw. 
opłatę mocową. 
Wprowadzenie możliwości przesunięcia 
terminu tego obowiązku o rok lub 
alternatywnie ogłoszenie czasu pandemii 
formalnie i wyłączenie go z naliczania do 
wszystkich terminów wynikających z tzw. 
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dnia 31 grudnia 2021 r. 
proporcjonalnie dla tego 
okresu, zapewniając 
przeniesienie kosztów 
wynikających z umów 
mocowych zawartych na 
rok dostaw 2021.” 

proporcjonalnie dla tego 
okresu, zapewniając 
przeniesienie kosztów 
wynikających z umów 
mocowych zawartych na rok 
dostaw 2022.” 

ustawy macowej. 
W przypadku powiązania z przepisami Unii 
Europejskiej wystąpienie z wnioskiem o 
odpowiednią notyfikację do Komisji 
Europejskiej 

46. Prawo ochrony środowiska Art. 21 ust. 4 Dyrektywy 
IED: 
„W terminie czterech lat od 
publikacji decyzji w sprawie 
konkluzji dotyczących BAT 
zgodnie z art. 13 ust. 5 
odnoszących się do 
głównej działalności danej 
instalacji, właściwy organ 
zapewnia: 
a) ponowne rozpatrzenie 
wszystkich warunków 
pozwolenia dla danej 
instalacji oraz, w razie 
potrzeby, ich aktualizację, 
ab y zapewnić zgodność z 
niniejszą dyrektywą i, w 
szczególności, w 
stosownych przypadkach, z 
art. 15 ust. 3 i 4; 
b) zgodność instalacji z 
tymi warunkami 
pozwolenia. 
 
Podczas ponownego 
rozpatrywania uwzględnia 

Propozycja zmiany do Ustawy 
Prawo ochrony Środowiska - 
nowy artykułu w ustawie 
zmieniającej: 
„Terminy dostosowania 
instalacji do wymagań 
określonych w konkluzjach 
BAT, opublikowanych w 
Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej na dzień wejścia 
w życie niniejszej ustawy 
zmieniającej, w tym terminy 
wskazane w pozwoleniu lub 
decyzji o zmianie pozwolenia,  
zostają wydłużone do 31 
grudnia 2023 r.” 
 
Art.  146a ustawy Prawo 
ochrony środowiska: 
„1. Dla źródła spalania paliw, 
w przypadku którego 
prowadzący instalację złożył 
organowi właściwemu do 
wydania pozwolenia, w 
terminie do dnia 1 stycznia 
2014 r., pisemną deklarację, 

Konieczność ponoszenia wydatków na 
inwestycje mandatowe przy zmniejszonych 
przychodach spowodowanych epidemią. 
W związku z zatrzymaniem produkcji w 
sektorze motoryzacyjnym oraz 
ograniczeniami produkcji w sektorach 
AGD, elektrotechnicznych, budowalnych 
meblarskich itd. zaplanowane wpływy ze 
sprzedaży produktów do ww. sektorów nie 
będą zrealizowane. Może to skutkować 
koniecznością ograniczenia inwestycji. 
Zasadnicza część inwestycji mandatowych 
lub quazi-mandatowych wynika z 
konieczności dostosowania energetyki 
spółek do wymogów prawa i jest 
kontynuacją realizacji projektów 
rozpoczętych wcześniej, aby dotrzymać 
wymaganych prawem terminów. Skutki nie 
zrealizowania tych inwestycji będą dopiero 
w 2023 roku, jednak bez wprowadzonych 
obecnie działań, nieodwracalne i zgodnie z 
obecnymi zapisami w ustawie POŚ 
konsekwencją będzie konieczność 
wyłączenia produkcji i dokonania zwolnień 
pracowników. 
Propozycja rozwiązania: 
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się wszystkie n owe lub 
uaktualnione konkluzje 
dotyczące BAT mające 
zastosowanie do instalacji i 
przyjęte zgodnie z art. 13 
ust. 5 od chwili udzielenia 
pozwolenia lub jego 
ostatniego ponownego 
rozpatrzenia.” 
 
Art. 215 ust. 4, 5 i 6 ustawy 
Prawo ochrony środowiska: 
 
„4. W przypadku gdy 
analiza dokonana na 
podstawie ust. 1 wykazała 
konieczność zmiany 
pozwolenia 
zintegrowanego, organ 
właściwy do wydania 
pozwolenia niezwłocznie: 
1) przekazuje 
prowadzącemu instalację 
informację o konieczności 
dostosowania instalacji, w 
terminie nie dłuższym niż 4 
lata od dnia publikacji w 
Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej konkluzji BAT, 
do wymagań określonych 
w konkluzjach BAT; 
 
2) wzywa prowadzącego 

że źródło będzie użytkowane 
nie dłużej niż do dnia 31 
grudnia 2024 r., a czas 
użytkowania źródła, w okresie 
od dnia 1 stycznia 2016 r. do 
dnia 31 grudnia 2024 r., nie 
przekroczy 25 500 godzin, 
jeżeli spełnia ono następujące 
warunki: 
1) pozwolenie na budowę 
źródła wydano przed dniem 7 
stycznia 2013 r. lub wniosek o 
wydanie takiego pozwolenia 
został złożony przed tym 
dniem, i źródło zostało 
oddane do użytkowania nie 
później niż w dniu 7 stycznia 
2014 r., 
2) całkowita nominalna moc 
cieplna źródła, ustalona z 
uwzględnieniem pierwszej i 
drugiej zasady łączenia, jest 
nie mniejsza niż 50 MW, 
3) źródło ani żadna z jego 
części, które będą 
eksploatowane po dniu 31 
grudnia 2015 r., nie zostały 
zgłoszone, do dnia 30 czerwca 
2004 r., w pisemnej deklaracji 
złożonej organowi 
właściwemu do wydania 
pozwolenia, jako źródło, które 
będzie użytkowane nie dłużej 

1. Odroczenie wejścia w życie konkluzji 
BAT do końca 2023  r., z uwzględnieniem 
nienaliczania kar i opłat dodatkowych z 
tytułu niespełnienia wymogów i braku 
terminowego ich zrealizowana;  
 
2. Zwiększenie liczby godzin derogacyjnych 
dla źródła emisji- z 17500 h o dodatkowe 
8000 h z terminem maksymalnym 
wykorzystania do 2024 r. dla wszystkich 
spółek w Polsce objętych derogacjami 
(głównie energetyka przemysłowa i 
zawodowa). 
 
Obydwa ww. postulatów (lit. 1-2) wynikają z 
poważnego (i zaczynającego się 
materializować) ryzyka opóźnienia 
zaplanowanych inwestycji ze względu na 
powoływanie się przez wykonawców na siłę 
wyższą w związku z pandemią wywołaną 
przez koronawirusa i wycofywanie z 
podjętych zobowiązań związanych z 
inwestycjami służącymi dostosowaniu do 
ww. konkluzji BAT przy zachowaniu 
określonej w art. 33 Dyrektywy 2010/75/UE 
liczby godzin derogacyjnych. Te, niezależne 
od nich i niemożliwe do przewidzenia 
okoliczności zmuszą firmy do przedłużonego 
korzystania z dotychczasowych źródeł 
energii lub ograniczenia produkcji. 
Ewentualne ograniczenie produkcji, z kolei, 
spowodowałoby dalsze zaostrzenie 
kryzysowej sytuacji w przemyśle, ze 
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instalację do wystąpienia z 
wnioskiem o zmianę 
pozwolenia w terminie 
roku od dnia doręczenia 
wezwania, określając 
zakres tego wniosku 
mający związek ze 
zmianami wynikającymi z 
dokonanej analizy. 
 
5. W decyzji o zmianie 
pozwolenia wydanej na 
wniosek, o którym mowa w 
ust. 4 pkt 2, organ właściwy 
do wydania pozwolenia 
określa termin, nie dłuższy 
niż 4 lata od dnia publikacji 
w Dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej konkluzji 
BAT, dostosowania 
instalacji do nowych 
wymagań określonych w 
tej decyzji. 
 
6. Udzielając odstępstwa, o 
którym mowa w art. 204 
ust. 2, organ właściwy do 
wydania pozwolenia może 
określić późniejszy termin 
dostosowania instalacji do 
nowych wymagań.” 
 
Art.  204 ustawy Prawo 

niż do dnia 31 grudnia 2015 r., 
i którego czas użytkowania w 
okresie od dnia 1 stycznia 
2008 r. do dnia 31 grudnia 
2015 r. nie przekroczy 20 000 
godzin 
- obowiązują - w okresie od 
dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 
31 grudnia 2024 r. lub w 
okresie krótszym, jeżeli limit 
czasu użytkowania źródła 
wynoszący 25 500 godzin 
zostanie wykorzystany przed 
dniem 31 grudnia 2024 r. - 
wielkości dopuszczalnej emisji 
tlenku azotu i dwutlenku 
azotu w przeliczeniu na 
dwutlenek azotu, wielkości 
dopuszczalnej emisji pyłu i 
wielkości dopuszczalnej emisji 
dwutlenku siarki lub stopnie 
odsiarczania, które zostały 
określone w pozwoleniu 
zintegrowanym jako 
obowiązujące w dniu 31 
grudnia 2015 r. 
 
2. Czas użytkowania 25 500 
godzin, o którym mowa w ust. 
1, wynosi 32 000 godzin, w 
przypadku źródła spalania 
paliw o całkowitej nominalnej 
mocy cieplnej większej niż 

wszystkimi negatywnymi skutkami 
społecznymi w zakresie możliwej utraty 
płynności, miejsc pracy, a także zagrożenia 
inwestycji w badania i rozwój i nowe 
technologie wspierające niskoemisyjną 
transformację polskiego i unijnego 
przemysłu.  
 
W przypadku braku możliwości zmian 
zaproponowanych ustaw krajowych, 
wnioskujemy o wystąpienie do Komisji 
Europejskiej o: 
– zmianę decyzji wykonawczej Komisji (UE) 
2017/1442 z dnia 31 lipca 2017 r. 
ustanawiającej konkluzje dotyczące 
najlepszych dostępnych technik (BAT) w 
odniesieniu do dużych obiektów 
energetycznego spalania zgodnie z 
Dyrektywą 2010/75/UE ; oraz 
– zmianę art. 15, 21 i 33 Dyrektywy 
2010/75/UE ws. emisji przemysłowych, 
która wkrótce (2021 r.) ma być w 
przeglądzie (obecnie – do 21.04 br. trwa 
Inception Impact Assessment); 
 
Niezależnie od powyższego, do rozważenia 
pozostaje kwestia ewentualnego 
notyfikowania Komisji Europejskiej 
odstępstwa od stosowania przepisów prawa 
UE lub doprowadzenia do wystąpienia z 
wnioskiem przez Radę o zmianę Dyrektywy 
IED. Powyższe działania mogłyby zostać 
umotywowane potrzebą ochrony interesów 
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ochrony środowiska: 
 
„1. Instalacje wymagające 
pozwolenia 
zintegrowanego spełniają 
wymagania ochrony 
środowiska wynikające z 
najlepszych dostępnych 
technik, a w szczególności 
nie mogą powodować 
przekroczenia granicznych 
wielkości emisyjnych. 
 
2. W szczególnych 
przypadkach organ 
właściwy do wydania 
pozwolenia 
zintegrowanego może w 
pozwoleniu zintegrowanym 
zezwolić na odstępstwo od 
granicznych wielkości 
emisyjnych, jeżeli w jego 
ocenie ich osiągnięcie 
prowadziłoby do 
nieproporcjonalnie 
wysokich kosztów w 
stosunku do korzyści dla 
środowiska oraz pod 
warunkiem że nie zostaną 
przekroczone standardy 
emisyjne, o ile mają one 
zastosowanie. 
 

1500 MW, ustalonej z 
uwzględnieniem pierwszej 
zasady łączenia, którego 
użytkowanie rozpoczęto 
przed dniem 31 grudnia 1986 
r. i które jest opalane 
lokalnymi paliwami stałymi o 
wartości opałowej poniżej 
5800 kJ/kg, zawartości wilgoci 
powyżej 45% wagowo, 
połączonej zawartości wilgoci 
i popiołu powyżej 60% 
wagowo i zawartości tlenku 
wapnia w popiele powyżej 
10%. 
 
3. W przypadku, o którym 
mowa w ust. 1, dla źródła 
spalania paliw o całkowitej 
nominalnej mocy cieplnej 
większej niż 500 MW, 
ustalonej z uwzględnieniem 
pierwszej i drugiej zasady 
łączenia, opalanego paliwem 
stałym, dla którego pierwsze 
pozwolenie na budowę 
wydano po dniu 1 lipca 1987 
r., wielkość dopuszczalnej 
emisji tlenku azotu i 
dwutlenku azotu w 
przeliczeniu na dwutlenek 
azotu w okresie od dnia 1 
stycznia 2016 r. do dnia 31 

przedsiębiorstw energochłonnych, 
długoterminowego przeciwdziałania 
niekorzystnym skutkom COVID – 19, 
właściwemu funkcjonowaniu rynku 
wewnętrznego Unii Europejskiej. 
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3. Przy dokonywaniu 
oceny, o której mowa w 
ust. 2, organ właściwy 
bierze pod uwagę 
położenie geograficzne, 
lokalne warunki 
środowiskowe, 
charakterystykę techniczną 
instalacji lub inne czynniki 
mające wpływ na 
funkcjonowanie instalacji i 
środowisko jako całość. 
 
4. Jeżeli konkluzje BAT nie 
zostały opublikowane w 
Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej, dopuszczalną 
wielkość emisji z instalacji 
ustala się, uwzględniając 
potrzebę przestrzegania 
standardów emisyjnych i 
standardów jakości 
środowiska.” 
 
Art. 33 Dyrektywy IED 
 
Art.  146a.  ustawy Prawo 
ochrony środowiska: 
„1.  Dla źródła spalania 
paliw, w przypadku którego 
prowadzący instalację 
złożył organowi 
właściwemu do wydania 

grudnia 2024 r. nie może być 
wyższa niż 200 mg/m3u. 
 
4. Jeżeli źródło spalania paliw, 
o którym mowa w ust. 1 i 2, 
lub część tego źródła, będą 
eksploatowane po dniu 31 
grudnia 2024 r. lub po dniu, w 
którym wykorzystany zostanie 
limit czasu użytkowania 
odpowiednio 25 500 albo 32 
000 godzin, to przy określaniu 
wielkości dopuszczalnej emisji 
na okres po tych dniach 
źródło to uznaje się za źródło 
oddane do użytkowania po 
dniu 7 stycznia 2014 r. 
 
5. W źródle spalania paliw, o 
którym mowa w ust. 1, nie 
mogą być spalane odpady 
niezaliczone do biomasy w 
rozumieniu przepisów 
wydanych na podstawie art. 
146 ust. 3.” 
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pozwolenia, w terminie do 
dnia 1 stycznia 2014 r., 
pisemną deklarację, że 
źródło będzie użytkowane 
nie dłużej niż do dnia 31 
grudnia 2023 r., a czas 
użytkowania źródła, w 
okresie od dnia 1 stycznia 
2016 r. do dnia 31 grudnia 
2023 r., nie przekroczy 17 
500 godzin, jeżeli spełnia 
ono następujące warunki: 
1) pozwolenie na budowę 
źródła wydano przed 
dniem 7 stycznia 2013 r. 
lub wniosek o wydanie 
takiego pozwolenia został 
złożony przed tym dniem, i 
źródło zostało oddane do 
użytkowania nie później niż 
w dniu 7 stycznia 2014 r., 
2) całkowita nominalna 
moc cieplna źródła, 
ustalona z uwzględnieniem 
pierwszej i drugiej zasady 
łączenia, jest nie mniejsza 
niż 50 MW, 
3) źródło ani żadna z jego 
części, które będą 
eksploatowane po dniu 31 
grudnia 2015 r., nie zostały 
zgłoszone, do dnia 30 
czerwca 2004 r., w 
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pisemnej deklaracji 
złożonej organowi 
właściwemu do wydania 
pozwolenia, jako źródło, 
które będzie użytkowane 
nie dłużej niż do dnia 31 
grudnia 2015 r., i którego 
czas użytkowania w okresie 
od dnia 1 stycznia 2008 r. 
do dnia 31 grudnia 2015 r. 
nie przekroczy 20 000 
godzin 
- obowiązują - w okresie od 
dnia 1 stycznia 2016 r. do 
dnia 31 grudnia 2023 r. lub 
w okresie krótszym, jeżeli 
limit czasu użytkowania 
źródła wynoszący 17 500 
godzin zostanie 
wykorzystany przed dniem 
31 grudnia 2023 r. - 
wielkości dopuszczalnej 
emisji tlenku azotu i 
dwutlenku azotu w 
przeliczeniu na dwutlenek 
azotu, wielkości 
dopuszczalnej emisji pyłu i 
wielkości dopuszczalnej 
emisji dwutlenku siarki lub 
stopnie odsiarczania, które 
zostały określone w 
pozwoleniu zintegrowanym 
jako obowiązujące w dniu 
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31 grudnia 2015 r. 
 
2. Czas użytkowania 17 500 
godzin, o którym mowa w 
ust. 1, wynosi 32 000 
godzin, w przypadku źródła 
spalania paliw o całkowitej 
nominalnej mocy cieplnej 
większej niż 1500 MW, 
ustalonej z uwzględnieniem 
pierwszej zasady łączenia, 
którego użytkowanie 
rozpoczęto przed dniem 31 
grudnia 1986 r. i które jest 
opalane lokalnymi 
paliwami stałymi o 
wartości opałowej poniżej 
5800 kJ/kg, zawartości 
wilgoci powyżej 45% 
wagowo, połączonej 
zawartości wilgoci i popiołu 
powyżej 60% wagowo i 
zawartości tlenku wapnia w 
popiele powyżej 10%. 
3. W przypadku, o którym 
mowa w ust. 1, dla źródła 
spalania paliw o całkowitej 
nominalnej mocy cieplnej 
większej niż 500 MW, 
ustalonej z uwzględnieniem 
pierwszej i drugiej zasady 
łączenia, opalanego 
paliwem stałym, dla 



  
 
 

43 
 

którego pierwsze 
pozwolenie na budowę 
wydano po dniu 1 lipca 
1987 r., wielkość 
dopuszczalnej emisji tlenku 
azotu i dwutlenku azotu w 
przeliczeniu na dwutlenek 
azotu w okresie od dnia 1 
stycznia 2016 r. do dnia 31 
grudnia 2023 r. nie może 
być wyższa niż 200 
mg/m3u. 

4 Jeżeli źródło spalania paliw, 
o którym mowa w ust. 1 i 2, 
lub część tego źródła, będą 
eksploatowane po dniu 31 
grudnia 2023 r. lub po dniu, 
w którym wykorzystany 
zostanie limit czasu 
użytkowania odpowiednio 
17 500 albo 32 000 godzin, 
to przy określaniu wielkości 
dopuszczalnej emisji na 
okres po tych dniach źródło 
to uznaje się za źródło 
oddane do użytkowania po 
dniu 7 stycznia 2014 r. 
5. W źródle spalania paliw, 
o którym mowa w ust. 1, 
nie mogą być spalane 
odpady niezaliczone do 
biomasy w rozumieniu 
przepisów wydanych na 
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podstawie art. 146 ust. 3.” 

47. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. 
Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 
r. poz. 1186, 1309, 1524, 1696, 
1712, 1815, 2166, 2170, z 2020 r. 
poz. 148, 471, 695) 

Art. [X] 1) Oznaczenie rozdziału 11 
otrzymuje brzmienie: 
„Rozdział 11 
Przepisy epizodyczne, 
przejściowe i końcowe”; 
 
2) po art. 105 dodaje się art. 
105a w brzmieniu: 
„Art. 105a. W okresie stanu 
zagrożenia epidemicznego 
albo stanu epidemii, a także w 
okresie 6 miesięcy od 
odwołania stanu zagrożenia 
epidemicznego albo stanu 
epidemii, zawiesza się 
stosowanie do stacji paliw 
płynnych ograniczeń, o 
których mowa w 
rozporządzeniu Ministra 
Gospodarki w sprawie 
warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać 
bazy i stacje paliw płynnych, 
rurociągi przesyłowe 
dalekosiężne służące do 
transportu ropy naftowej i 
produktów naftowych i ich 
usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. 
poz. 143 oraz z 2018 r. poz. 
1190), wydanym na 
podstawie art. 7 ust. 2 pkt 2 
ustawy, w odniesieniu do 

W związku z koniecznością zapewnienia w 
ofercie produktowej na stacjach paliw 
płynnych bieżącej dostępności środków 
biobójczych służących do dezynfekcji, 
zasadnym jest czasowe zniesienie 
ograniczeń w zakresie przechowywania na 
stacjach paliw płynu do dezynfekcji, 
zarówno w zakresie płynu 
wykorzystywanego na potrzeby własne 
stacji, a także zapewnienie dostępności tego 
produktu dla klientów stacji. W przeciwnym 
razie obowiązujące ograniczenie wynikające 
z Rozporządzenia w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać 
bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi 
przesyłowe dalekosiężne służące do 
transportu ropy naftowej i produktów 
naftowych i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 
r. poz. 143 oraz z 2018 r. poz. 1190), 
zgodnie z którym w pomieszczeniach 
magazynowych pawilonu stacji paliw 
płynnych dopuszcza się przechowywanie 
cieczy palnych o temperaturze zapłonu 
328,15 K (55°C) i niższej w szczelnie 
zamkniętych opakowaniach o pojemności 
do 1 dm3 i łącznej ich pojemności do 50 
dm3. Takie ograniczenie uniemożliwia 
zapewnienie dostępności płynu do 
dezynfekcji zawierających etanol w 
odpowiedniej ilości, zarówno na użytek 
własny stacji, jak i z przeznaczeniem na 
sprzedaż dla klientów. 
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przechowywania środków 
biobójczych w rozumieniu 
ustawy z dnia 9 października 
2015 r. o produktach 
biobójczych (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 2231 oraz z 2020 r. poz. 
322), które są przeznaczone 
do dezynfekcji.” 
 

 

48. Ustawa z dnia 30 sierpnia  
2019 r. o zmianie ustawy – 
Kodeks spółek handlowych oraz 
niektórych innych ustaw (Dz. U. 
poz. 1798 oraz z 2020 r. poz. 288) 

Art. 40 Ustalenie terminu rozpoczęcia 
procesu przekształcania 
depozytu akcji w rejestr 
akcjonariuszy w terminie 90 
dni od ustania stanu 
zagrożenia epidemicznego lub 
stanu epidemii. 
 

Wstrzymanie procesu przekształcenia 
depozytu akcji w rejestr akcjonariuszy; 
w przypadku naszej spółki konieczne jest 
wezwanie do osobistego stawiennictwa ok. 
4 tys. akcjonariuszy i złożenia przez nich 
dokumentów dot. posiadanych akcji i 
udzielenia zgody na wpis do rejestru 
akcjonariuszy; obecnie trudne jest 
pozyskanie ofert z rynku na 
przeprowadzenie tego procesu – biura 
maklerskie ograniczyły działalność przede 
wszystkim do obsługi zdalnej i nie są 
zainteresowane organizacją obsługi 
akcjonariuszy, którzy muszą stawić się 
osobiście. 

 

 




