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Szanowny Pan 

Mateusz Morawiecki 

Prezes Rady Ministrów 

 

 

 

Dot.: Projektu Ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na 

zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o 

zmianie niektórych innych ustaw   

 

 

Szanowny Panie Premierze, 

 

Działając w imieniu branży chemicznej reprezentowanej przez podmioty Członkowskie Polskiej 

Izby Przemysłu Chemicznego, przedstawiamy kluczowe uwagi i propozycje zmian ustawowych 

odnoszące się do przedstawionego przez Rząd RP projektu tzw. Tarczy 4.0, a więc 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. Stoimy na stanowisku, że 

zaproponowane przez administrację zmiany, powinny stanowić większy parasol ochronny niż obecnie 

zaproponowany. Niezmiernie apelujemy o wprowadzenie realnych rozwiązań chroniących 

przedsiębiorstwa przez skutkami epidemii. Jedyną drogą do ochrony przed głęboką recesją 

gospodarczą jest zapewnienie płynności tysiącom przedsiębiorstw i zapewnienie milionów miejsc 

pracy. 

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

postulatami i wsłuchał w głos przedsiębiorców. Głęboko wierzymy, że dialog i rozpatrzenie 
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postulatów bardzo mocno przyczyn się do 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. 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. 47 dot. 
proponowanego art. 12c 
ust. 1 pkt 1 lit (a) ustawy o 
kontroli niektórych 
inwestycji 

Sprecyzowanie jaki jest cel 
przepisu – czy niespełnianie 
przesłanek, o których mowa 
w art. 12a pkt 1 jest 
przesłanką złożenia 
zawiadomienia? 

  

2. 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. 47 dot. 
proponowanego art. 
Artykuł 12c ust. 1 pkt. 1 lit 
„c” ustawy o kontroli 
niektórych inwestycji 

Wykreślenie postanowienia 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. 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. 47 dot. 
proponowanego art. 12c 
ust. 2 pkt 1 oraz ust. 3 pkt 1 
ustawy o kontroli 
niektórych inwestycji 

Wykreślenie postanowień 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. 

 

4. Projekt Ustawy o dopłatach do 
oprocentowania kredytów 

Art. 47 dot. 
proponowanego art. 12c 

Wykreślenie słów „udziału w 
zyskach” 

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

ust. 5 pkt 2, ust. 8 i ust. 8 
pkt 3 ustawy o 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. 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. 47 dot. Art. 12d ust. 1 
ustawy o kontroli 
niektórych inwestycji 

Wykreślenie postanowienia W obecnym brzmieniu przepis czyni 
podmiotem chronionym każdą spółkę, 
której choćby jedna akcja znajdują się w 
obrocie na rynku regulowanym lub w 
alternatywnym systemie obrotu (art. 4 pkt 
20 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie 
publicznej i warunkach wprowadzania 
instrumentów finansowych do 
zorganizowanego systemu obrotu oraz o 
spółkach publicznych), bez względu na 
rodzaj prowadzonej działalności o ile spełnia 
kryterium przychodu (art. 12d ust. 4). 
 
Tak szerokie zakreślenie zakresu 
podmiotowego ustawy tak znacząco 
ograniczającej swobodę obrotu prawem 
własności na wszystkie spółki publiczne, 
niezależnie od ich zakresu ich działalności 
jest środkiem zdecydowanie 
nieproporcjonalnym do celu, który 
ustawodawca chce osiągnąć i narusza 
przepisy Konstytucji RP.  

 

6. Projekt Ustawy o dopłatach do 
oprocentowania kredytów 
bankowych udzielanych na 
zapewnienie płynności 
finansowej przedsiębiorcom 

Art. 47 dot. Art. 12d ust. 3 
ustawy o kontroli 
niektórych inwestycji 

Zmiany poprzez: 
(i) wykreślenie pkt 21 

(ii) sprecyzowanie 
zakresu przepisów w 
pkt. 1- 20 poprzez 

Pkt 21 w proponowanym brzmieniu 
rozciąga przepisy ustawy na cały sektor 
rolno-spożywczy co jest 
nieproporcjonalnymi i nadmiernym 
ograniczaniem wolności w stosunku do celu, 
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dotkniętym skutkami COVID-19 
oraz o zmianie niektórych innych 
ustaw   

odniesienie się do 
odpowiednich 
zapisów Polskiej 
Klasyfikacji 
Działalności.  

któremu ma służyć ustawa. 
Postanowienia pozostałych punktów są 
niejasne i powodują powstanie ryzyk 
prawnych –np. pkt 4 może oznaczać każdą 
stację benzynową, pkt 6 oznacza produkcję 
dowolnego wyrobu chemicznego. Istnienie 
tego rodzaju niepewności może 
poskutkować znacznym ograniczeniem 
wartości przedsiębiorstw objętych zakresem 
ustawy.  
Co więcej, niejasny i zarazem trudny do 
uzasadnienia jest cel objęcia przepisami tak 
szerokiego zakresu przedsiębiorców. 
 
Wskazane jest zatem sprecyzowanie 
zakresu podmiotowego przepisów 
wskazujących podmioty chronione poprzez 
odniesienia się do Polskiej Klasyfikacji 
Działalności w definicji zakresu prowadzonej 
przez podmiot objęty ochroną działalności. 

7. 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. 47 dot. 
proponowanego art. 12d 
ust. 4 ustawy o kontroli 
niektórych inwestycji 

Dodanie zdania drugiego: 
„Przepisy art. 5 ustawy z dnia 
16 lutego 2007 r. o ochronie 
konkurencji i konsumentów 
stosuje się odpowiednio.” 

Odniesienie się do art. 5 ustawy z 2007 r. o 
ochronie konkurencji i konsumentów ma na 
celu określenie jasnych reguł przeliczania 
obrotu w złotówkach na euro. 

 

8. Projekt Ustawy o dopłatach do 
oprocentowania kredytów 
bankowych udzielanych na 
zapewnienie płynności 
finansowej przedsiębiorcom 

Art. 47 dot. 
proponowanego art. 12e 
ust. 4 ustawy o kontroli 
niektórych inwestycji 

Wykreślenie Przepis ten odsyła do definicji podmiotu 
zawartej w ust. 1 art. 12d, w sytuacji, gdy 
ust. 1 nie zawiera już definicji podmiotu. Co 
więcej w sytuacji, gdy ustawodawca 
wprowadza wyraźne odwołanie do obejścia 
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dotkniętym skutkami COVID-19 
oraz o zmianie niektórych innych 
ustaw   

prawa (ust. 2 i 3 art. 12d) i dalsze 
ograniczenia co do siedziby podmiotu 
dokonującego nabycia (patrz uwagi do art. 
12a ust. 1 – pkt 1 tabeli) to przepis ten jest 
zbędny. 
 
Co więcej, postanowienie prowadzi do 
automatycznej klasyfikacji podmiotów z 
siedzibą w UE/EOG zależnych od podmiotu 
dominującego z siedzibą poza UE/EOG 
nawet w sytuacji, gdy podmiot zależny 
prowadzi rzeczywistą działalność na terenie 
UE/EOG jako podmiotów spoza tych krajów. 
Przepis ten prowadzi do absurdalnych 
skutków - podmiot zależny od inwestora 
międzynarodowego, prowadzący istotną i 
faktyczną działalność na ternie UE/EOG, 
będzie musiał dokonywać zgłoszenia. Może 
to stanowić naruszenie swobody przepływu 
kapitału (art. 63 TFUE) w sytuacji, gdy art. 
12d ust. 2 i 3 zapewniają wystarczającą 
ochronę przed obejściem prawa poprzez 
wykorzystanie podmiotów jedynie 
formalnie posiadających siedzibę na terenie 
UE i jednocześnie nie prowadzących tam 
działalności.  
 
 

9. Projekt Ustawy o dopłatach do 
oprocentowania kredytów 
bankowych udzielanych na 
zapewnienie płynności 
finansowej przedsiębiorcom 

Art. 47 dot. 
proponowanego art. 12f 
ust. 1 ustawy o kontroli 
niektórych inwestycji 

Wyraźne sprecyzowanie, że 
obowiązek ten dotyczy 
podmiotu objętego ochroną, 
o którym mowa w art. 12d 
(po proponowanych 

W obecnym brzmieniu ustawa nie daje 
jasności, czy obowiązek złożenia 
zawiadomienia obciąża wyłącznie podmiot, 
o którym mowa w art. 12a pkt 1 
proponowanej ustawy. 
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dotkniętym skutkami COVID-19 
oraz o zmianie niektórych innych 
ustaw   

zmianach) oraz, że obowiązek 
dokonania zawiadomienia 
powstaje w przypadku, gdy 
nabywcą jest podmiot inny, 
aniżeli określony w 
proponowanym art. 12a pkt 
1. Dodanie na początku ust. 1 
wyrazów „Jeżeli zachodzą 
przesłanki, o których mowa w 
art. 12e ust. 1…”  

10. 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. 47 dot. 
proponowanego 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. 
 
Alternatywnie: 
Możliwość skierowania 
zapytania do UOKIK (lub 
innego wskazanego organu) w 
celu uzyskania odpowiedzi w 
ciągu 7-14 dni czy podmiot 
jest podmiotem objętym 
ochroną 

Zmiana tego rodzaju zwiększyłaby 
bezpieczeństwo obrotu – potencjalny 
nabywca mógłby z łatwością powziąć 
wiadomość, czy podmiot jest objęty 
ochroną i upewnić się co do jego klasyfikacji 

 

11. 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. 47 dot. 
proponowanego 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 
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tym, kto będzie uzyskiwał udział w zyskach 
bez sprawowania faktycznej kontroli. 

12. 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. 47 dot. 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. 

 

13. 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. 47 dot. 
proponowanego 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 
dominacji dochodzi w ramach 
grupy kapitałowej w 
rozumieniu art. 4 pkt 14 
ustawy z dnia 16 lutego 2007 
r. o ochronie konkurencji i 
konsumentów.  

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

 

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

Art. 47 dot. 
proponowanego 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 w przypadku 
nabycia lub osiągnięcia 

Konieczne jest wprowadzenie wyłączenia na 
nabycie udziałów lub akcji w postępowaniu 
egzekucyjnym oraz przez bank (innych 
kredytodawców na podstawie umowy 
zastawu lub zastawu finansowego). 
Uprawnienie do przejęcia przedmiotu 
zastawu (np. udziałów lub akcji) stanowią 
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ustaw   dominacji lub znaczącego 
uczestnictwa: 
 
1) następującej w toku 

postępowania 
upadłościowego; 

2) następującej w toku 
postępowania 
egzekucyjnego;  

3) wskutek przejęcia na 
własność przedmiotu 
zastawu rejestrowego na 
podstawie przepisów 
ustawy z dnia 6 grudnia 
1996 r. o zastawie 
rejestrowym i rejestrze 
zastawów lub 
przedmiotu 
zabezpieczenia 
finansowego zgodnie z 
przepisami ustawy z dnia 
2 kwietnia 2004 r. o 
niektórych 
zabezpieczeniach 
finansowych; 

 
4) dokonanej przez fundusz 

inwestycyjny zamknięty 
lub specjalistyczny 
fundusz inwestycyjny 
otwarty stosujący zasady 
i ograniczenia 
inwestycyjne określone 

typowe postanowienie umowy 
zabezpieczenia. Brak tego rodzaju 
wyłączenia ograniczy dostępność kredytu 
dla wielu przedsiębiorców oraz uniemożliwi 
zaspokojenie się wierzycieli. 
 
 
Sugerowane jest dodanie wyłączenia dla 
nabycia przez fundusze inwestycyjne – tego 
rodzaju fundusze są zarządzane przez 
podmioty licencjonowane w krajach EU w 
tym w Polsce), które są podmiotami 
zewnętrznymi wobec inwestorów i w 
których inwestorzy mają jedynie bardzo 
ograniczone prawo do wywierania wpływu 
na działalność, w tym na strategię 
inwestycyjną funduszy. Fundusze 
inwestycyjne nie są podmiotami zależnymi 
od osoby posiadającej bezpośrednio lub 
pośrednio większość głosów w radzie 
inwestorów, zgromadzeniu inwestorów lub 
zgromadzeniu uczestników (art. 4 ust 4 
ustawy z 27 maja 2004 r. o funduszach 
inwestycyjnych i zarządzaniu 
alternatywnymi funduszami 
inwestycyjnymi). Tego rodzaju wyłączenie 
istnieje w ustawie o nabywaniu 
nieruchomości przez cudzoziemców z 24 
marca 1920 r. (art. 7 ust. 5 powołanej 
ustawy), która ma podobny charakter 
ochronny do planowanej ustawy. 
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dla funduszu 
inwestycyjnego 
zamkniętego w 
rozumieniu przepisów 
ustawy z dnia 27 maja 
2004 r. o funduszach 
inwestycyjnych i 
zarządzaniu 
alternatywnymi 
funduszami 
inwestycyjnymi (Dz. U. z 
2016 r. poz. 1896, z 
późn. zm.). 

 

15. 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. 47 dot. 
proponowanego 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. 

 

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. 47 dot. 
proponowanego art. 12f 
ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 
24 lipca 2015 r. o kontroli 
niektórych inwestycji 

Zmiana postanowienia 
poprzez nadanie brzmienia: 
„przed zawarciem umowy 
skutkującej bezpośrednio 
nabyciem dominacji lub 
osiągnięciem znacznego 
uczestnictwa albo 
dokonaniem czynności 
prawnej skutkującej takim 
nabyciem” 

Obecna treść art. 12f ust. 5 pkt 1 przewiduje 
konieczność dokonania zawiadomienia 
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 
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zapewnionego prawa do dokonania 
transakcji w przypadku wyrażenia zgody 
przez Prezesa UOKIK. Takie rozwiązanie 
wydaje się być przewidziane w art. 12h ust. 
13 zdanie drugie, jednak postulowana 
zmiana jest konieczna w celu zapewnienia 
spójności przepisów.  

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   

Art. 47 dot. 
proponowanego art. 12f 
ust. 5 pkt 2 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. 

 

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   

Art. 47 dot. 
proponowanego art. 12g 
ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 
24 lipca 2015 r. o kontroli 
niektórych inwestycji 

Korekta odesłania do innych 
przepisów ustawy 

Przepis zawiera odesłanie do art. 12f ust 1 
pkt 2 -7 ustawy o kontroli niektórych 
inwestycji (po zmianach) jako zawierającego 
informacje, które powinny zostać 
przekazane przez wnioskodawcę. Ustawa 
(nawet po zmianach) nie zawiera tak 
oznaczonego przepisu. Nie wiadomo zatem 
do czego odsyłam przepis art. 12g ust. 1 pkt 
2. 

 

19. 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. 47 dot. 
proponowanego 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 

 



  
 
 

10 
 

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. 

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. 47 dot. 
proponowanego art. 12j 
ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 
24 lipca 2015 r. o kontroli 
niektórych inwestycji  

Wykreślenie postanowienia Przesłanka o której mowa w art. 12j ust. 1 
pkt 4 „braku możliwości ustalenia czy 
nabywca posiada obywatelstwo państwa 
członkowskiego – w przypadku osób 
fizycznych albo posiada lub posiadał od co 
najmniej dwóch lat od dnia 
poprzedzającego zgłoszenie siedziby na 
terytorium państwa członkowskiego – w 
przypadku podmiotów innych niż osoby 
fizyczne” jako przesłanka samodzielna jest 
całkowicie niezasadna. Skoro bowiem (jak 
można domniemywać, bowiem nie zostało 
to jasno wyrażone w ustawie a brak 
uzasadnienia) celem ustawy jest 
kontrolowanie nabycia spółek polskich 
przez podmioty spoza UE/EOG, to podmiot 
spoza UE/EOG powinien mieć prawo do 
złożenia wniosku i rozpoznania go w oparciu 
o przesłanki materialnoprawne. Tymczasem 
wprowadzenie art. 12j ust. 1 pkt 4 
powoduje, że transakcja może być 
zawetowana na podstawie tego, że złożył ją 
podmiot spoza UE/EOG (lub nie sposób 
ustalić czy ma siedzibę na terenie UE/EOG 
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przez ostatnie 24 miesiące) bez wnikania w 
meritum sprawy! 

21. 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. 47 dot. 
proponowanego 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 
(patrz art. 12k ust. 1) tak dokonane 
transakcji lub niemożności wykonywania 
praw z nabytych z naruszeniem ustawy 
udziałów lub akcji. Dobro chronione nie jest 
zatem naruszone (i nie może być naruszone) 
i nakładanie tak surowych sankcji karnych 
mija się z celem i jest nadmiernie surowe.  

 

22. 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. 66  Nadanie ust. 1 brzmienia 
wskazanego poniżej: 
 
„Przepisów art. 12a – 12k oraz 
16a i 16b ustawy zmienianej 
w art. 47 nie stosuje się do 
przypadków nabycia lub 
osiągnięcia znaczącego 
uczestnictwa albo nabycia lub 
osiągnięcia 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 

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. 
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ustawy.’ 

23. 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 
2020, przesuwa się go na rok 
2021. 

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.  
 

 

24. 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).   
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25. 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. 
 

 

26. Ustawa o odpadach  
 

Art. 25  
ust.4  

Odpady mogą być 
magazynowane, jeżeli 
konieczność magazynowania 
wynika z procesów 
technologicznych lub 
organizacyjnych i nie 
przekracza terminów 
uzasadnionych 
zastosowaniem tych 
procesów nie dłużej jednak 
niż przez 3 lata  

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

 

27. 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 

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 
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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 

 

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 
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. 
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28. 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 
za opracowanie przedmiotowych raportów. 

 

29. 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 
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(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.     

30. 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 
dnia 31 grudnia 2021 r. 
proporcjonalnie dla tego 
okresu, zapewniając 
przeniesienie kosztów 
wynikających z umów 
mocowych zawartych na 
rok dostaw 2021.” 

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

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

 

31. Prawo ochrony środowiska Art. 21 ust. 4 Dyrektywy 
IED: 
„W terminie czterech lat od 
publikacji decyzji w sprawie 
konkluzji dotyczących BAT 

Propozycja zmiany do Ustawy 
Prawo ochrony Środowiska - 
nowy artykułu w ustawie 
zmieniającej: 
„Terminy dostosowania 

Konieczność ponoszenia wydatków na 
inwestycje mandatowe przy zmniejszonych 
przychodach spowodowanych epidemią. 
W związku z zatrzymaniem produkcji w 
sektorze motoryzacyjnym oraz 
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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 
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: 

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, 
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 

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: 
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 
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„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 
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 

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 
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 

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 
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: 
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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 
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. 

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 
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% 

– 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 
przedsiębiorstw energochłonnych, 
długoterminowego przeciwdziałania 
niekorzystnym skutkom COVID – 19, 
właściwemu funkcjonowaniu rynku 
wewnętrznego Unii Europejskiej. 
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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. 
 
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. 

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 
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 
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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 
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: 

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.” 



  
 
 

22 
 

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 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 
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- 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 
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 
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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 
grudnia 2023 r. nie może 
być wyższa niż 200 
mg/m3u. 
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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 
podstawie art. 146 ust. 3.” 

32. 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 
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wszystkim do obsługi zdalnej i nie są 
zainteresowane organizacją obsługi 
akcjonariuszy, którzy muszą stawić się 
osobiście. 

33. Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. 
o szczególnych rozwiązaniach 
związanych z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
COVID-19, innych chorób 
zakaźnych oraz wywołanych nimi 
sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 
374 z późn. zm.) 

Art. 15g ust.5  Postulujemy zniesienie 
wymogu obniżania wymiaru 
czasu pracy 

W sytuacji kryzysowej i braku zamówień 
jeśli jednak przedsiębiorca otrzyma 
zamówienie, które może uratować firmę w 
tych trudnych czasach lub przynajmniej 
zmniejszyć jego stratę to przy obniżonym 
wymiarze czasu pracy będzie musiał 
wypłacać pracownikom nadgodziny (w 
stosunku do tego obniżonego wymiaru 
czasu pracy) aby móc sprostać zaspokojeniu 
otrzymanego zamówienia i wyprodukować 
w krótkim okresie daną ilość produktów 

 

34. Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o 
szczególnych rozwiązaniach 
związanych z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
COVID-19, innych chorób 
zakaźnych oraz wywołanych nimi 
sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 
374 z późn. zm.) 

Dodanie nowego artykułu Art. … W przypadku 
posiadanego przez płatnika 
certyfikatu rezydencji 
podatnika, którego okres 
ważności w rozumieniu art. 41 
ust. 9a ustawy z dnia 26 lipca 
1991 r. o podatku 
dochodowym od osób 
fizycznych (Dz.U. z 2019 r. 
poz. 1387 z późn. zm.) albo w 
rozumieniu art. 26 ust. 1i 
ustawy z dnia 15 lutego 1992 
r. o podatku dochodowym od 
osób prawnych (Dz. U. z 2019 
r. poz. 865 z późn. zm.) 
upływa w czasie 
obowiązywania stanu 
zagrożenia epidemicznego lub 

Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o 
szczególnych rozwiązaniach związanych z 
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 
zwalczaniem COVID-19, innych chorób 
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 
kryzysowych (Dz. U. poz. 374 z późn. zm.) 
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stanu epidemii ogłoszonego w 
związku z COVID-19, uznaje 
się, że zachowuje on swoją 
ważność do dnia 
następującego po dniu 
odwołania stanu zagrożenia 
epidemicznego i stanu 
epidemii ogłoszonego w 
związku z COVID-19. 

35. Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o 
szczególnych rozwiązaniach 
związanych z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
COVID-19, innych chorób 
zakaźnych oraz wywołanych nimi 
sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 
374 z późn. zm.) 

Art. 12 1. Z przyczyn związanych z 
przeciwdziałaniem COVID-
19 w okresie 
obowiązywania stanu 
zagrożenia epidemicznego, 
a w przypadku ogłoszenia 
stanu epidemii – w okresie 
jego obowiązywania 
zawiesza się wejście w 
życie uchwał rad gmin, o 
których mowa w art. 37a 
ust. 1 ustawy z dnia 27 
marca 2003 r. o 
planowaniu i 
zagospodarowaniu 
przestrzennym (t.j. Dz.U. z 
2020 r., poz. 293 ze zm.) a 
w przypadku uchwał, o 
których mowa powyżej, 
które weszły w życie przed 
ogłoszeniem 
obowiązywania stanu 
zagrożenia epidemicznego 
lub stanu epidemii, ich 

Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o 
szczególnych rozwiązaniach związanych z 
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 
zwalczaniem COVID-19, innych chorób 
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 
kryzysowych (Dz. U. poz. 374 z późn. zm.) 
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przepisów nie stosuje się w 
okresie trwania stanu 
zagrożenia epidemicznego 
lub stanu epidemii. Dniem 
wejścia w życie lub 
ponownego stosowania 
przepisów uchwał, o 
których mowa w zdaniu 
poprzedzającym będzie 
pierwszy dzień następujący 
po odwołaniu odpowiednio 
stanu zagrożenia 
epidemicznego lub stanu 
epidemii. 

2. Z przyczyn związanych z 
przeciwdziałaniem COVID-
19 w okresie 
obowiązywania stanu 
zagrożenia epidemicznego, 
a w przypadku ogłoszenia 
stanu epidemii – w okresie 
jego obowiązywania 
wyłącza się stosowanie art. 
37d ustawy z dnia 27 
marca 2003 r. o 
planowaniu i 
zagospodarowaniu 
przestrzennym (t.j. Dz.U. z 
2020 r., poz. 293 ze zm.). 

 

36. Projekt Ustawy o dopłatach do 
oprocentowania kredytów 
bankowych udzielanych na 

Uwzględnienie w art. 58 
nowego pkt 51 projektu 
Ustawy o dopłatach do 

51) po art. 12f dodaje się art. 
Projekt Ustawy o dopłatach do 
oprocentowania kredytów bankowych 
udzielanych na zapewnienie płynności 
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zapewnienie płynności 
finansowej przedsiębiorcom 
dotkniętym skutkami COVID-19 
oraz o zmianie niektórych innych 
ustaw (w zakresie, w jakim 
Ustawa ta zmienia Ustawę 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) 

oprocentowania kredytów 
bankowych udzielanych na 
zapewnienie płynności 
finansowej 
przedsiębiorcom 
dotkniętym skutkami 
COVID-19 oraz o zmianie 
niektórych innych ustaw 

12g w brzmieniu: 

„Art. 12g. 1. Do 

projektowania, budowy, 

przebudowy, remontu, 

utrzymania i rozbiórki 

obiektów budowlanych na 

terenach zamkniętych w 

rozumieniu ustawy z dnia 17 

maja 1989 r. Prawo 

geodezyjne i kartograficzne 

(Dz.U. z 2020 r. poz. 276 z 

późn. zm.) oraz do 

projektowania, budowy, 

przebudowy, remontu, 

utrzymania i rozbiórki 

obiektów budowlanych 

niezbędnych do wybudowania 

lub zapewnienia prawidłowej 

eksploatacji obiektów 

budowalnych na terenach 

zamkniętych, art. 12 stosuje 

się odpowiednio. 

2. W przypadku inwestycji, o 

których mowa w ust. 1, 

termin na wydanie decyzji 

o środowiskowych 

finansowej przedsiębiorcom dotkniętym 
skutkami COVID-19 oraz o zmianie 
niektórych innych ustaw (w zakresie, w 
jakim Ustawa ta zmienia Ustawę 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) 
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uwarunkowaniach zgody na 

realizację przedsięwzięcia 

wynosi 45 dni od dnia 

złożenia wniosku. 

3. Organ właściwy do wydania 

decyzji, o której mowa w ust. 

2, niezwłocznie zawiadamia 

organ wyższego stopnia o 

złożeniu wniosku oraz o 

wydaniu takiej decyzji. 

4. Termin rozpatrzenia przez 

organ wyższego stopnia 

odwołania od decyzji, o której 

mowa w ust. 2, wynosi 45 dni 

od dnia otrzymania 

odwołania. 

5. Do terminów, o których 

mowa w ust. 2 i 4, nie wlicza 

się terminów przewidzianych 

w przepisach prawa do 

dokonania określonych 

czynności, w szczególności w 

ramach postępowania w 

sprawie transgranicznego 

oddziaływania na środowisko, 

okresów zawieszenia 
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postępowania oraz okresów 

opóźnień spowodowanych z 

winy strony albo z przyczyn 

niezależnych od organu. 

6. O każdym przypadku 

niewydania w terminie 

decyzji, o której mowa w ust. 

2, organ właściwy do 

rozpatrzenia sprawy 

zawiadamia strony 

postępowania, ministra 

właściwego do spraw 

środowiska oraz Generalnego 

Dyrektora Ochrony 

Środowiska, podając 

przyczyny zwłoki i wskazując 

nowy termin załatwienia 

sprawy. 

7. O każdym przypadku 
nierozpatrzenia w terminie 
odwołania od decyzji, o której 
mowa w ust. 2, organ 
właściwy do rozpatrzenia 
sprawy zawiadamia strony 
postępowania oraz ministra 
właściwego do spraw 
środowiska, podając 
przyczyny zwłoki i wskazując 
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nowy termin załatwienia 
sprawy. 

37. 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 zakresie, w jakim 
Ustawa ta zmienia Ustawę 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) 

Modyfikacja art. 58 pkt 5) 
projektu Ustawy o 
dopłatach do 
oprocentowania kredytów 
bankowych udzielanych na 
zapewnienie płynności 
finansowej 
przedsiębiorcom 
dotkniętym skutkami 
COVID-19 oraz o zmianie 
niektórych innych ustaw 

5) art. 12b otrzymuje 
brzmienie: 
„Art. 12b. 1. Jeżeli do 
utrzymania ciągłości działania 
istotnych usług służących 
bezpośrednio 
przeciwdziałaniu i zwalczaniu 
COVID-19, w szczególności w 
zakresie telekomunikacji, 
łączności publicznej, 
transportu, świadczeń 
zdrowotnych, energetyki lub 
petrochemii, handlu, 
gospodarki wodnej lub 
kanalizacyjnej, oczyszczania 
ścieków, porządku 
publicznego, obronności, 
niezbędne jest projektowanie, 
budowa, przebudowa, zmiana 
sposobu użytkowania, 
remont, utrzymanie lub 
rozbiórka obiektów 
budowlanych, art. 12 stosuje 
się odpowiednio. 
2. W przypadku robót 
budowlanych, o których 
mowa w ust. 1, w informacji, 
o której mowa w art. 12 ust. 2 
i 3, zawiera się ponadto: 
1) uzasadnienie 
okoliczności, iż roboty te są 

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 zakresie, w 
jakim Ustawa ta zmienia Ustawę 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) 
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niezbędne do utrzymania 
ciągłości istotnych usług i 
służą bezpośrednio 
przeciwdziałaniu i zwalczaniu 
COVID-19;  
2) oświadczenie 
inwestora o prawie do 
dysponowania 
nieruchomością na cele 
budowlane, o którym mowa 
w art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy z 
dnia 7 lipca 1994 r. –Prawo 
budowlane. 
3. W przypadku niemożności 
złożenia oświadczenia, o 
którym mowa w ust. 2 pkt 2, z 
powodu trwałego braku 
możności uzyskania zgody 
właściciela, użytkownika 
wieczystego lub zarządcy 
nieruchomości na wykonanie 
robót budowlanych lub 
zmiany sposobu użytkowania 
obiektu budowlanego, o 
których mowa w ust. 1, lub w 
sytuacji trwałego braku 
możliwości kontaktu z 
właścicielem, użytkownikiem 
wieczystym lub zarządcą 
nieruchomości, w informacji, 
o której mowa w art. 12 ust. 2 
i 3, należy podać również 
uzasadnienie tej okoliczności. 
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4. W przypadku, o którym 
mowa w ust. 3, organ 
administracji 
architektoniczno-budowlanej 
niezwłocznie zawiadamia 
właściciela, użytkownika 
wieczystego lub zarządcę 
nieruchomości o zamiarze 
ograniczenia sposobu 
korzystania z nieruchomości 
przez udzielenie zezwolenia 
na wykonanie określonych 
robót budowlanych lub 
zmianę sposobu użytkowania 
obiektu budowlanego, o 
których mowa w ust. 1, oraz 
na zajęcie nieruchomości w 
celu ich wykonania, w drodze 
decyzji. Po upływie 7 dni od 
dnia zawiadomienia o 
zamiarze ograniczenia 
sposobu korzystania z 
nieruchomości organ 
administracji 
architektoniczno-budowlanej 
powtarza zawiadomienie. 
5. Po upływie 7 dni od dnia 
powtórnego zawiadomienia, 
o którym mowa w ust. 4, 
organ administracji 
architektoniczno-budowlanej 
wydaje decyzję o ograniczeniu 
sposobu korzystania z 
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nieruchomości przez 
udzielenie zezwolenia na 
wykonanie określonych robót 
budowlanych lub zmianę 
sposobu użytkowania obiektu 
budowlanego, o których 
mowa w ust. 1, oraz na 
zajęcie nieruchomości w celu 
ich wykonania. Decyzja 
podlega natychmiastowemu 
wykonaniu. 
6. Zawiadomień, o których 
mowa w ust. 4, nie stosuje 
się: 
1) w przypadku, gdy 
niezwłoczne rozpoczęcie 
robót budowlanych lub 
zmiana sposobu użytkowania 
obiektu budowlanego, o 
których mowa w ust. 1, jest 
niezbędne dla utrzymania 
ciągłości działania istotnych 
usług służących bezpośrednio 
przeciwdziałaniu i zwalczaniu 
COVID-19 lub w celu 
zapobieżenia znacznej 
szkodzie; 
2) w stosunku do 
nieruchomości o 
nieuregulowanym stanie 
prawnym. 
7. Na inwestorze na rzecz, 
którego wydane zostało 
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zezwolenie, o którym mowa 
w ust. 5, ciąży obowiązek 
przywrócenia nieruchomości 
do stanu poprzedniego, 
niezwłocznie po wykonaniu 
robót budowlanych lub 
zmianie sposobu użytkowania 
obiektu budowlanego, o 
których mowa w ust.1. Jeżeli 
przywrócenie nieruchomości 
do stanu poprzedniego jest 
niemożliwe albo powoduje 
nadmierne trudności lub 
koszty, stosuje się 
odpowiednio art. 128 ust. 4 
ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (Dz. U. z 
2020 r. poz. 65, 284, 471 i 
782). Jeżeli wykonanie robót 
budowlanych lub zmiana 
sposobu użytkowania obiektu 
budowlanego uniemożliwiło 
dalsze prawidłowe 
korzystanie z nieruchomości 
w sposób dotychczasowy albo 
w sposób zgodny z jej 
dotychczasowym 
przeznaczeniem, stosuje się 
odpowiednio art. 124 ust. 5 
ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami. 
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38 Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o 
podatku dochodowym od osób 
prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 
865, z późn. zm.) 

Modyfikacja w art. 38j ust. 
1 

W ustawie z dnia 15 lutego 
1992 r. o podatku 
dochodowym od osób 
prawnych (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 865, z późn. zm.) w art. 
38j ust. 1 skreśla się słowa 
„będący małymi 
podatnikami”. 

Brak prawa do rezygnacji z wpłacania 
zaliczek uproszczonych dla innych niż mali 
przedsiębiorców. Wszyscy podatnicy (a nie 
tylko mali) powinni otrzymać prawo do 
rezygnacji z wpłacania zaliczek 
uproszczonych w ciągu roku 2020 (na rzecz 
zaliczek od rzeczywistego dochodu). Decyzja 
o ich wyborze w przypadku każdego 
podatnika podejmowana była bowiem 
jeszcze przed epidemią, w zupełnie innej 
rzeczywistości gospodarczej. 

 

39 Ustawa o zmianie ustawy o 
podatku od towarów i usług oraz 
niektórych innych ustaw 
z dnia 4 lipca 2019 r. (Dz.U. z 
2019 r. poz. 1520) 

Modyfikacja w art. 28 ust. 
6 

Skreślenie w art. 7 pkt. 6 „art. 
1 pkt. 17 i 23” 
Dodanie pkt. 7 o treści 
7) art. 1 pkt. 17 i 23, które 
wchodzą w życie z dniem 1 
października 2020 r. 

Przesunięcia terminu wdrożenia JPK_V7M 
na 1 października 2020 r. Ze względu na 
wyjątkowo trudną sytuację, w której 
obecnie znalazły się firmy oraz 
koniecznością dostosowywania systemów 
księgowych do nowych wymogów w 
zakresie JPK_VAT mogą wystąpić 
dodatkowe trudności z dostępem do usług 
firm wdrożeniowych, spowodowane 
spiętrzeniem zapotrzebowania na ich usługi.  

 

40 Ustawa z dnia 12 grudnia 2019 r. 
zmieniająca ustawę o zmianie 
ustawy o podatku akcyzowym 
oraz ustawy – Prawo celne (Dz. 
U. z 2019 r. poz. 2496) 

Dodanie nowego artykułu Art. … W ustawie z dnia 12 
grudnia 2019 r. zmieniającej 
ustawę o zmianie ustawy o 
podatku akcyzowym oraz 
ustawy – Prawo celne (Dz. U. 
z 2019 r. poz. 2496) w art. 1 
wprowadza się następujące 
zmiany: 
1) wyrazy „do dnia 31 stycznia 
2021 r.” zastępuje się 
wyrazami „do dnia 31 stycznia 
2022 r.”; 

Trwające obecnie prace nad nowelizacją 
rozwiązania e-DD zawierają istotne 
modyfikacje w zakresie zbiorczego e-DD, 
który ma być stosowany dla paliwa 
lotniczego. Ze względu na planowany 
termin obowiązkowego stosowania e-DD (1 
lutego 2021 r.) większość kosztów prac 
informatycznych w tym zakresie ma być 
przez podatników wykonana w 2020 r. 
Mając na względzie, iż obecnie ruch lotniczy 
został w znacznym stopniu ograniczony, co 
będzie miało istotny wpływ na przychody 
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2) wyrazy „przed dniem 1 
lutego 2021 r.” zastępuje się 
wyrazami „przed dniem 1 
lutego 2022 r.”. 

podmiotów z branży, wskazanym byłoby 
odroczenie wdrożenia projektu e-DD o 
kolejny rok, tj. do 1 lutego 2022 r. 

41 Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o 
podatku akcyzowym (Dz. U. z 
2019 r. poz. 864 z późn. zm.) 

Art. 89 ustawy z dnia 6 
grudnia 2008 r. o podatku 
akcyzowym 

Art. … W ustawie z dnia 6 
grudnia 2008 r. o podatku 
akcyzowym (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 864 z późn. zm.) 
wprowadza się następujące 
zmiany: 
1) w art. 89 w ust. 1aa wyrazy 
„ust. 1 pkt 2, 6, 8,” zastępuje 
się wyrazami „ust. 1 pkt 2, 4, 
5, 6, 8,”. 
2) w art. 89 w ust. 1ab wyrazy 
„ust. 1 pkt 2, 6, 8,” zastępuje 
się wyrazami „ust. 1 pkt 2, 4, 
5, 6, 8,”. 
3) w art. 89 w ust. 1b wyrazy 
„ust. 1 pkt 2, 6, 8,” zastępuje 
się wyrazami „ust. 1 pkt 2, 4, 
5, 6, 8,”. 

Od dnia 1 marca 2020 r. wprowadzone 
zostały wyższe stawki opłaty paliwowej. Do 
paliwa lotniczego mają zastosowanie stawki 
opłaty paliwowej na podstawie art. 37m pkt 
3 ustawy z dnia z dnia 27 października 1994 
r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym 
Funduszu Drogowym. Wskazana podwyżka 
stawek opłaty paliwowej miała być 
neutralna podatkowo, jednakże dla paliw 
lotniczych stawki podatku akcyzowego nie 
zostały obniżone. W związku z powyższym 
wskazanym jest wprowadzenie stosownego 
obniżenia (w wysokości rekompensującej 
także wcześniejsze podwyższenia stawek), 
co przyczyni się do obniżenia bieżącego 
obciążenia podatkowego branży lotniczej. 
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