
 

Propozycje związku pracodawców Transport i Logistyka Polska do przedstawionego na roboczym 

spotkaniu w dniu 10 marca senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych 

rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.  

Ze względu na ograniczony czas nasze propozycje zapisaliśmy w tekście projektu czerwoną czcionką 

(wstawienia, zmiany i wykreślenia). 

Z tego samego względu do zaproponowanych zmian przedstawiliśmy szczegółowe uzasadnienie w 

jedynie części odnoszącej się do ustawy o transporcie drogowym (proponowany art. 7a). Szczególnie, 

że inne poprawki wydają się być czytelne w zakresie intencji i skutków regulacyjnych. Niemniej 

postaramy się uzupełnić w tym zakresie przedstawioną propozycję. 
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Transport i Logistyka Polska 

 

 

projekt 

U S T A W A  

z dnia 

o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych 

nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw 

 

Art. 1. W ustawie 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) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 1 w pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5 i 6 w brzmieniu: 

„5) zasady i tryb możliwości czasowego zawieszenia działalności zakładu pracy oraz 

wynagradzania pracowników w tym okresie;  

5a) zasady wsparcia finansowego pracodawcy w okresie zwolnienia pracownika z obowiązku 

świadczenia pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia z powodu niemożności 

powierzenia pracownikowi pracy w trybie zdalnym  

6)   zasady i tryb wypłaty rekompensat w związku z uzasadnionymi działaniami władz 

publicznych w celu przeciwdziałania wirusowi SARS-CoV-2, zwanego dalej 

„COVID-19",    oraz    zasady    i   tryb   udzielania   pożyczek   niektórym 

przedsiębiorcom."; 

2) w art. 2 w ust. 1 skreśla się wyrazy „, zwanej dalej „COVID-19"; 

3) po art. 3 dodaje się art. 3a w brzmieniu: 

„Art. 3a. 1. Pracodawca może wystąpić do państwowego wojewódzkiego inspektora 

sanitarnego z wnioskiem o wydanie decyzji o czasowym zawieszeniu działalności zakładu 

pracy w części albo całości, w przypadku, gdy: 

1) liczba pracowników skierowanych do wykonywania pracy poza miejscem jej stałego 

wykonywania (praca zdalna), o której mowa w art. 3, przekracza 20% stanu 
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zatrudnienia w zakładzie pracy, albo bez względu na tę liczbę - gdy z uwagi na 

specyfikę zakładu pracy - powoduje to niemożność lub znaczące utrudnienia w jego 

funkcjonowaniu, lub 

2) z uwagi na naturę świadczonej pracy, pracodawca nie może powierzyć pracownikom 

świadczenia pracy określonej w umowie o pracę poza miejscem jej stałego 

wykonywania (praca zdalna), o której mowa w art. 3, lub 

3) z uwagi na skutki i zasięg zagrożenia COVID-19, pracodawca nie może wykonywać 

usług mobilnych, w szczególności w zakresie przewozów pasażerskich i towarowych. 

 

2. Państwowy wojewódzki inspektor sanitarny wydaje decyzję, o której mowa w ust. 1, w 

terminie 3 dni od daty wpływu wniosku. Niewydanie decyzji we wskazanym terminie jest 

równoznaczne z decyzją uwzględniającą wniosek. 

2. Od decyzji państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, odmawiającej 

czasowego zawieszenia działalności zakładu pracy, pracodawcy przysługuje odwołanie do 

Głównego Inspektora Sanitarnego. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem państwowego 

wojewódzkiego inspektora sanitarnego, w terminie 3 dni od daty doręczenia decyzji. Główny 

Inspektor Sanitarny wydaje decyzję o utrzymaniu w mocy lub zmianie decyzji państwowego 

wojewódzkiego inspektora sanitarnego, w terminie 7 dni od daty wpływu odwołania. 

3. Decyzja o czasowym zawieszeniu działalności części lub całości zakładu pracy 

wydawana jest na okres nie dłuższy niż 3 miesiące. W przypadku wystąpienia okoliczności 

uzasadniających dalsze zawieszenie działalności części albo całości zakładu pracy po upływie 

terminu, określonego w decyzji, pracodawca może ponownie wystąpić z wnioskiem, o którym 

mowa w ust. 2, wskazując okoliczności uzasadniające przedłużenie okresu zawieszenia 

działalności zakładu pracy. 

4. W przypadku wydania decyzji, o której mowa w ust. 2, pracownicy zatrudnieni w tym 

zakładzie pracy, otrzymują wynagrodzenie w wysokości wynagrodzenia minimalnego za pracę 

w 2020 roku. Koszty wynagrodzenia za czas zawieszenia działalności zakładu pracy są 

wypłacane z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Socjalnych.  

5. W przypadku gdy nie zostanie wydana decyzja, o której mowa w ust. 2, pracodawca 

może podjąć decyzję o zawieszeniu części albo całości działalności zakładu pracy. W takim 

przypadku pracownicy tego zakładu pracy otrzymują za czas zawieszenia działalności 

wynagrodzenie w wysokości, o której mowa w ust. 5. Koszty wypłaty wynagrodzeń ponosi 

pracodawca. 

6. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, tryb przekazywania przez Skarb 

Państwa środków na wynagrodzenia, o których mowa w ust. 5, uwzględniając potrzebę 

szybkiego i uproszczonego postępowania, termin oraz jednostki organizacyjne właściwe do ich 

wypłaty."; 
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6a. Pracodawca, w warunkach art. 3a ust 1, może zamiast wniosku o zawieszenie w części albo 

całości działalności zakładu pracy, zwolnić pracownika z obowiązku świadczenia pracy na 

okres do sześciu miesięcy w roku kalendarzowym 2020 z zachowaniem prawa do 

wynagrodzenia, które będzie wypłacane z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Socjalnych. 

Takie zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia nie 

wymaga zgody pracownika. Może być podzielone na części, wydane w formie pisemnej, ustnej 

albo za pośrednictwem środków porozumienia się na odległość. Wydane w formie ustnej albo 

za pośrednictwem środków porozumienia się na odległość wymaga następczego potwierdzenia 

czynności na piśmie w aktach osobowych pracownika.  

6b. Przepis 6a stosuje się odpowiednio w przypadku konieczności sprawowania osobistej 

opieki nad małoletnim dzieckiem w przypadku zamknięcia przedszkola lub placówki 

oświatowej, opieki nad pełnoletnim domownikiem, który z przyczyn zdrowotnych wymaga 

bezpośredniej opieki, konieczności poddania się zaleceniom inspektora sanitarnego 

niezwiązanym z kwarantanną albo hospitalizacją.   

4)   po art. 4 dodaje się art. 4a w brzmieniu: 

„Art. 4a. W przypadku hospitalizacji pracownika albo poddania go kwarantannie z 

powodu wirusa COVID-19, pracodawca zwolniony jest z obowiązku wypłaty wynagrodzenia, o 

którym mowa w art.92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 

2019 r. poz. 1040). Wynagrodzenie to wypłacane jest z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń 

Pracowniczych.” 

5) uchyla się art. 6; 

6) w art. 7 w ust. 1, w art. 8 w części wspólnej oraz w art. 10 w ust. 1, wyrazy „w związku z 

przeciwdziałaniem COVID-19" zastępuje się wyrazami „w celu przeciwdziałania COVID-19"; 

7) w art. 11: 

a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie: 

„1. Wojewoda może wydawać polecenia obowiązujące wszystkie organy 

administracji rządowej działające w województwie i państwowe osoby prawne inne niż 

Narodowy Bank Polski, organy samorządu terytorialnego, samorządowe osoby prawne 

oraz samorządowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej w celu 

przeciwdziałania COVID-19. Polecenia są wydawane w drodze decyzji administracyjnej, 

podlegają one natychmiastowemu wykonaniu z chwilą ich doręczenia lub ogłoszenia. O 

wydanych poleceniach wojewoda niezwłocznie informuje właściwego ministra. 

2. Prezes Rady Ministrów, na wniosek wojewody, po poinformowaniu ministra 

właściwego do spraw gospodarki może, w celu przeciwdziałania COVID-19, wydawać 

polecenia obowiązujące inne, niż wymienione w ust. 1, osoby prawne, w tym Narodowy 

Bank Polski, i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej oraz 

przedsiębiorców. Polecenia są wydawane w drodze decyzji administracyjnej, podlegają 

one natychmiastowemu wykonaniu z chwilą ich doręczenia lub ogłoszenia.", 
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b) uchyla się ust. 4, 

c) po ust. 5 dodaje się ust. 5a i 5b w brzmieniu: 

„5a. W przypadku, o którym mowa w ust. 5, przedsiębiorcy przysługuje 

wynagrodzenie finansowane ze środków budżetu państwa z części budżetowej, której 

dysponentem jest wojewoda. Wysokość wynagrodzenia określa wojewoda w drodze 

decyzji administracyjnej. 

5b. W przypadkach, o którym mowa w ust. 3 i 5 a, wynagrodzenie przedsiębiorcy 

musi być adekwatne do warunków rynkowych, rodzaju zadania i nakładu pracy 

przedsiębiorcy, a także uwzględniać koszty, które przedsiębiorca poniesie w związku z 

wykonaniem zadania.", 

d) ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

„6. Polecenia, o których mowa w ust. 1 i 2, nie mogą dotyczyć rozstrzygnięć co do istoty 

sprawy załatwianej w drodze decyzji administracyjnej, a także nie mogą dotyczyć czynności 

operacyjno-rozpoznawczych, dochodzeniowo-śledczych, czynności z zakresu ścigania 

wykroczeń oraz czynności wykonywanych w związku z realizacją ustawowych zadań 

Narodowego Banku Polskiego.",  

e)   w ust. 7 dodaje się zdanie trzecie w brzmieniu: 

„Decyzję wraz z uzasadnieniem sporządza się w terminie 7 dni od dnia wydania 

polecenia."; 

8) art. 12 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 12. 1. Do projektowania, budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i rozbiórki 

obiektów budowlanych, w tym zmiany sposobu użytkowania, niezbędnych w celu 

przeciwdziałania COVID-19 na potrzeby służby zdrowia, nie stosuje się przepisów ustawy z 

dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, z późn. zm. ), ustawy z 

dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 

293) oraz ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 

2020 r. poz. 282), a w przypadku konieczności poszerzenia bazy do udzielania świadczeń 

zdrowotnych, także przepisów wydanych na podstawie art. 22 ust. 3, 4 i 4a ustawy z dnia 15 

kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. 

2. Projektowanie, budowa, przebudowa, remont, utrzymanie i rozbiórka obiektów 

budowlanych, w tym zmiana sposobu użytkowania, niezbędne w celu przeciwdziałania 

COVID-19, wymagają niezwłocznego zgłoszenia organowi administracji architektoniczno-

budowlanej. Jeżeli prowadzenie robót budowlanych, o których mowa w zdaniu poprzednim, 

powoduje zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, organ administracji architektoniczno-budo 

wlanej, w drodze decyzji podlegającej natychmiastowemu wykonaniu, niezwłocznie ustala 

wymagania dotyczące niezbędnych zabezpieczeń ich prowadzenia. 

3. Właścicielowi lub posiadaczowi nieruchomości, na której prowadzone są roboty 

budowlane, o których mowa w ust. 1, przysługuje od Skarbu Państwa odszkodowanie za szkodę 
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wyrządzoną w związku z ich prowadzeniem. Roszczenie o odszkodowanie powstaje z dniem 

utraty mocy przez niniejszy przepis."; 

9) w art. 13: 

a) w ust. 1 skreśla się wyrazy ,„ o którym mowa w ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o 

ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim 

Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2214)", 

b) w ust. 2 po wyrazach „Ubezpieczycieli Komunikacyjnych" dodaje się wyrazy „ (Dz. U. z 

2019 r. poz. 2214)"; 

10) w art. 14 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Zarządzający lotniskiem, zarządzający dworcem kolejowym, zarządzający dworcem 

autobusowym, zarządzający portem, spedytor, podmiot prowadzący działalność 

gospodarczą w zakresie pośrednictwa rzeczy lub osób, operator transportowy, przewoźnik 

lub operator pocztowy, nie ponoszą odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną w związku z 

uzasadnionymi działaniami władz publicznych mającymi na celu przeciwdziałanie 

COVID-19, w szczególności za brak możliwości świadczenia usług, w tym przewozu."; 

11) po art. 14 dodaje się art. 14a-14j w brzmieniu: 

„Art. 14a. 1. Przedsiębiorca nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną w 

związku z uzasadnionymi działaniami władz publicznych w celu przeciwdziałania COVID-19, 

w szczególności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania. 

Art. 14aa. 1. W przypadku, jeżeli przedsiębiorca poniesie szkodę, w tym utracone korzyści. w 

związku z uzasadnionymi działaniami władz publicznych w celu przeciwdziałania COVID-19, w 

szczególności wskutek wydania decyzji, polecenia, o którym mowa w art. 11 ust. 2, czasowego lub 

miejscowego ograniczenia zakresu działania przedsiębiorcy lub objęcia obowiązkową kwarantanną 

pracowników przedsiębiorcy, przysługuje mu rekompensata wypłacana z części budżetowej, której 

dysponentem jest wojewoda. 

2. Rekompensatę przyznaje wojewoda właściwy ze względu na miejsce zamieszkania albo 

siedzibę przedsiębiorcy, w drodze decyzji administracyjnej, na wniosek przedsiębiorcy. 

3. Rekompensatę przyznaje się za okres, w którym działania, o których mowa w ust. 2, 

odnosiły się do przedsiębiorcy. 

4. Wniosek, o którym mowa w ust. 3, zawiera w szczególności: 
 

1) imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres, a także numer 

identyfikacji podatkowej przedsiębiorcy; 

2) określenie wysokości szkody, że wskazaniem działania, o którym mowa w ust. 2, z 

którego podjęciem wiąże się szkoda; 

3) uzasadnienie. 

6. Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające wysokość szkody, w szczególności kopie 

umów, które nie mogły być wykonane w związku z podjęciem działań, o których mowa w ust. 2, oraz 

dokumenty potwierdzające wysokość kosztów, poniesionych przez przedsiębiorcę w związku z 
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niewykonaną umową albo koniecznością realizacji decyzji, polecenia czy poddania się innym 

działaniom albo ograniczeniom ze strony władz publicznych lub samorządowych. 

7. Wniosek składa się najpóźniej w terminie 60 dni od dnia ustania działań, o których mowa w 

ust. 2. 

8. W decyzji, o której mowa w ust. 3, określa się wysokość rekompensaty. Rekompensata nie 

może być wyższa niż wysokość szkody poniesionej przez przedsiębiorcę oraz utraconych korzyści. 
 

9. Oszacowania szkody i utraconych korzyści dokonuje przedsiębiorca, a w razie istotnych i 

uzasadnionych wątpliwości co do oszacowania komisja powołana przez wojewodę. Dokonując 

oszacowania komisja uwzględnia opinię rzeczoznawcy, biegłego uprawnionego do dokonywania 

wyceny aktywów obrotowych lub biegłego rewidenta, o ile opinię taką przedstawi przedsiębiorca. 

10. Oszacowanie, o którym mowa w ust. 9, stanowi podstawę określenia przez wojewodę 

wysokości rekompensaty. 

11. Rekompensatę wypłaca się w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji, o której mowa w 

ust. 3, na rachunek bankowy wskazany przez przedsiębiorcę. 

Art. 14b. 1. Przedsiębiorca, który poniósł szkodę lub utracił korzyści z powodu COVID-19 i 

znalazł się w trudnej sytuacji finansowej, w szczególności przedsiębiorca prowadzący działalność 

związaną z transportem, organizacją targów, wystaw i kongresów, działalność rozrywkową i 

rekreacyjną lub organizujący wystawy tematyczne i imprezy plenerowe, który odwołał zaplanowaną 

imprezę z powodu COVID-19, może ubiegać się o pożyczkę na działalność bieżącą. 

2. O pożyczkę może ubiegać się przedsiębiorca, który w czasie wystąpienia okoliczności, o 

której mowa w ust. 1, zatrudniał nie więcej niż 50 pracowników. 

3. Pożyczek udzielają wybrane fundusze pożyczkowe. Do wyboru funduszu pożyczkowego 

stosuje się art. 51-54 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z 

usuwaniem skutków powodzi (Dz. U. 2019 r. poz. 1317). 

4. Środki finansowe na udzielanie pożyczek są przekazywane funduszowi pożyczkowemu w 

formie dotacji. Do czasu uzyskania dotacji fundusz pożyczkowy może wypłacać pożyczki ze środków 

własnych. Kwota udzielonych pożyczek podlega refundacji w ramach tej dotacji. 

5. Pożyczka może być udzielona przedsiębiorcy jednokrotnie do wysokości 

szkody lub utraconych korzyści, lecz nie więcej niż 200 000 zł. 

6. Podstawą określenia kwoty pożyczki jest oszacowanie szkody lub utraconych korzyści 

poniesionej przez przedsiębiorcę przez fundusz pożyczkowy. Do oszacowania szkody stosuje się 

odpowiednio art. 43 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o szczególnych 

rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi. 

Art. 14c. 1. Wniosek o udzielenie pożyczki przedsiębiorca składa w terminie 6 miesięcy od dnia 

wystąpienia szkody. 

2. Do wniosku o udzielenie pożyczki dołącza się oświadczenie o: 

1) spełnianiu warunku, o którym mowa w art. 14b ust. 2; 

2) faktycznym wykonywaniu działalności gospodarczej w czasie zagrożenia COVID-19. 
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3. Wnioski o udzielenie pożyczki rozpatruje się w kolejności zgłoszeń. 

4. W przypadku gdy wniosek o udzielenie pożyczki ma braki formalne, 

w terminie 3 dni od dnia jego złożenia, fundusz pożyczkowy informuje przedsiębiorcę 

o konieczności uzupełnienia wniosku. 

Art. 14d. 1. Fundusz pożyczkowy jest obowiązany do zawarcia umowy pożyczki z 

przedsiębiorcą, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku o 

udzielenie pożyczki. 

2. Wypłata pożyczki następuje niezwłocznie po zawarciu umowy pożyczki. 

Art. 14e. 1. Przedsiębiorca jest obowiązany do wykorzystania i przedstawienia rozliczenia 

otrzymanej pożyczki przed upływem 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy pożyczki. W 

uzasadnionych przypadkach okres ten może być przedłużony przez fundusz pożyczkowy o kolejne 3 

miesiące. 

2. Podstawę rozliczenia stanowią dokumenty potwierdzające kwoty i cele wydatków, w 

szczególności rachunki albo faktury wystawione na przedsiębiorcę. 

3. W przypadku niewykorzystania pożyczki w całości albo w części niewykorzystana kwota 

pożyczki podlega zwrotowi. Od niezwróconej niewykorzystanej kwoty pożyczki fundusz 

pożyczkowy nalicza odsetki ustawowe za opóźnienie. Odsetki są liczone od dnia zawarcia umowy 

pożyczki. 

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, do rozliczenia pożyczki, o którym mowa 

w ust. 1, przedsiębiorca dołącza potwierdzenie dokonania wpłaty niewykorzystanej 

kwoty pożyczki na rachunek bankowy funduszu pożyczkowego. Przepis art. 14c ust. 4 stosuje się 

odpowiednio. 

5. Pożyczka wykorzystana i rozliczona, podlega umorzeniu z dniem złożenia do funduszu 

pożyczkowego rozliczenia, o którym mowa w ust. 1, przy czym umorzeniu podlega 50% udzielonej 

pożyczki. Pozostałe 50% kwoty pożyczki nie podlega oprocentowaniu. 

6. Decyzję w sprawie umorzenia pożyczki wydaje fundusz pożyczkowy po dokonaniu kontroli 

poniesionych przez przedsiębiorcę wydatków. Do decyzji stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 

czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego. Fundusz pożyczkowy wydający decyzję 

w sprawie umorzenia pożyczki jest organem pierwszej instancji. 

7. Fundusz pożyczkowy odmawia umorzenia pożyczki w całości lub w części: 

1) w przypadku niewykorzystania lub nierozliczenia pożyczki w całości lub w części w sposób 

oraz w terminach określonych w ust. 1 i 2; 

2) w przypadku niewykorzystania pożyczki w całości lub w części i niedołączenia do jej 

rozliczenia potwierdzenia, o którym mowa w ust. 4; 

3) w przypadkach, o których mowa w art. 14g ust. 2-4. 
 

8. Do decyzji o odmowie umorzenia w całości lub w części i do odwołania od tej decyzji 

stosuje się art. 47 ust. 4a-6 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o szczególnych rozwiązaniach 

związanych z usuwaniem skutków powodzi. 
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9. Decyzja o odmowie umorzenia w całości lub w części stanowi podstawę do zwrotu lub spłaty 

przez przedsiębiorcę pożyczki lub jej części. Zwrotu pożyczki lub jej części przedsiębiorca dokonuje 

w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu decyzji. 

Art. 14f. 1. W przypadkach, o których mowa w art. 14e ust. 5 i art. 14g ust. 3: 

1) spłaty pożyczki dokonuje się zgodnie z harmonogramem ustalonym przez fundusz pożyczkowy 

i przedsiębiorcę; 

2) okres spłaty pożyczki przez przedsiębiorcę nie może przekroczyć 3 lat od dnia zawarcia umowy 

pożyczki; 

3) okres karencji spłaty pożyczki wynosi 9 miesięcy i jest liczony od dnia zawarcia umowy 

pożyczki. 

2. W uzasadnionych przypadkach fundusz pożyczkowy może, na wniosek przedsiębiorcy, 

dokonać zmian harmonogramu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1. 

Art. 14g. 1. W ramach kontroli, o której mowa w art. 14e ust. 6, przedsiębiorca jest obowiązany, 

na wniosek funduszu pożyczkowego, udostępnić dokumentację związaną z wykorzystaniem 

udzielonej pożyczki oraz umożliwić funduszowi dokonanie czynności niezbędnych do ustalenia 

prawidłowości wykorzystania pożyczki. 

2. W przypadku: 

1) odmowy umożliwienia funduszowi pożyczkowemu przeprowadzenia czynności, o których 

mowa w ust. 1 - przedsiębiorca jest obowiązany do zwrotu otrzymanej pożyczki, 

2) nierozliczenia pożyczki w całości lub w części w terminie określonym w art. 14e ust. 1 - 

przedsiębiorca jest obowiązany do zwrotu nierozliczonej kwoty pożyczki 

-wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia zawarcia umowy pożyczki. 

3. W przypadku stwierdzenia w ramach kontroli przez fundusz pożyczkowy, że pożyczka lub 

jej część została wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, przedsiębiorca jest obowiązany do 

spłaty wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem kwoty pożyczki powiększonej o odsetki 

ustawowe za opóźnienie liczone od dnia zawarcia umowy pożyczki. 

4. W przypadku złożenia nieprawdziwego oświadczenia, o którym mowa wart. 14c ust. 2, 

przedsiębiorca jest obowiązany do zwrotu otrzymanej pożyczki wraz z odsetkami ustawowymi za 

opóźnienie liczonymi od dnia zawarcia umowy pożyczki. 

Art. 14h. 1. Należności funduszu pożyczkowego z tytułu niespłaconych lub niezwróconych 

pożyczek lub ich części mogą zostać umorzone w całości lub w części, w przypadkach określonych w 

art. 49a ust. 1 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z 

usuwaniem skutków powodzi. 

2. Do decyzji w sprawie umorzenia należności, o których mowa w ust. 1, oraz umorzenia tych 

należności stosuje się art. 49a ust. 2-4 oraz art. 49b ustawy z dnia 16 września 2011 r. o szczególnych 

rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi. 

Art. 14i. Spłaty pożyczki oraz jej zwrotu dokonuje się na rachunek bankowy funduszu 

pożyczkowego. 
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Art. 14j. l . Do  należności funduszu pożyczkowego z tytułu spłaty lub zwrotu pożyczki lub jej 

części, w zakresie nieuregulowanym w niniejszej ustawie, stosuje się odpowiednio przepisy działu III 

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 poz. 900, z późn. zm.). 

2. Do dochodzenia należności funduszu pożyczkowego z tytułu spłaty lub zwrotu pożyczki lub 

jej części stosuje się przepisy ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w 

administracji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1438, z późn. zm.)."; 13) w art. 31 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

„3. W celu umożliwienia zastosowania szczególnych rozwiązań określonych w art. 14a i art. 

14b, Rada Ministrów może, w drodze rozporządzenia, dokonywać przeniesienia planowanych 

wydatków budżetowych między częściami i działami budżetu państwa, uwzględniając przeznaczenie 

środków publicznych na sfinansowanie zadań w zakresie wsparcia przedsiębiorców i bieżące 

wykonanie wydatków w poszczególnych częściach i działach budżetu państwa."; 13) w art. 36 ust. 1 

otrzymuje brzmienie: 

„1. Przepisy art. 3-6, art. 8 i art. 10-14 tracą moc po upływie 90 dni od dnia wejścia w 

życie niniejszej ustawy.". 

Art. 2. W ustawie z dnia 23 sierpnia 2001 r. o organizowaniu zadań na rzecz obronności 

państwa realizowanych przez przedsiębiorców (Dz. U. poz. 1320, z 2002 r. poz. 1571 oraz z 2020 r. 

poz. 374) wprowadza się następujące zmiany: 1)   wart. 2: 

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) mobilizacji gospodarki, obejmujące zadania wybranych działów gospodarki w zakresie 

zabezpieczenia potrzeb obronnych państwa oraz na rzecz Sił Zbrojnych 

Rzeczypospolitej Polskiej i wojsk sojuszniczych w warunkach zagrożenia 

bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny, a także w sytuacjach stanu zagrożenia 

epidemicznego, stanu epidemii albo w razie niebezpieczeństwa szerzenia się 

zakażenia lub choroby zakaźnej, które może stanowić zagrożenie dla zdrowia 

publicznego,", 

b) pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) planowania operacyjnego, obejmujące przedsięwzięcia planistyczne, dotyczące w 

szczególności funkcjonowania przedsiębiorcy w warunkach zewnętrznego 

zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny, a także w sytuacjach stanu 

zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo w razie niebezpieczeństwa szerzenia 

się zakażenia lub choroby zakaźnej, które może stanowić zagrożenie dla zdrowia 

publicznego,"; 

2)   w art. 4a: 

a) w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) zadania organów administracji rządowej w zakresie prowadzenia działań o charakterze 

organizacyjno-planistycznym, związanych z przygotowaniem gospodarki do 

funkcjonowania w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny, 

a także w sytuacjach stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo w razie 
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niebezpieczeństwa szerzenia się zakażenia lub choroby zakaźnej, które może 

stanowić zagrożenie dla zdrowia publicznego,", 

b) pkt 2a otrzymuje brzmienie: 

,,2a) zadania, jakie mogą być nałożone na przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu 

gospodarczo-obronnym w zakresie wytwarzania i dystrybucji produktów 

leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, 

środków ochronnych i wyrobów medycznych oraz udzielania świadczeń 

zdrowotnych na potrzeby ludności Rzeczypospolitej Polskiej, w sytuacjach stanu 

zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo w razie niebezpieczeństwa szerzenia 

się zakażenia lub choroby zakaźnej, które może stanowić zagrożenie dla zdrowia 

publicznego,". 

Art. 3. W ustawie z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 499, 

z późn. zm.
1
) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 37azg: 

a)   w ust. 1 część wspólna otrzymuje brzmienie: 

„- minister właściwy do spraw zdrowia może, w drodze rozporządzenia, nałożyć na 

podmioty, które mają obowiązek przekazywania informacji do systemu, o którym mowa w 

art. 72a, oraz na producentów i importerów wyrobów medycznych, obowiązki, o których 

mowa w art. 72a, art. 78 ust. 1 pkt 6a i art. 95 ust. Ib, w odniesieniu do wszystkich 

znajdujących się w obrocie produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego 

przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. Obowiązek ten nie obejmuje 

mikroprzedsiębiorców, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo 

przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292).", 

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. W przypadku stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii minister 

właściwy do spraw zdrowia może, w drodze obwieszczenia, ograniczyć ilość produktu 

leczniczego, wyrobu medycznego lub środka spożywczego specjalnego przeznaczenia 

żywieniowego na jednego pacjenta. Obwieszczenie wydaje się na czas określony, 

nieprzekraczający 90 dni.", 

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. W przypadku nałożenia obowiązku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, podmioty, które 

dotychczas nie były podłączone do systemu, o którym mowa w art. 72a, są obowiązane do 

podłączenia i rozpoczęcia przekazywania informacji w ciągu 7 dni od momentu nałożenia tego 

obowiązku. Wraz z wysłaniem pierwszej informacji podmiot raportuje jednocześnie indywidualny 

bilans otwarcia, zwany dalej „IBO"."; 2)   art. 85a otrzymuje brzmienie: 

„Art. 85a. 1. W przypadku stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo w razie 

niebezpieczeństwa szerzenia się zakażenia lub choroby zakaźnej, które może stanowić 
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zagrożenie dla zdrowia publicznego, w szczególności wystąpienia choroby szczególnie 

niebezpiecznej lub wysoce zakaźnej, o których mowa w przepisach o zapobieganiu oraz 

zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, hurtownie farmaceutyczne są obowiązane do 

zbywania produktów leczniczych oraz środków spożywczych specjalnego przeznaczenia 

żywieniowego określonych w wykazie, o którym mowa w ust. 4, wyłącznie do innych hurtowni 

farmaceutycznych, aptek, punktów aptecznych oraz zakładów leczniczych podmiotów 

leczniczych, działających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

2. W przypadku stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo w razie 

niebezpieczeństwa szerzenia się zakażenia lub choroby zakaźnej, które może stanowić 

zagrożenie dla zdrowia publicznego, w szczególności wystąpienia choroby szczególnie 

niebezpiecznej lub wysoce zakaźnej, o których mowa w przepisach o zapobieganiu oraz 

zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, hurtownie farmaceutyczne są obowiązane do 

zbywania wyrobów medycznych, określonych w wykazie, o którym mowa w ust. 4, wyłącznie 

do innych hurtowni farmaceutycznych, aptek, punktówaptecznych oraz podmiotów 

wykonujących działalność leczniczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

3. W przypadku stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo w razie 

niebezpieczeństwa szerzenia się zakażenia lub choroby zakaźnej, które może stanowić 

zagrożenie dla zdrowia publicznego, w szczególności wystąpienia choroby szczególnie 

niebezpiecznej lub wysoce zakaźnej, o których mowa w przepisach o zapobieganiu oraz 

zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, producenci lub importerzy wyrobów 

medycznych lub środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego są 

obowiązani do zbywania wyrobów lub środków określonych w wykazie, o którym mowa w ust. 

4, wyłącznie do hurtowni farmaceutycznych. 

4. Minister właściwy do spraw zdrowia ogłasza, w drodze obwieszczenia, wykaz 

produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz 

wyrobów medycznych, które mogą być przydatne w zwalczaniu choroby zakaźnej będącej 

przyczyną stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii i są zagrożone brakiem 

dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

5. Obwieszczenie, o którym mowa w ust. 4, wydaje się na czas określony, 

nieprzekraczający 90 dni.". 

Art. 4. W ustawie 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) wprowadza 

się następujące zmiany: 

1) w art. 34 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Osoby zdrowe, które pozostawały w styczności z osobami chorymi na choroby 

zakaźne podlegają obowiązkowej kwarantannie lub nadzorowi epidemiologicznemu, jeżeli tak 

postanowią organy inspekcji sanitarnej przez okres nie dłuższy niż 14 dni, licząc od ostatniego 

dnia styczności."; 
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2) w art. 46f po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu: 

„3a. Obwieszczenie, o którym mowa w ust. 2, wydaje się na czas określony, 

nieprzekraczający 90 dni."; 

Art. 5. W ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z 

późn. zm.
2
) art. 30b otrzymuje brzmienie: 

„Art. 30b. W przypadku stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo w razie 

niebezpieczeństwa szerzenia się zakażenia lub choroby zakaźnej, które może stanowić 

zagrożenie dla zdrowia publicznego, w szczególności wystąpienia choroby szczególnie 

niebezpiecznej lub wysoce zakaźnej, o których mowa w przepisach o zapobieganiu oraz 

zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, minister właściwy do spraw oświaty i 

wychowania, w drodze rozporządzenia, może czasowo ograniczyć lub czasowo zawiesić 

funkcjonowanie jednostek systemu oświaty na obszarze kraju lub jego części, uwzględniając 

stopień zagrożenia na danym obszarze."; 

Art. 6. W ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 

2020 r. poz. 85 i 374) wprowadza się następujące zmiany: 

1) art. 51 a otrzymuje brzmienie: 

„Art. 5la. W przypadku stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo w razie 

niebezpieczeństwa szerzenia się zakażenia lub choroby zakaźnej, które może stanowić 

zagrożenie dla zdrowia publicznego, w szczególności wystąpienia choroby szczególnie 

niebezpiecznej lub wysoce zakaźnej, o których mowa w przepisach o zapobieganiu oraz 

zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, rektor, w drodze zarządzenia, może czasowo 

ograniczyć lub czasowo zawiesić funkcjonowanie uczelni, uwzględniając stopień zagrożenia na 

danym obszarze."; 

2) art. 198a otrzymuje brzmienie: 

„Art. 198a. W przypadku stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo w razie 

niebezpieczeństwa szerzenia się zakażenia lub choroby zakaźnej, które może stanowić 

zagrożenie dla zdrowia publicznego, w szczególności wystąpienia choroby szczególnie 

niebezpiecznej lub wysoce zakaźnej, o których mowa w przepisach o zapobieganiu oraz 

zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, rektor, w drodze zarządzenia, może czasowo 

zawiesić kształcenie doktorantów w podmiotach prowadzących szkoły doktorskie, 

uwzględniając stopień zagrożenia na danym obszarze."; 

3) uchyla się art. 433a. 

Art. 7. Pierwszy konkurs, o którym mowa w art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o 

szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi (Dz. U. 2019 r. poz. 1317), 

minister właściwy do spraw gospodarki ogłosi w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszej 

ustawy. 
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Art. 7a. W 270 dni od dnia wejścia w życie ustawy: 

1) nie stosuje się art. 15 ust. 1 pkt 1 lit. b oraz art. 24 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 6 września 

2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 2140, 1466, 1180 i 1465) w 

zakresie cofania licencji wspólnotowych i zezwoleń; 

2) nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności rozstrzygnięciom wydanym w procesie 

zmiany zezwolenia, o którym mowa w art. 22a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o 

transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 2140, 1466, 1180 i 1465); 

3) nie stosuje się art. 92 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. 

z 2019 r., poz. 2140, 1466, 1180 i 1465) w zakresie naruszeń obowiązków lub 

warunków przewozu drogowego określonych w lp. 5.1 – 5.6 oraz w lp. 9.4 załącznika 

nr 1 do tej ustawy, o ile te naruszenia powstały z zagrożeniem COVID-19, a w 

szczególności w związku z działaniami władz publicznych w celu przeciwdziałania 

COVID-19. 

4) nie stosuje się art. 92a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. 

U. z 2019 r., poz. 2140, 1466, 1180 i 1465) w zakresie naruszeń obowiązków lub 

warunków przewozu drogowego określonych w lp. 2.2 oraz w lp. 5.1 – 5.20 załącznika 

nr 3 do tej ustawy, a także określonych w lp. 8 – 13 załącznika nr 4 do tej ustawy, , o ile 

te naruszenia powstały z zagrożeniem COVID-19, a w szczególności w związku z 

działaniami władz publicznych w celu przeciwdziałania COVID-19. 

 

(Uzasadnienie do art. 7a: Propozycja  ma na celu przeciwdziałanie skutkom działań podejmowanych w Europie i w Polsce 

przeciwko rozprzestrzenianiu wirusa COVID-19, powodującym w zaistniałej, wyjątkowej sytuacji, brak lub bardzo 

ograniczone możliwości wykonywania krajowych i międzynarodowych przewozów drogowych rzeczy oraz osób.  

Propozycja wskazana w ww. pkt 1 ma na celu czasowe zniesienie obowiązku cofania licencji wspólnotowych, jeżeli 

przedsiębiorca nie podjął działalności objętej taką licencją w ciągu 6 miesięcy od dnia jej wydania, a także czasowe 

zniesienie obowiązku rozpoczęcia przewozów osób w ciągu 3 miesięcy od dnia otrzymania zezwolenia.  

Propozycja w ww. pkt 2 ma na celu umożliwienie przewoźnikom drogowym osób szybkiej zmiany zezwolenia, aby poprzez 

nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji administracyjnej w tym zakresie, dynamicznie można było 

dostosować ofertę do zmian popytu. 

Propozycja wskazana w ww. pkt 3 ma na celu czasowe zniesienie karalności kierowcy za wybrane naruszenia w transporcie 

drogowym rzeczy i osób, obejmujące: naruszenia przepisów o czasie prowadzenia pojazdu, obowiązujących przerwach i 

odpoczynku oraz maksymalnego czasu przewozu zwierząt. 

Propozycja w ww. pkt 4 ma na celu czasowe zniesienie karalności przedsiębiorcy oraz zarządzającego transportem lub innej 

osoby odpowiedzialnej za wybrane naruszenia w transporcie drogowym rzeczy i osób, obejmujące: naruszenia przepisów 
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dotyczących czasu pracy kierowców oraz długotrwałego przewozu zwierząt. Dodatkowo, mając na uwadze przewidywane 

zakłócenia w regularnych przewozach pasażerskich, w szczególności zmniejszenie popytu na usługi, skutki działań 

administracyjnych podejmowanych w związku z wirusem, które uniemożliwią wjazd do określonych miejscowości lub 

korzystanie z przystanków określnych w rozkładzie jazdy, a także przestoje związane z ewentualnymi badaniami pasażerów, 

zaproponowano także czasowe zniesienie karalności za naruszenie warunków określonych w zezwoleniu lub innym 

odpowiednim dokumencie w zakresie dni, godzin odjazdu i przyjazdu, ustalonej trasy przejazdu lub wyznaczonych 

przystanków. 

 

Art. 8. Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
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