
 

 

Druk nr 350-A    

SEJM 

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

IX kadencja 

 

 

 

D O D A T K O W E   S P R A W O Z D A N I E 

KOMISJI  FINANSÓW  PUBLICZNYCH   

 

o rządowym projekcie ustawy o zmianie 

niektórych ustaw w zakresie działań 

osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem 

się wirusa SARS-CoV-2 (druki nr 344  

i 344-A) 
 

Sejm na 11 posiedzeniu w dniu 30 kwietnia 2020 r. - zgodnie z art. 47 ust. 1 

Regulaminu Sejmu - skierował ponownie projekt ustawy zawarty w druku nr 350 

do Komisji Finansów Publicznych w celu rozpatrzenia poprawek zgłoszonych w drugim 

czytaniu. 

Komisja Finansów Publicznych po rozpatrzeniu poprawek na posiedzeniu w dniu 

30 kwietnia 2020 r.  

 

wnosi: 

W y s o k i  S e j m  raczy następujące poprawki: 

 

1) skreślić art. 5; 

– KP PSL-Kukiz 15 

– KP PO 

– odrzucić 

2) w art. 10 po pkt 2 dodać pkt 2a–2c w brzmieniu: 

„2a) w art. 36 uchyla się ust. 17; 

2b) w art. 45 w ust. 1 uchyla się pkt 1b; 

2c) W art. 49 w ust. 2 uchyla się pkt 9;”; 

– KP Konfederacja 

– odrzucić 
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3) w art. 10 skreślić pkt 1; 

– KP PO 

– odrzucić 

Uwaga: poprawki nr 3 i 4 należy głosować łącznie. 

 

4) w art. 10 skreślić  pkt 2; 

– KP PO 

– odrzucić 

5) po art. 11 dodać art. 11a w brzmieniu: 

„Art. 11a. W ustawie z dnia 6 września 2001 r. ustawy Prawo farmaceutyczne (Dz. U. 

z 2019 r. poz. 499, 399, 959, 1495, 1542, 1556, 1590, 1818, 1905, z 2020 r. 

poz. 322, 374) w art. 85a uchyla się ust. 2 i 3.”; 

– KP Konfederacja 

– odrzucić 

6) po art. 13 dodać art. 13a w brzmieniu: 

 „Art. 13a. W ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach 

rynku pracy (Dz.U. z 2019 r. poz.1482 z późn. zm.) wprowadza się 

następujące zmiany: 

1) w art. 8a ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1.W sprawach dotyczących koordynacji systemów zabezpieczenia 

społecznego państw, o których mowa w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. a-c, 

oraz państw, z którymi Rzeczpospolita Polska zawarła dwustronne 

umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym, w 

zakresie świadczeń dla bezrobotnych, marszałek województwa 

rozstrzyga, w drodze decyzji, o przyznaniu albo odmowie 

przyznania prawa do zasiłku dla bezrobotnych, jeżeli okres 

ubezpieczenia, zatrudnienia lub pracy na własny rachunek 

spełniony przez bezrobotnego w innym państwie członkowskim 

Unii Europejskiej, państwie, o którym mowa w art. 1 ust. 3 pkt 2 

lit. b i c, lub państwie, z którym Rzeczpospolita Polska zawarła 

dwustronną umowę międzynarodową o zabezpieczeniu 

społecznym, w zakresie świadczeń dla bezrobotnych, ma wpływ na 

nabycie zasiłku.”; 

2) uchyla się  art. 9d; 

3) w art.  72: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Wysokość zasiłku wynosi 1800 zł miesięcznie.”, 

b) w ust. 4, ust. 5 i ust. 5a skreśla się wyrazy: 

„od którego zależy wysokość i okres pobierania zasiłku”; 

4) w art. 73: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Okres pobierania zasiłku wynosi 365 dni.”, 

b) uchyla się ust. 2 i 2a; 

– KP PO 

– przyjąć 



3 

 

7) w art. 14 w pkt 11 w lit. b po ust. 4ac dodać ust. 4aca-4acc w brzmieniu: 

„4aca. Kadencja Prezesa UKE ulega skróceniu w przypadku: 

1) śmierci Prezesa UKE; 

2) choroby trwale uniemożliwiającej wykonywanie zadań przez Prezesa UKE; 

3) złożenia rezygnacji przez Prezesa UKE. 

4acb. Do skrócenia kadencji Prezesa UKE z przyczyn, o których mowa w ust. 4aca przepisy 

o odwołaniu Prezesa UKE stosuje się odpowiednio. 

4acc. W przypadku skrócenia kadencji Prezesa UKE z przyczyn, o których mowa w ust. 

4aca, do czasu powołania nowego Prezesa UKE obowiązki Prezesa sprawuje 

wskazany przez Prezesa Rady Ministrów zastępca Prezesa Urzędu Komunikacji 

Elektronicznej.”;  

– KP PiS 

– przyjąć 

Uwaga: poprawki nr 7, 11, 18, 36, 39, 40 i 58 należy głosować łącznie. 

 

8) w art. 15 skreślić ust. 3c;   

– KP PO 

– odrzucić 

9) skreślić art. 16; 

– KP Konfederacja 

– odrzucić 

Uwaga: poprawki nr 9, 12, 19–22, 26–28, 30–35, 37, 38, 41, 44–47, 49–57 i 60 należy 

głosować łącznie. 

 

10) skreślić art. 20;  

– KP PO 

– odrzucić 

11) w art. 21 pkt 4 nadać brzmienie: 

„4) po rozdziale 5 dodaje się rozdział 5a w brzmieniu: 

„Rozdział 5a 

Wykonywanie zadań powierzonych Agencji 

Art. 25a. 1. W przypadku wystąpienia lub wysokiego ryzyka wystąpienia zagrożeń, o 

których mowa w art. 3,  organy  i podmioty, o których mowa w art. 8 ust. 2, 

mogą powierzyć  Agencji,  w  drodze  decyzji,  dokonanie zakupu, 

magazynowanie i wydawanie określonych  asortymentów  towarów  w  ich 

imieniu i na ich rzecz. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, organ lub podmiot powierzający 

Agencji określone zadanie wskazuje rodzaj i ilość asortymentu, zakres jego 

magazynowania, w tym czas tego magazynowania, oraz organy lub 

podmioty, którym dany asortyment zostanie wydany, oraz warunki 

wydania. 

3. Działania zlecone Agencji na podstawie ust. 1 są finansowane ze środków 

organów oraz podmiotów, o których mowa w ust. 1. 

4. Wykonanie decyzji, o których mowa w ust. 1, odbywa się z wyłączeniem 

art. 13 ust. 5 oraz przepisów o zamówieniach publicznych. 
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5. Na podstawie decyzji, o której mowa w ust. 1, Agencja dokonuje zakupu 

określonego asortymentu z zachowaniem pierwszeństwa w odniesieniu do 

innych podmiotów.””; 

– KP PiS 

– przyjąć 

 

12) po art. 22 dodać art. 22a w brzmieniu:  

„Art. 22a. W ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. zawodach pielęgniarki i położnej (j.t. Dz. U. z 

2020 r. poz. 562) w art. 26b ust. 1–3 otrzymują brzmienie:  

„1. W przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub w razie stanu 

epidemii, pielęgniarka lub położna, które nie wykonują zawodu łącznie 

przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat, a zamierzają podjąć 

jego wykonywanie, może rozpocząć wykonywanie zawodu w podmiocie 

leczniczym, po uprzednim zawiadomieniu o tym okręgowej rady 

pielęgniarek i położnych właściwej ze względu na planowane miejsce 

wykonywania zawodu. 

2. Pielęgniarka lub położna, o której mowa w ust. 1, w okresie pierwszych 3 

miesięcy wykonywania zawodu na podstawie ust. 1 wykonuje obowiązki 

zawodowe we współpracy z inną pielęgniarką lub położną wykonującą 

zawód w tym samym podmiocie leczniczym. 

3. Okres wykonywania zawodu na podstawie ust. 1 właściwa okręgowa rada 

pielęgniarek i położnych zalicza do okresu przeszkolenia, o którym mowa 

w art. 26 ust. 1, jeżeli pielęgniarka lub położna zawiadomi o zamiarze 

wykonywania zawodu zgodnie z art. 26 ust. 1 w terminie roku od dnia 

zakończenia wykonywania zawodu na podstawie ust. 1.””; 

– KP Konfederacja 

– odrzucić 

13) skreślić art. 25; 

– KP Lewica 

– odrzucić 

14) art. 25 nadać brzmienie: 

„Art. 25. W ustawie z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 

2188, z 2019 r. poz. 1051, 1495 i 2005 oraz z 2020 r. poz. 695) w art. 38: 

1)  ust. 2.  otrzymuje brzmienie: 

„2. Pełnomocnictwo pocztowe obejmuje: 

1) imię i nazwisko oraz rodzaj, serię i numer dokumentu ze zdjęciem 

potwierdzającego tożsamość osoby udzielającej pełnomocnictwa 

albo inne dane umożliwiające weryfikację jego tożsamości; 

2) zakres pełnomocnictwa; 

3) imię i nazwisko oraz rodzaj, serię i numer dokumentu ze zdjęciem 

potwierdzającego tożsamość pełnomocnika albo inne dane 

umożliwiające weryfikację jego tożsamości.”; 

2)  w ust. 3 na końcu kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się wyrazy: 

„z zastrzeżeniem ust. 3a.”; 

3)  po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu: 
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„3a. Adresat może udzielić pełnomocnictwa pocztowego za pomocą 

środków porozumiewania się na odległość, podpisanego ważnym, 

wywołującym skutki prawne kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym wydanym przez certyfikowanego dostawcę 

znajdującego się na liście Narodowego Centrum Certyfikacji.”.”; 

– KP Lewica 

– odrzucić 

15) skreślić art. 28; 

– KP PO 

– odrzucić 

16) skreślić art. 30; 

– KP PSL-Kukiz 15 

– odrzucić 

17) skreślić art. 32; 

– KP PO 

– odrzucić 

Uwaga: poprawki nr 17 i 69 należy głosować łącznie. 

 

18) art. 35 nadać brzmienie: 

„Art. 35. W ustawie z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa 

(Dz. U. z 2018 poz. 1560, z 2019 r. poz. 2248 oraz z 2020 r. poz. 695) w art. 

65: 

1) w ust. 1 po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu: 

„1a) planowanych do ustalenia przez Prezesa Urzędu Komunikacji 

Elektronicznej w projekcie rozstrzygnięcia decyzji w sprawie 

rezerwacji częstotliwości, o którym mowa w art. 118 ust. 2 ustawy z 

dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2019 r. poz. 

2460 oraz z 2020 r. poz. 374 i 695), jeżeli ta decyzja jest wydawana po 

przeprowadzeniu aukcji, o której mowa w art. 116 ust. 1 pkt 2 ustawy 

z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne;”; 

2) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 

„1a. Opinia w sprawie projektu rozstrzygnięcia decyzji, o której mowa 

w ust. 1 pkt 1a, wydawana jest przez Kolegium w terminie 14 dni 

od dnia otrzymania projektu przekazanego do zaopiniowania przez 

Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej.”; 

– KP PiS 

– przyjąć  

19) po art. 36 dodać art. 36a w brzmieniu: 

„Art. 36a. W ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania 

wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo 

własności tych gruntów (Dz. U. z 2020 r. poz. 139 i 568) w art. 20 ust. 1a 

otrzymuje brzmienie: 

 „1a. Opłatę należną za rok 2020 wnosi się w terminie do dnia 30 września 

2020 r.”.”; 

– KP Konfederacja 

– odrzucić 
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20) po art. 38 dodać art. 38a i art. 38b w brzmieniu:  

„Art. 38a. W ustawie z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz 

niektórych innych ustaw art. 6 otrzymuje brzmienie:  

„Art. 6. Podmioty wykonujące pośrednictwo przy przewozie osób przed 

dniem wejścia w życie niniejszej ustawy są obowiązane uzyskać 

licencję, o której mowa w art. 5b ust. 2 pkt 2 ustawy zmienianej w 

art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie później niż w 

terminie 9 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.”; 

Art. 38b. W ustawie z dnia 4 lipca 2019 r. o systemie instytucji rozwoju (Dz. U. poz. 1572 

oraz z 2020 poz. 569) wprowadza się następujące zmiany:  

1) art. 11 ust. 1a pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) obejmowaniu lub nabywaniu jednostek uczestnictwa i certyfikatów 

inwestycyjnych funduszy inwestycyjnych, praw uczestnictwa 

alternatywnej spółki inwestycyjnej lub instytucji wspólnego 

inwestowania w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 maja 2004 r. 

o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi 

funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2020 r. poz. 95) oraz zarządzaniu 

funduszami inwestycyjnymi z wyłączeniem podmiotów mających 

siedzibę za granicą;”; 

2) w art. 12 w ust. 1a w pkt 12 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 

13 w brzmieniu:  

„13) infrastrukturę transportu lotniczego i infrastrukturę krytyczną portów 

lotniczych.”. 

3) w art. 13 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Polski Fundusz Rozwoju może udzielać finansowania bezpośrednio 

lub za pośrednictwem osób prawnych lub jednostek organizacyjnych 

nieposiadających osobowości prawnej lub instytucji wspólnego 

inwestowania w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 maja 2004 r. 

o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi 

funduszami inwestycyjnymi, których przedmiotem działalności jest 

dokonywanie czynności, o których mowa w ust. 1, zwanych dalej 

„funduszami kapitałowymi.” z wyłączeniem podmiotów mających 

siedzibę za granicą;”; 

4) w art. 14 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) uczestnictwa w funduszach kapitałowych działających w formie 

spółek komandytowych, komandytowo-akcyjnych lub innych 

jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej oraz 

instytucji wspólnego inwestowania w rozumieniu przepisów ustawy z 

dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu 

alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi z wyłączeniem 

podmiotów mających siedzibę za granicą;”; 

5) w art. 21b ust. 2 zmienia się wskazaną tam kwotę: 

„1.700.000.000” na kwotę „3.400.000.000”; 

6) w art. 42 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. W latach 2020–2029 maksymalny limit wydatków budżetu państwa 

będących skutkiem finansowym ustawy wynosi 23.400.000.000 zł, w 

tym w  

2020 r. – 13.400.000.000zł; 
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2021 r. – 6.000.000.000zł; 

2022 r. – 2.000.000.000zł; 

2023 r. – 1.000.000.000zł; 

2024 r. – 0 zł; 

2025 r. – 0 zł; 

2026 r. – 100.000.000zł; 

2027 r. – 200.000.000zł; 

2028 r. – 300.000.000zł; 

2029 r. – 400.000.000 zł.”; 

– KP Konfederacja 

– odrzucić 

21) po art. 41 dodać art. 41a w brzmieniu:  

 „Art. 41a. W ustawie z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów 

i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1751 i 2200) wprowadza 

się następujące zmiany:  

1) w art. 7:  

a) w ust. 1 wyrazy „od dnia 1 kwietnia 2020 r.” zastępuje się wyrazami 

„od dnia 1 października 2020 r.”,  

b) w ust. 2 wyrazy „do dnia 31 marca 2020 r.” zastępuje się wyrazami „do 

dnia 30 września 2020 r.”, 

c) w ust. 3 wyrazy „przed dniem 1 kwietnia 2020 r.” zastępuje się 

wyrazami „przed dniem 1 października 2020 r.”,  

d) ust. 4 i 5 otrzymują brzmienie:  

„4. WIS wydana przed dniem 1 października 2020 r. wiąże organy 

podatkowe wobec podatnika, dla którego została wydana w 

odniesieniu do towaru będącego przedmiotem dostawy, importu 

lub wewnątrzwspólnotowego nabycia dokonanych po dniu 30 

września 2020 r. oraz usługi, która została wykonana po tym dniu, 

z zastrzeżeniem art. 8 ust. 3.  

5. W przypadku gdy WIS została zamieszczona w Biuletynie 

Informacji Publicznej organu wydającego WIS przed dniem 1 

października 2020 r., do podmiotu innego niż podatnik, o którym 

mowa w art. 42b ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, przepisy art. 

14k–14m ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 900, z późn. zm.17) ) stosuje się odpowiednio 

w odniesieniu do czynności, o której mowa w art. 42a ustawy 

zmienianej w art. 1, dokonanej po dniu 30 września 2020 r., z 

zastrzeżeniem art. 8 ust. 4.”;  

2) w art. 8:  

a) w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „do dnia 31 marca 

2020 r.” zastępuje się wyrazami „do dnia 30 września 2020 r.”,  

b) w ust. 2 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „do dnia 31 marca 

2020 r.” zastępuje się wyrazami „do dnia 30 września 2020 r.”,  

c) w ust. 3 wyrazy „przed dniem 1 kwietnia 2020 r.” zastępuje się 

wyrazami „przed dniem 1 października 2020 r.”,  
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d) w ust. 4 wyrazy „przed dniem 1 kwietnia 2020 r.” zastępuje się 

wyrazami „przed dniem 1 października 2020 r.”;  

3) w art. 18 w pkt 2 wyrazy „z dniem 1 kwietnia 2020 r.” zastępuje się 

wyrazami „z dniem 1 października 2020 r.”; 

– KP Konfederacja 

– odrzucić 

22) po art. 45 dodać art. 45a w brzmieniu: 

„Art. 45a. W ustawie z dnia 14 lutego 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z 

promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów art. 13 otrzymuje 

brzmienie:  

„Art. 13. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2022 r.”; 

– KP Konfederacja 

– odrzucić 

23) w art. 46 w pkt 1  

a) lit. a nadać brzmienie: 

„1. W przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły lub 

innej placówki do których uczęszcza dziecko albo niemożności sprawowania 

opieki przez nianię lub dziennego opiekuna lub inną osobę niepozostającą we 

wspólnym gospodarstwie domowym z powodu COVID-19, ubezpieczonemu 

zwolnionemu od wykonywania pracy oraz funkcjonariuszowi, o którym mowa w 

ust. 4 zwolnionemu od pełnienia służby, z powodu konieczności osobistego 

sprawowania opieki nad dzieckiem, uczęszczającym żłobka, klubu dziecięcego, 

przedszkola lub szkoły podstawowej przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy 

za okres obejmujący czas zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub 

szkoły podstawowej.”, 

b) lit. b nadać brzmienie: 

„b) po ust. 1a dodaje się ust. 1b w brzmieniu: 

„1b. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy, o którym mowa w ust. 1 i 1a, przysługuje 

ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy oraz 

funkcjonariuszowi, o którym mowa w ust. 4, zwolnionemu od pełnienia 

służby, z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad 

dzieckiem, o którym mowa w ust. 1, dzieckiem legitymującym się 

orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności 

do ukończenia 18 lat albo dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności 

lub orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego albo dorosłą osobą 

niepełnosprawną, również w przypadku otwarcia placówek, o których 

mowa w tych przepisach, w czasie trwania COVID-19, przez okres nie 

dłuższy niż 14 dni. W okresie tym uwzględnia się okres, o którym mowa w 

ust. 1.”, 

c) po lit. b dodać lit. ba i bb w brzmieniu: 

 „ba) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przyznawany jest w trybie i na zasadach 

określonych w ustawie z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach 

pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 645 i 1590) i nie wlicza się do okresu, o którym mowa 

w art. 33 ust. 1 pkt 1 tej ustawy. Za okres pobierania dodatkowego zasiłku 
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opiekuńczego, zasiłek, o którym mowa w art. 32 ust. 1 ustawy, o której 

mowa w ust. 1, nie przysługuje.”, 

bb) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu: 

„3a. Ograniczenie, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy opieki nad dzieckiem 

legitymującym się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności 

albo orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o potrzebie 

kształcenia specjalnego.”;”; 

– KP PO 

– odrzucić 

Uwaga: poprawki nr 23 i 24 należy głosować łącznie. 

 

24) w art. 46 w pkt 2 lit. a nadać brzmienie: 

„a) w art. 4a w ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. W przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub 

innej placówki, do których uczęszcza dziecko, albo niemożności sprawowania 

opieki przez nianię, dziennego opiekuna lub inną osobę niepozostającą we 

wspólnym gospodarstwie domowym z powodu COVID-19, osobie, o której mowa 

w art. 7 ust. 1 i 2 oraz art. 16 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o 

ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2020 r. poz. 174), przysługuje 

zasiłek opiekuńczy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad 

dzieckiem, uczęszczającym żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły 

podstawowej przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy za okres obejmujący 

czas zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły podstawowej. 

Przepis art. 4 ust. 3a stosuje się odpowiednio.””; 

– KP PO 

– odrzucić 

25) w art. 46 po pkt 3 dodać pkt 3a w brzmieniu: 

„3a) po art. 7g dodaje się art. 7h w brzmieniu: 

„Art. 7h. 1. Pracownikom ochrony zdrowia, którzy uczestniczą w udzielaniu 

świadczeń opieki zdrowotnej osobom chorym na COVID-19 lub z 

podejrzeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 przysługują dodatki do 

wynagrodzenia w wysokości 1500 zł.   

2. Dodatki do wynagrodzenia finansowane są przez Narodowy Fundusz 

Zdrowia ze środków pochodzących z budżetu państwa, z części której 

dysponentem jest minister właściwy do spraw zdrowia, na podstawie 

rachunków i sprawozdań o liczbie uprawnionych pracowników, o których 

mowa w ust. 1, składanych przez podmiot leczniczy. 

3. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia,  

sposób i tryb finansowania dodatków do wynagrodzenia, mając na celu 

zapewnienie skuteczności udzielania świadczeń opieki zdrowotnej, a także 

wyrażenie uznania wobec pracowników ochrony zdrowia zaangażowanych 

w ratowanie życia i zdrowia pacjentów zakażonych wirusem SARS-CoV-2. 

4. Dodatków do wynagrodzenia nie wlicza się do dochodu, o którym mowa w 

art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 

2019 r. poz. 1507, 1690 i 1818).”;”; 

– KP PSL-Kukiz 15 

– odrzucić 
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26) w art. 46 po pkt 3 dodać pkt 3a w brzmieniu:  

„3a) uchyla się  art. 8a–8f;”; 

– KP Konfederacja 

– odrzucić 

27) w art. 46 po pkt 3a dodać pkt 3b w brzmieniu:  

„3b) uchyla się  ust. 11, ust. 12, ust. 13 i ust. 14;”; 

– KP Konfederacja 

– odrzucić 

28) w art. 46 w pkt 9 dotychczasową treść oznacza się jako lit. a i dodaje się lit. b w brzmieniu:  

„b) ust. 16 otrzymuje brzmienie:  

„16. Świadczenia, o których mowa w ust. 1, oraz środki, o których mowa w ust. 2, 

przysługują przez łączny okres 6 miesięcy przypadających od daty złożenia 

wniosku, o którym mowa w ust. 1.”; 

– KP Konfederacja 

– odrzucić 

29) w art. 46 po pkt 9 dodać pkt 9a w brzmieniu: 

 „9a) w art. 15i ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. W związku z ogłoszonym stanem epidemii na skutek wystąpienia COVID- 19, w 

terminie do dnia 31 grudnia 2020 r. nie obowiązuje zakaz handlu w niedzielę, 

wykonywania czynności związanych z handlem w niedzielę oraz zakaz 

powierzania pracownikowi lub zatrudnionemu wykonywania pracy w handlu w 

niedzielę oraz czynności związanych z handlem w niedzielę, o którym  mowa w 

art. 5 ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu  w niedziele i święta 

oraz w niektóre inne dni (Dz. U. z 2019 r. poz. 466).”;  

– KP PO 

– odrzucić 

 

30) w art. 46 po pkt 9 dodać pkt 9a w brzmieniu: 

„9a) art. 15j otrzymuje brzmienie: 

„Art. 15j. 1. Opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego, o której mowa w art. 71 

ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 65, 284 i 471) za rok 2020 wnosi się w terminie do 

dnia 30 września 2020 r.  

2. Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania 

przestrzennego oraz mieszkalnictwa może określić, w drodze 

rozporządzenia, późniejszy termin wniesienia opłaty, o której mowa w ust. 

1, mając na względzie okres obowiązywania stanu zagrożenia 

epidemicznego lub stanu epidemii w związku z wystąpieniem COVID-19 

oraz skutki nimi wywołane, a także biorąc pod uwagę, aby termin ten nie 

przekroczył roku 2020. 

3. W przypadku, gdy termin wniesienia opłaty, o której mowa w ust. 1, 

ustalony na podstawie art. 71 ust. 4 zdanie trzecie ustawy z dnia 21 sierpnia 

1997 r. o gospodarce nieruchomościami, na wniosek złożony przed dniem 

1 kwietnia 2020 r. upływa przed dniem 30 września 2020 r., opłatę wnosi 

się w terminie do dnia 30 września 2020 r.  
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4. W przypadku, gdy termin wniesienia opłaty, o której mowa w ust. 1, 

ustalony na podstawie art. 71 ust. 4 zdanie trzecie ustawy z dnia 21 sierpnia 

1997 r. o gospodarce nieruchomościami upływa przed terminem 

określonym zgodnie z ust. 2, opłatę wnosi się w terminie określonym 

zgodnie z ust. 2.  

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 i 4, a także w przypadku, gdy termin 

ustalony na podstawie art. 71 ust. 4 zdanie trzecie ustawy z dnia 21 sierpnia 

1997 r. o gospodarce nieruchomościami upływa w dniu, w którym upływa 

termin, o którym mowa w ust. 1 lub termin określony na podstawie ust. 2, 

przepis art. 71 ust. 4 zdanie trzecie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o 

gospodarce nieruchomościami stosuje się.”; 

– KP Konfederacja 

– odrzucić 

31) w art. 46 po pkt 11 dodać pkt 11a w brzmieniu: 

„11a) art. 15zr ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Świadczenie postojowe wypłacane w każdym miesiącu wystąpienia przestoju, o 

którym mowa w art. 15zq ust. 3, przysługuje w każdy miesiącu w wysokości 80% 

kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie przepisów 

o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązującego w 2020 r., z 

zastrzeżeniem ust. 2 i 4. Świadczenie postojowe jest wypłacane z dołu do każdego 

10 dnia miesiąca kalendarzowego.”;  

– KP Konfederacja 

– odrzucić 

 

32) w art. 46 po pkt 12 dodać pkt 12a w brzmieniu: 

„12a) w art. 15zzb ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. Dofinansowanie, o którym mowa w ust. 1, może być przyznane od dnia złożenia 

wniosku, o którym mowa w ust. 10, mikroprzedsiębiorcom, małym oraz średnim 

przedsiębiorcom w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo 

przedsiębiorców na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy.”; 

– KP Konfederacja 

– odrzucić 

33) w art. 46 po pkt 12a dodać pkt 12b w brzmieniu: 

„12b) w art. 15zzb ust. 8 otrzymuje brzmienie: 

„8. Przedsiębiorca jest obowiązany do utrzymania w zatrudnieniu pracowników 

objętych umową, o której mowa w ust. 1, przez okres dofinansowania.”; 

– KP Konfederacja 

– odrzucić 

 

34) w art. 46 po pkt 12b dodać pkt 12c w brzmieniu:  

„12c) w art. 15zze w ust. 4 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„Dofinansowanie, o którym mowa w ust. 1, może być przyznane organizacji 

pozarządowej lub podmiotowi, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 

kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na okres 
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nie dłuższy niż 6 miesiący, przypadające od miesiąca złożenia wniosku, o którym 

mowa w ust. 9, w przypadku spadku przychodów z działalności statutowej o:”; 

– KP Konfederacja 

– odrzucić 

35) w art. 46 po pkt 12c dodać pkt 12d w brzmieniu: 

„12d) w art. 15zze ust. 7 otrzymuje brzmienie: 

 „7. Organizacja pozarządowa lub podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy 

z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 

są obowiązane do utrzymania w zatrudnieniu pracowników objętych umową, o 

której mowa w ust. 1, przez okres dofinansowania.”;  

– KP Konfederacja 

– odrzucić 

36) w art. 46 po pkt 13 dodać pkt 13a w brzmieniu: 

„13a)   w art. 15zzd w ust. 1 wyrazy ,,1 marca 2020 r.” zastępuje się wyrazami ,,1 kwietnia 

2020 r.”; 

– KP PiS 

– przyjąć 

37) w art. 46 pkt 15 nadać brzmienie: 

„15) Art. 15zzj otrzymuje brzmienie: 

„Art. 15zzj. 1. Złożenie organowi podatkowemu:  

1) zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) za 

2019 r. oraz wpłacenie należnego podatku dochodowego od osób 

fizycznych,  

2) deklaracji o wysokości daniny solidarnościowej, o której mowa w art. 

30h ust. 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od 

osób fizycznych, oraz wpłacenie tej daniny  

– po upływie terminu na ich złożenie, nie później jednak niż do dnia 30 

września 2020 r., jest równoznaczne ze złożeniem przez osobę fizyczną 

zawiadomienia, o którym mowa w art. 16 § 4 ustawy z dnia 10 września 

1999 r. – Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2020 r. poz. 19, 568 i 695).  

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, organ nie wszczyna postępowania 

w sprawie o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe, a wszczęte 

umarza.”; 

– KP Konfederacja 

– odrzucić 

38) w art. 46 po pkt 18 dodać pkt 18a w brzmieniu:  

„18a) w art. 15zzq po ust. 4 dodaje się ust. 5 i ust. 6 w brzmieniu:  

„5. Pracodawca zatrudniający cudzoziemca na podstawie zezwolenia na pracę, o 

którym mowa w art. 88 ust. 1 pkt 1–5 lub ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 

r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1482, 

1622, 1818 i 2473), jest obowiązany w terminie 60 dni od dnia następującego po 

zakończeniu stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, ogłoszonego w 

związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, przedłożyć wojewodzie 

aktualizację informacji, o której mowa w art. 88c ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 

kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2019 
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r. poz. 1482, 1622, 1818 i 2473). Przedłożenie we wskazanym terminie 

aktualizacji informacji powoduje, że decyzja o udzieleniu zezwolenia na pracę 

pozostaje w mocy.  

6. W przypadku bezskutecznego upływu terminu wskazanego w ust. 5, zezwolenie 

na pracę o którym mowa w art. 88 ust. 1 pkt 1–5 lub ust. 2 ustawy z dnia 20 

kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2019 

r. poz. 1482, 1622, 1818 i 2473) wygasa z mocy prawa.”;  

– KP Konfederacja 

– odrzucić 

 

39) w art. 46 w pkt 18 w art. 15zzs1 wprowadzeniu do wyliczenia nadać brzmienie: 

„W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii 

ogłoszonego z powodu COVID-19 oraz w ciągu roku od odwołania ostatniego z nich, 

w sprawach rozpoznawanych według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – 

Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2019 r., poz. 1460, z późn. zm.), zwanej 

dalej „Kodeksem postępowania cywilnego:”; 

– KP PiS 

– przyjąć 

40) w art. 46 w pkt18 art. 15zzs2 nadać brzmienie: 

„Art. 15zzs2. Jeżeli w sprawie rozpoznawanej według przepisów Kodeksu postępowania 

cywilnego postępowanie dowodowe zostało przeprowadzone w całości, sąd 

może zamknąć rozprawę i wydać orzeczenie na posiedzeniu niejawnym, po 

uprzednim odebraniu od stron lub uczestników postępowania stanowisk na 

piśmie.”; 

– KP PiS 

– przyjąć 

41) w art. 46 po pkt 19 dodać pkt 19a w brzmieniu:  

„19a) w art. 15zzzd w ust. 1 skreśla się słowa: „z wyłączeniem mikroprzedsiębiorców 

oraz małych przedsiębiorców,”; 

– KP Konfederacja 

– odrzucić 

42) w art. 46 skreślić pkt 20; 

– KP PiS 

– KP Lewica 

– przyjąć 

43) w art. 46 po pkt 21 dodać pkt 21a w brzmieniu: 

„21a) po art 15zzzm dodaje się art. 15zzzm1 w brzmieniu: 

„Art. 15zzzm 1. W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub w okresie stanu epidemii 

oraz przez okres 6 miesięcy od dnia jego odwołania: 

1) postanowienie, o którym mowa w art. 108b ust. 3 ustawy z dnia 11 

marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106) 

Naczelnik urzędu skarbowego wydaje w terminie 3 dni roboczych  od 

dnia otrzymania wniosku; 

2) naczelnik urzędu skarbowego może wydać zgodę na przekazanie 

środków, o których mowa w art 108b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 
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2004 r. o podatku od towarów i usług pomimo wystąpienia przesłanek 

wskazanych w art 108b ust. 5 pkt 1, jeżeli zaległości powstały w 

związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu 

epidemii.  Przepsiu  art. 108b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 

r. o podatku od towarów i usług nie stosuje się.”; 

– KP PO 

– odrzucić 

44) w art. 46 w pkt 29 wprowadza się ust. 3 w brzmieniu: 

„3) po art. 15zzzzzx dodaje się art. 15zzzzzxa w brzmieniu:  

„Art. 15zzzzzxa. W okresie Od 1 kwietnia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku 

lub od dnia następującego po zakończeniu stanu zagrożenia 

epidemicznego lub stanu epidemii, ogłoszonego w związku z 

zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, w zależności, który 

termin nastąpi później, ograniczeń przedmiotowych 

określonych w art. 62b ust. 2 z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo 

bankowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 2357 oraz z 2020 r. poz. 284, 

288 i 321) nie stosuje się.”; 

– KP Konfederacja 

– odrzucić 

45) w art. 46 po pkt 30 dodać pkt 30a w brzmieniu: 

„30a) art. 31f otrzymuje brzmienie: 

„1. Zawiesza się z mocy prawa na okres 6 miesięcy: 

1) obowiązek zapłaty rat kapitałowych i odsetkowych wynikających z umów 

kredytu hipotecznego; 

2) obowiązek zapłaty rat kapitałowych i odsetkowych wynikających z umów 

kredytu związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej; 

3) obowiązek zapłaty rat wynagrodzenia wynikających z umów leasingu. 

2. Czas obowiązywania wszystkich umów objętych zawieszeniem oraz terminy 

zapłaty wszystkich rat kredytu i rat wynagrodzenia leasingu wynikających z tych 

umów ulegają z mocy prawa wydłużeniu o okres zawieszenia. 

3. W okresie zawieszenia nie są naliczane odsetki ani żadne inne koszty wynikające 

z umów objętych zawieszeniem. 

4. W okresie zawieszenia umowy objęte zawieszeniem nie mogą zostać rozwiązane 

ani zmienione inaczej niż na mocy porozumienia stron.”; 

– KP Konfederacja 

– odrzucić 

46) w art. 46 po pkt 30a dodać pkt 30b w brzmieniu: 

„30b) w art. 31j ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 31j 1. W okresie od dnia 8 marca 2020 r. do dnia 30 września 2020 r. bieg terminu 

na wniesienie sprzeciwu wobec zgłoszenia znaku towarowego, o którym 

mowa w ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 286 i 288), oraz terminu na złożenie w Urzędzie 

Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej tłumaczenia patentu europejskiego 

na język polski, jak również terminu na złożenie tłumaczenia na język polski 

ograniczonego lub zmienionego patentu europejskiego, o których mowa w 

ustawie z dnia 14 marca 2003 r. o dokonywaniu europejskich zgłoszeń 
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patentowych oraz skutkach patentu europejskiego w Rzeczypospolitej 

Polskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 2), nie rozpoczyna się, a rozpoczęty przerywa 

się. Terminy biegną na nowo od dnia 1 października 2020 r.”;  

– KP Konfederacja 

– odrzucić 

 

47) w art. 46 po pkt 32 dodać pkt 32a w brzmieniu:  

„32a) art. 31y ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 31y. 1. W przypadku schematu podatkowego w rozumieniu art. 86a § 1 pkt 10 

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa terminy, o których 

mowa w dziale III rozdziale 11a tej ustawy, nie rozpoczynają się a 

rozpoczęte podlegają zawieszeniu w okresie od dnia 31 marca 2020 r. do 

dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii 

ogłoszonego w związku z COVID-19, nie dłużej jednak niż do dnia 30 

września 2020 r.”; 

– KP Konfederacja 

– odrzucić 

 

48) w art. 46: 

a) po pkt 33 dodać pkt 33a w brzmieniu: 

„33a) po rozdziale 3 dodaje się rozdział 3a w brzmieniu:  

„Rozdział 3a 

Fundusz Płynności 

Art. 30a. 1. Tworzy się Fundusz Płynności, zwany dalej „Funduszem”, którego celem 

jest wsparcie utrzymania płynności przez przedsiębiorców dotkniętych 

skutkami epidemii COVID-19, zwanej dalej „epidemią”, oraz ograniczeń 

działalności gospodarczej wprowadzonych w ramach walki z epidemią 

przez władze państwowe. 

2. Fundusz działa jako wydzielony rachunek pieniężny w ramach Banku 

Gospodarstwa Krajowego, zwanego dalej „BGK”, o którym mowa w 

ustawie z dnia 14 marca 2003 r. o Banku Gospodarstwa Krajowego (Dz. U. 

z 2019 r. poz. 2144, 2217, z 2020 r. poz. 284), zwanej dalej „ustawą o 

BGK”. 

3. Środki zgromadzone w Funduszu stanowią własność BGK i mogą być 

przeznaczone wyłącznie na cele wskazane w niniejszej ustawie. 

4. Dyspozycji w zakresie środków zgromadzonych w Funduszu dokonuje 

zarząd BGK, zgodnie z zasadami wskazanymi w art. 10 ustawy o BGK. 

Art. 30b.1. Przychodami Funduszu są środki pozyskane przez BGK z emisji obligacji 

przeznaczonych na Fundusz, zwanych dalej „obligacjami COVID-19”. 

2. BGK dokonuje emisji obligacji COVID-19 pierwszego i piętnastego dnia 

każdego miesiąca, zwanych dalej „dniem emisji”, do czasu zakończenia 

stanu nadzwyczajnego związanego z epidemią, stanu epidemii lub stanu 

zagrożenia epidemicznego, zwanego dalej „zakończeniem epidemii”.  

3. Emisja obligacji COVID-19 może następować także po zakończeniu 

epidemii. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może określić 
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w drodze rozporządzenia okres emisji obligacji COVID-19 po zakończeniu 

epidemii.  

4. BGK przedstawia ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych 

do dziesiątego i dwudziestego piątego dnia każdego miesiąca 

zapotrzebowanie na emisję obligacji COVID-19, w oparciu o dane 

dotyczące zgłoszeń przedsiębiorców o wsparcie w ramach Funduszu, 

dokonanych w okresie od 5 dnia poprzedzającego ostatni dzień emisji. Jeżeli 

dziesiąty lub dwudziesty piąty dzień miesiąca wypada w dniu ustawowo 

wolnym od pracy zapotrzebowanie, o którym mowa w zdaniu poprzednim 

przedstawia się w pierwszym dniu roboczym po dziesiątym lub 

dwudziestym piątym dniu danego miesiąca.  

5. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określa w drodze 

decyzji, po zasięgnięciu opinii Narodowego Banku Polskiego, zwanego 

dalej „NBP”, nie później niż w terminie dwóch dni roboczych od 

przedstawienia przez BGK zapotrzebowania, o którym mowa w ust. 4, 

warunki emisji, zwane dalej „warunkami emisji”, w tym wartość emisji i 

liczbę obligacji COVID-19 w danej emisji. Do decyzji, o której mowa w 

zdaniu poprzedzającym, nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 

1960 r. – kodeks postępowania administracyjnego i ustawy z dnia 30 

sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. 

Decyzja, o której mowa w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu podlega 

natychmiastowemu wykonaniu.  

6. Minister właściwy do spraw finansów publicznych udziela gwarancji 

wykupu obligacji COVID-19 na zasadach wskazanych w art. 3a ustawy o 

BGK. Przepisu art. 3a ust. 5 ustawy o BGK nie stosuje się. 

7. Termin zapadalności obligacji COVID-19 i ich oprocentowanie określa 

minister właściwy do spraw finansów publicznych w decyzji o której mowa 

w ust. 5, przy czym termin zapadalności nie rozpoczyna biegu przed datą 

zakończenia epidemii. Oprocentowanie z tytułu obligacji COVID-19 nie 

przysługuje za okres do zakończenia epidemii i przez następne 3 miesiące. 

8. Określając oprocentowanie obligacji COVID-19 minister właściwy do 

spraw finansów publicznych ma na względzie wskaźniki stóp procentowych 

NBP. 

9. Dodatkowym zabezpieczeniem obligacji COVID-19 jest zastaw na 

wierzytelnościach nabytych przez BGK, zgodnie z art. 4 ust. 14. 

10. Przychodami Funduszu mogą być także wpłaty z budżetu państwa, w tym 

budżetu środków europejskich oraz inne przychody. 

Art. 30c.1. Obligacje COVID-19 oferowane są publicznie zgodnie z warunkami emisji. 

Przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach 

wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu 

obrotu oraz o spółkach publicznych nie stosuje się. 

2. Obligacje COVID-19 mogą być objęte przez uczestników rynku wyłącznie 

w dniu emisji.  

3. Nieobjętą w dniu emisji pulę obligacji COVID-19 może objąć, w następnym 

dniu roboczym, NBP w ramach emisji waluty krajowej. 

4. Obligacje nieobjęte zgodnie z ust. 2 i 3 podlegają umorzeniu z mocy prawa. 

Art. 30d.1. Środki zgromadzone w Funduszu przeznacza się na pomoc finansową, 

zwaną dalej „pomocą płynnościową”, dla przedsiębiorców, o których mowa 
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w art. 4 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców, 

zwanych dalej „beneficjentami”: 

1) którzy według lub na skutek aktów prawnych lub decyzji władz 

państwowych związanych z epidemią nie mogą prowadzić swojej 

podstawowej działalności lub działalność ta doznała daleko idących 

ograniczeń skutkujących istotnym spadkiem przychodów; 

2) których podstawowa działalność polega na kontakcie z publicznością, a 

której prowadzenie nie jest niezbędne do walki z epidemią, i którzy z 

troski o zdrowie swoje, swoich klientów i pracowników lub 

współpracowników wstrzymali, zawiesili lub ograniczyli działalność 

ze skutkami wskazanymi w pkt 1; 

3) których podstawowa działalność polega na kontakcie z publicznością, a 

której prowadzenie nie jest niezbędne do walki z epidemią, i którzy 

wskutek istotnego spadku popytu na ich usługi w związku z 

ograniczeniami nałożonymi na ich klientów doznali istotnego spadku 

przychodów. 

2. Pomoc finansowa dla beneficjentów polega na udzieleniu im pożyczek lub 

otwarciu linii kredytowej przez BGK w ramach Funduszu, z 

przeznaczeniem na regulowanie następujących zobowiązań beneficjentów: 

1) czynszów najmu lokali, w których prowadzona jest działalność objęta 

skutkami, o których mowa w ust. 1; 

2) płatności dla dostawców towarów lub usług zamówionych przed 

ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego w zakresie COVID-19, 

związanych z przedmiotem działalności objętej skutkami, o których 

mowa w ust. 1; 

3) płatności wynikających z innych, niż wskazane w pkt 1, zobowiązań o 

charakterze ciągłym, związanych z przedmiotem działalności objętej 

skutkami, o których mowa w ust. 1, których czasowe zawieszenie lub 

odroczenie nie jest możliwe zgodnie z umową zawartą przez 

beneficjenta przed ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego w 

zakresie COVID-19; 

4) płatności z tytułu dostawy usług i towarów, zamówionych po 

ogłoszeniu stanu zagrożenia epidemicznego w zakresie COVID-19, 

których pozyskanie przez beneficjenta jest niezbędne dla utrzymania 

działalności objętej skutkami, o których mowa w ust. 1, lub dla 

wznowienia tej działalności po zakończeniu epidemii. 

3. Beneficjent składa wniosek o: 

1) udzielenie pożyczki, w przypadku o którym mowa w ust. 2 pkt 2 i 4; 

2) otwarcie linii kredytowej, w przypadku o którym mowa w ust. 2 pkt 1 i 

3. 

4. Do wniosku, o którym mowa w ust. 3, beneficjent załącza: 

1) umowę lub zamówienie, z którego wynika zobowiązanie albo 

jakikolwiek dokument potwierdzającym istnienie zobowiązania; 

2) oświadczenie kontrahenta beneficjenta, zwanego dalej „kontrahentem”, 

o istnieniu i wymagalności zobowiązania, a w przypadku zobowiązań 

o charakterze ciągłym – o terminach wymagalności poszczególnych 

świadczeń pieniężnych wynikających z umowy, zawierające dane 

banku, zwanego dalej „bankiem kontrahenta”, oraz dane rachunku 
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kontrahenta, zwanego dalej „rachunkiem kontrahenta”, 

przeznaczonego do obsługi zobowiązania; 

3) oświadczenie beneficjenta o poddaniu się egzekucji do kwoty 

wynikającej z udzielonej beneficjentowi pomocy; 

4) w przypadkach wskazanych w ust. 2 pkt 2 i 4 – faktury dotyczącej 

nabycia towaru lub usługi. 

5) oświadczenie o prawdziwości dokumentów i oświadczeń, wskazanych 

w pkt 1 – 4, złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie 

fałszywych zeznań. 

5. Wniosek i dokumenty, o których mowa w ust. 3, mogą być złożone w formie 

elektronicznej lub dokumentowej. Kopie dokumentów, o których mowa w 

ust. 3 traktuje się jak oryginały. BGK dokonuje rejestracji wniosku 

wskazując datę i godzinę wpływu.  

6. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 4 pkt 3 ma skutki oświadczenia o 

poddaniu się egzekucji z aktu notarialnego, o którym mowa w art. 777 § 1 

pkt 4 i 5 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – kodeks postępowania 

cywilnego. 

7. BGK rozpoznaje wniosek niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni 

roboczych od dnia jego wpływu. Wnioski uwzględniane są w danym okresie 

do wyczerpania limitu pomocy płynnościowej, o którym mowa w ust. 15, 

przypadającego na dany okres. 

8. Jeśli przesłanki wskazane w 1, 2 i 4 nie są spełnione, a także w przypadku 

wyczerpania limitu pomocy płynnościowej w danym okresie, BGK 

odmawia udzielenia pomocy. BGK ma prawo zwrócić się do beneficjenta o 

dodatkowe wyjaśnienia. 

9. W przypadku akceptacji wniosku, BGK informuje beneficjenta, kontrahenta 

i bank kontrahenta, drogą elektroniczną o akceptacji wniosku, przekazując 

kopie dokumentacji przedstawionej wraz z wnioskiem. Bank kontrahenta w 

tym samym lub następnym dniu roboczym potwierdza BGK istnienie 

rachunku kontrahenta. 

10. W przypadkach wskazanych w ust. 2 pkt 2 i 4 BGK dokonuje przelewu 

kwoty wskazanej we wniosku na rachunek kontrahenta w terminie 

wymagalności zobowiązania beneficjenta, nie wcześniej jednak niż 

następnego dnia roboczego po przekazaniu informacji, o której mowa w ust. 

9 zdanie drugie, przez bank kontrahenta. 

11. W przypadku wskazanym w ust. 2 pkt 1 i 3 kontrahent przekazuje bankowi 

kontrahenta kopie wystawionych faktur, wynikających z zobowiązania, 

objętego pomocą. Bank kontrahenta w kolejnym dniu roboczym weryfikuje 

zgodność faktury z dokumentami, o których mowa w ust. 9. W przypadku 

poprawnie wystawionej faktury, bank kontrahenta przekazuje, w drodze 

elektronicznej, BGK dyspozycję wypłaty środków wynikających z faktury. 

BGK dokonuje przelewu kwoty wskazanej we wniosku na rachunek 

kontrahenta w terminie wymagalności zobowiązania beneficjenta. 

12. Uruchomienie środków z tytułu pożyczki i linii kredytowej, o których 

mowa w ust. 3, skutkuje nabyciem przez BGK wierzytelności względem 

beneficjenta. BGK przekazuje beneficjentowi co dwa tygodnie, w drodze 

elektronicznej, informację o saldzie zobowiązań beneficjenta wobec BGK. 
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13. Uruchomienie środków z tytułu pożyczki i linii kredytowej, o których 

mowa w ust. 3, skutkuje zwolnieniem beneficjenta z zobowiązania wobec 

kontrahenta. 

14. Nabywcy obligacji COVID-19 przysługuje ustawowe prawo zastawu na 

całości wierzytelności nabytych przez BGK w ramach Funduszu, do 

wysokości wierzytelności wynikających z nabytych obligacji COVID-19. 

15. Na każdy miesiąc kalendarzowy przypadają dwa okresy udzielania 

pomocy płynnościowej, rozpoczynające się w dniu następującym pod 

każdym dniu emisji. Dla każdego z okresów udzielania pomocy 

płynnościowej obowiązuje limit pomocy płynnościowej, wyznaczony 

wysokością środków pieniężnych pozyskanych w dniu emisji. 

Art. 30e.1. Spłata zobowiązania beneficjenta względem BGK następuje w terminie 3 

miesięcy od dnia zakończenia epidemii.  

2. Do dnia upływu terminu wskazanego w ust. 1 beneficjent zwolniony jest z 

oprocentowania. 

3. Na wniosek beneficjenta BGK rozłoży spłatę zobowiązania, o którym mowa 

w ust. 1, na 12 równych miesięcznych rat. Do każdej raty doliczane jest 

oprocentowanie w wysokości stopy referencyjnej ustalonej przez NBP, 

powiększonej o jeden procent, naliczane od daty wskazanej w ust. 1. 

4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek beneficjenta, BGK 

może rozłożyć spłatę zobowiązania na okres dłuższy niż określony w zdaniu 

pierwszym ust. 3. Zdanie drugie ust. 3 stosuje się odpowiednio.  

Art. 30f . Minister właściwy do spraw gospodarki, w porozumieniu z ministrem 

właściwym do spraw finansów publicznych, określi w drodze 

rozporządzenia rodzaje działalności gospodarczej, kwalifikujące się do 

pomocy w ramach Funduszu zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 2 i 3, mając na 

względzie potrzebę zabezpieczenia płynności przedsiębiorców szczególnie 

dotkniętych skutkami epidemii. 

Art. 30g. Pierwsza emisja obligacji COVID-19 następuje 15 kwietnia 2020 r. Zgłoszenia 

przedsiębiorców, stanowiące podstawę ustalenia zapotrzebowania dla 

pierwszej emisji, przyjmowane są od dnia wejścia w życie ustawy do 10 

kwietnia 2020 r.”, 

b) w pkt 39, w art. 31zo w ust. 2a pkt 2 nadać brzmienie:  

„2) dochód z tej działalności w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od 

osób fizycznych uzyskany w lutym 2020 r. nie był wyższy niż 10 000 zł.”,  

c) w pkt 39, w art. 31zo w ust. 2b pkt 2 nadać brzmienie:  

„2) był wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego 

wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r. oraz dochód z tej 

działalności w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych 

uzyskany w lutym 2020 r. nie był wyższy niż 10 000 zł.”, 

d) w pkt 39, w art. 31zo po ust. 2b dodać ust. 2c w brzmieniu: 

„2c. 1. Płatnik składek na ubezpieczenie społeczne będący mikroprzedsiębiorcą, 

małym albo średnim przedsiębiorcą, w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. 

– Prawo przedsiębiorców, który nie prowadzi działalności albo odnotował spadek 

przychodów w wysokości co najmniej 20% w porównaniu do 

średniomiesięcznego przychodu osiągniętego w 2019 r. na skutek oraz w czasie 

trwania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii spowodowanego 

rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, jest zwolniony z obowiązku 

płatności należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, o których mowa 
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w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 266 i 321) 

– za okres od 1 lutego 2020 r. do 31 maja 2020 r. 

2. Przedsiębiorca, o którym mowa w ust. 1, w celu uzyskania zwolnienia składa do 

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wniosek wraz z oświadczeniem o fakcie 

nieprowadzenia działalności albo odnotowaniu spadku przychodów w związku ze 

stanem zagrożenia epidemicznego lub stanem epidemii. 

3. Oświadczenie przedsiębiorca może złożyć w postaci elektronicznej.”, 

e) w pkt 40 art. 31zp w ust. 2 pkt 2a nadać brzmienie:  

„2a) oświadczenie płatnika składek, o którym mowa w art. 31zo ust. 2a i ust. 2b pkt 

2, potwierdzające uzyskanie w pierwszym miesiącu, za który jest składany 

wniosek o zwolnienie z opłacania składek, przychodu z działalności wyższego niż 

300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w 

gospodarce narodowej w 2020 r. oraz uzyskanie w lutym 2020 r. dochodu nie 

wyższego niż 10 000 zł;”,”, 

f) w pkt 43 art. 31zy3 ust. 1 nadać brzmienie:  

„1. Ubezpieczonemu rolnikowi i domownikowi, o których mowa w ustawie z dnia 

20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2020 r. poz. 

174), w sytuacji objęcia obowiązkową kwarantanną, nadzorem 

epidemiologicznym lub hospitalizacją w związku z COVID-19, przysługuje 

zasiłek w wysokości 100% minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa 

w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 2177 oraz z 2019 r. poz. 1564).”; 

– KP PSL-Kukiz 15 

– odrzucić 

49) w art. 46 po pkt 33 dodać pkt 33a w brzmieniu:  

„33a) art. 31zd skreśla się;”; 

– KP Konfederacja 

– odrzucić 

50) w art. 46 pkt 35 nadać brzmienie: 

„35) art. 31x otrzymuje brzmienie: 

„Art. 31x. 1. Termin ważności świadectw kwalifikacyjnych, o których mowa w art. 54 

ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, a które tracą 

ważność w okresie od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 30 marca 2021 r., 

wydłuża się do dnia 31 marca 2021 r. 

2. Świadectwa potwierdzające posiadanie kwalifikacji w zakresie eksploatacji 

sieci oraz urządzeń i instalacji, o których mowa w art. 54 ust. 1 ustawy z 

dnia 10 kwietnia 1997 r – Prawo energetyczne, których ważność wygasa w 

okresie od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 30 marca 2021 r. zachowują 

ważność do dnia 31 marca 2021 r.  

3. Sprawdzenie kwalifikacji w zakresie eksploatacji sieci oraz urządzeń i 

instalacji w okresie do dnia 31 marca 2021 r., może być przeprowadzane 

zdalnie pod warunkiem zachowania możliwości identyfikacji osoby której 

kwalifikacje się sprawdza i zabezpieczenia przebiegu egzaminu przed 

ingerencją osób trzecich. 

4. Termin ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych, o których mowa w art. 22 

ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 
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2019 r. poz. 667 oraz z 2020 r. poz. 568), które tracą ważność od dnia 1 

marca 2020 r., wydłuża się do 30 dni po odwołaniu obowiązywania stanu 

zagrożenia epidemiologicznego albo stanu epidemii albo stanu 

nadzwyczajnego, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2020 r.  

5. Termin ważności świadectw kwalifikacyjnych spawaczy, operatorów 

spawania oraz zgrzewaczy tworzyw sztucznych wydanych na podstawie 

zapisów obowiązujących norm, które tracą ważność w okresie od dnia 1 

marca 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., wydłuża się do dnia 31 grudnia 

2020 r. przy zachowaniu wymogów, określonych w tych normach, 

dotyczących potwierdzania praktyki personelu wykonującego połączenia 

nierozłączne.”; 

– KP Konfederacja 

– odrzucić 

51) w art. 46 po pkt 35 dodać pkt 35a w brzmieniu: 

„57e) art. 31zo ust. 2 pkt 4) skreśla się;”; 

– KP Konfederacja 

– odrzucić 

52) w art. 46 pkt 36 nadać brzmienie:  

„36) art. 31zo otrzymuje brzmienie: 

„Art. 31zo. 1. Płatnika składek, o którym mowa w art. 4 pkt 2 ustawy z dnia 13 października 

1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, zwanego dalej „płatnikiem 

składek”, zwalnia się z mocy prawa z obowiązku opłacania nieopłaconych 

składek na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie 

zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz 

Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur 

Pomostowych, należnych za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 

2020 r., za osoby prowadzące pozarolniczą działalność i osoby z nimi 

współpracujące, za pracowników oraz za osoby wykonujące pracę na 

podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia, innej umowy o świadczenie 

usług, do której zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks 

cywilny stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, i osoby z nimi 

współpracujące, zwane dalej „zwolnieniem z tytułu nieopłaconych 

składek”. 

2. Zwolnienie z tytułu nieopłaconych składek przysługuje, jeżeli płatnik 

składek jest osobą prowadzącą pozarolniczą działalność, o której mowa w 

art. 8 ust. 6 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń 

społecznych lub w innych przepisach odrębnych. 

2a. Na wniosek płatnika składek będącego osobą prowadzącą pozarolniczą 

działalność opłacającego składki wyłącznie na własne ubezpieczenia 

społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne zwalnia się z obowiązku opłacenia 

nieopłaconych należności z tytułu składek, o których mowa w ust. 2, za 

okres od dnia 1 kwietnia 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r., jeżeli prowadził 

działalność przed dniem 1 kwietnia 2020 r. i:  

1)  przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów o podatku 

dochodowym od osób fizycznych uzyskany w pierwszym miesiącu, za 

który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek, o którym 

mowa w art. 31zp ust. 1, był wyższy niż 300% prognozowanego 
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przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce 

narodowej w 2020 r. oraz  

2)  dochód z tej działalności w rozumieniu przepisów o podatku 

dochodowym od osób fizycznych uzyskany w lutym 2020 r. nie był 

wyższy niż 7000 zł. 

2b. Na wniosek płatnika składek będącego przedsiębiorcą, o którym mowa w 

art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, 

opłacającego składki wyłącznie na własne ubezpieczenie zdrowotne 

zwalnia się z obowiązku opłacenia nieopłaconych należności z tytułu 

składek na jego obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne za okres od dnia 1 

kwietnia 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r., jeżeli prowadził działalność przed 

dniem 1 kwietnia 2020 r. i:  

1)  przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów o podatku 

dochodowym od osób fizycznych uzyskany w pierwszym miesiącu, za 

który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek, o którym 

mowa w art. 31zp ust. 1, nie był wyższy niż 300% prognozowanego 

przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce 

narodowej w 2020 r. albo  

2)  przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów o podatku 

dochodowym od osób fizycznych uzyskany w pierwszym miesiącu, za 

który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek, o którym 

mowa w art. 31zp ust. 1, był wyższy niż 300% prognozowanego 

przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce 

narodowej w 2020 r. oraz dochód z tej działalności w rozumieniu 

przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskany w 

lutym 2020 r. nie był wyższy niż 7000 zł.”,  

3. W przypadku osoby prowadzącej pozarolniczą działalność zwolnieniu z 

tytułu nieopłaconych składek podlegają należności z tytułu składek, o 

których mowa w ust. 1, ustalone od obowiązującej ją najniższej podstawy 

wymiaru tych składek. 

4. W przypadku zwolnienia z tytułu nieopłaconych składek, składki na 

ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe za okres od dnia 1 marca 

2020 r. do dnia 31 maja 2020 r. są finansowane z budżetu państwa. Odsetek 

za opóźnienie w opłacaniu składek, o których mowa w ust. 1, nie nalicza 

się.”; 

– KP Konfederacja 

– odrzucić 

53) w art. 46 pkt 37 nadać brzmienie: 

„37) art. 31zp skreśla się;”; 

– KP Konfederacja 

– odrzucić 

54) w art. 46 po pkt 37 dodać pkt 37a w brzmieniu:  

„37a) art. 31zq skreśla się;”; 

– KP Konfederacja 

– odrzucić 
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55) w art. 46 pkt 39 nadać brzmienie: 

„39) art. 31zu skreśla się; 

– KP Konfederacja 

– odrzucić 

56) w art. 46 pkt 40 nadać brzmienie: 

„40) art. 31zy3 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 31 zy3. Rolnikowi i domownikowi, o których mowa w ustawie z dnia 20 grudnia 

1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2020 r. poz. 174.), 

w sytuacji objęcia obowiązkową kwarantanną, nadzorowi 

epidemiologicznemu lub hospitalizacją w związku z COVID-19, 

przysługuje zasiłek w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, o 

którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2018 r. poz. 2177, z 2019 r. poz. 1564.)”; 

– KP Konfederacja 

– odrzucić 

57) w art. 46 po pkt 40 dodać pkt 40a w brzmieniu: 

„40a) art. 31zza otrzymuje brzmienie: 

„Art. 31zza. Osoby, o których mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o 

ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące 

funkcje publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 2399), zobowiązane do złożenia 

oświadczenia o stanie majątkowym za rok 2019 do dnia 31 marca 2020 r., 

według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego, mogą, w 

uzasadnionych przypadkach złożyć oświadczenie w terminie do dnia 30 

września 2020 r.”; 

– KP Konfederacja 

– odrzucić 

58) w art. 46 w pkt 45 w art. 31zzh dodać ust. 7 w brzmieniu:  

„7. Suma zabezpieczenia finansowego w formach wskazanych w ust. 1 oraz zwolnienia 

z obowiązku ustanowienia zabezpieczenia finansowego, o którym mowa w ust. 2, nie 

może być większa niż 90% wartości wymaganych zabezpieczeń dla danego podmiotu 

będącego członkiem giełdowej izby rozrachunkowej.”; 

– KP PiS 

– przyjąć 

59) po art. 46 dodać art. 46a w brzmieniu: 

„Art. 46a. W ustawie z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu 

ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19 (Dz. U. poz. 567 i 695) po art. 18 dodaje się art. 18a w brzmieniu: 

„Art. 18a. 1. W okresie od dnia ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu 

epidemii do 60 dni od dnia odwołania tego stanu: 

1) osoby zatrudnione w podmiotach leczniczych; 

2) osoby wchodzące w skład zespołów ratownictwa medycznego, o 

których mowa w art. 36 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 8 września 2006 r. 

o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2019 r. poz. 993 i 

1590 oraz z 2020 r. poz. 374 i 567); 

3) pracownicy stacji sanitarno–epidemiologicznych; 
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4) pracownicy aptek ogólnodostępnych oraz punktów aptecznych; 

5) osoby zatrudnione w domach opieki społecznej, o których mowa w 

ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 1507, 1622, 1690 i 1818); 

6) osoby zatrudnione w placówkach zapewniających całodobową opiekę 

osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w 

podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 ustawy z dnia 12 marca 

2004 r. o pomocy społecznej; 

7) pracownicy placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz osoby 

prowadzące rodzinny dom dziecka, o których mowa w przepisach 

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

zastępczej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1111, 1818) 

– raz w tygodniu obowiązkowo poddawani są badaniu mającemu na celu 

stwierdzenie obecności wirusa SARS -CoV-2 na zasadach określonych 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). 

2. W przypadku powzięcia wiadomości o prowadzeniu bez zezwolenia 

placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, 

przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, obowiązkowym 

badaniom, o którym mowa w ust. 1 podlegają również osoby zatrudnione w 

tej placówce.  

3. Badania, o których mowa w ust. 1, są finansowane z budżetu państwa z 

części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw zdrowia.”; 

– KP PO 

– odrzucić 

Uwaga: poprawki nr 59 i 61 należy głosować łącznie. 

 

60) po art. 47 dodać art. 47a w brzmieniu:  

„Art. 47a. W ustawie z dnia 6 kwietnia 2020 r. o szczególnych zasadach przeprowadzania 

wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 

zarządzonych w 2020 r. art. 21 otrzymuje brzmienie:  

„Art. 21. Ustawa wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia 

ogłoszenia.”.  

– KP Konfederacja 

– odrzucić 

61) po art.  48 dodać art. 48a w brzmieniu: 

„Art. 48a. 1. Obowiązkowemu badaniu mającemu na celu stwierdzenie obecności wirusa 

SARS -CoV-2 podlegają osoby, przebywające w dniu wejścia w życie 

ustawy, w: 

1) domach opieki społecznej, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 

2004 r. o pomocy społecznej; 

2) placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom 

niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym 

wieku, o których mowa w art. 67 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o 

pomocy społecznej; 
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3) placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom 

niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym 

wieku prowadzących działalność bez zezwolenia, o których mowa w 

art. 126a  ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej; 

4) podmiotach leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju 

stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne inne niż szpitalne;  

5) placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzinnych domach 

dziecka. 

2. Badanie u osób, o których mowa w ust. 1 przeprowadza się w terminie 30 

dni od dnia wejścia w życie ustawy.  

3. Osoby przyjmowane do podmiotów, o których w ust. 1, w okresie od dnia 

wejścia w życie ustawy do 60 dni od dnia odwołania stanu epidemii 

podlegają obowiązkowemu badaniu mającemu na celu stwierdzenie 

obecności wirusa SARS -CoV-2. 

4. Badanie, o których mowa w ust. 1 i 3, jest finansowane z budżetu państwa 

z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw zdrowia.”; 

– KP PO 

– odrzucić 

 

62) skreślić art. 49; 

– KP PO 

– odrzucić 

 

63) po art. 49 dodać art. 49a w brzmieniu: 

„Art. 49a. 1. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii 

lub stanu nadzwyczajnego nie przeprowadza się wyborów do organów 

samorządu zawodowego radców prawnych ani na funkcje w samorządzie, o 

których mowa w ustawie z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz.U. 

z 2020 r. poz. 75). 

2.    Kadencje organów lub funkcji w samorządzie zawodowym radców 

prawnych, które kończą się w jednym z okresów, o których mowa w ust. 1, 

ulegają odpowiedniemu przedłużeniu.  

3.    Procedury wyborcze do organów samorządu zawodowego radców 

prawnych lub na funkcje w samorządzie rozpoczęte po rozpoczęciu jednego 

z okresów, o których mowa w ust. 1, ulegają zawieszeniu, a ich wznowienie 

powinno nastąpić w terminie 30 dni po zakończeniu okresu.”; 

– KP Lewica 

– odrzucić 

64) po art. 49 dodać art. 49a w brzmieniu: 

„Art. 49a.1. Minister właściwy do spraw budżetu przekaże w 2020 r. ministrowi 

właściwemu do spraw kultury środki finansowe w wysokości 850.000.000 

zł na wsparcie dla twórców lub artystów prowadzących działalność 

filmową, muzyczną lub sceniczną, podmiotów prowadzących działalność 

kulturalną, w szczególności w formie teatru, opery, operetki, filharmonii, 

orkiestry oraz dla mediów lokalnych.  

2. Wsparcie, o którym mowa w ust. 1, finansowane jest ze środków 

przyznanych jednostkom publicznej radiofonii i telewizji na podstawie 
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ustawy z dnia 9 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji 

oraz ustawy o opłatach abonamentowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 383).   

3. Minister właściwy do spraw kultury określi w drodze rozporządzenia sposób 

podziału środków, zasady oraz tryb przyznawania wsparcia, o którym mowa 

w ust. 1, biorąc pod uwagę wysokość poniesionej straty finansowej przez 

osoby lub podmioty, którym zostało przyznane prawo do wsparcia.”.  

– KP PO 

– odrzucić 

 

65) dodać art. 49b w brzmieniu: 

„Art. 49b. Zawiesza się terminy wnoszenia rat opłat za korzystanie z zezwoleń na 

sprzedaż napojów alkoholowych, o których mowa w art. 111 ust. 7 ustawy z 

dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi (Dz.U. z 2019 r. poz. 2277) do 30 września 2020 roku.”; 

– KP Lewica 

– odrzucić 

 

66) po art. 50 dodać art. 50a w brzmieniu: 

„Art. 50a. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu 

epidemii, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, o których mowa w art. 

9 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym 

do alimentów (Dz. U. .2019.670) przysługują osobie uprawionej, bez 

względu na wysokość osiąganego dochodu przez członków rodziny. 

Przepisów art. 9 ust.  2 – 12, art. 15 ust. 4 pkt 1 i 2, ust. 4a oraz art. 18 ust. 

5 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do 

alimentów nie stosuje się.”; 

– KP PO 

– odrzucić 

67) skreślić art. 51; 

– KP PO 

– odrzucić 

68) skreślić art. 53; 

– KP Lewica 

– KP PO 

 – przyjąć 

69) skreślić art. 62;  

– KP PO 

– odrzucić 

70) skreślić art. 63; 

– KP PO 

– odrzucić 

Uwaga: poprawki nr 70 i 72 należy głosować łącznie. 

 

 



27 

 

71) skreślić art. 68; 

– KP PSL-Kukiz 15 

– odrzucić 

72) skreślić art. 72; 

– KP PO 

– odrzucić 

 

 

 

Warszawa, dnia 30 kwietnia 2020 r. 
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