
 

 

Druk nr 390-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 dopłatach do 

oprocentowania kredytów bankowych 

udzielanych na zapewnienie płynności 

finansowej przedsiębiorcom dotkniętym 

skutkami COVID-19 oraz o zmianie 

niektórych innych ustaw (druki nr 382  

i 382-A) 
 

Sejm na 12 posiedzeniu w dniu 28 maja 2020 r. - zgodnie z art. 47 ust. 1 

Regulaminu Sejmu - skierował ponownie projekt ustawy zawarty w druku nr 390 

do Komisji Finansów Publicznych w celu rozpatrzenia poprawek zgłoszonych w drugim 

czytaniu. 

Komisja Finansów Publicznych po rozpatrzeniu poprawek na posiedzeniu w dniu 

3 czerwca 2020 r.  

 

wnosi: 

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

 

1) po art. 2 dodać art. 2a w brzmieniu: 

„Art. 2a. Dopłaty nie stanowią przychodu w rozumieniu przepisów o podatku 
dochodowym od osób fizycznych oraz przepisów o podatku dochodowym 

od osób prawnych.”; 

– KP PiS 

 

Uwaga: poprawki nr 1, 8, 11 i 22 należy głosować łącznie 

– przyjąć 



 

2) art. 25 nadać brzmienie: 

„Art. 25. W ustawie z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2019 r. poz. 
821 i 1238 oraz z 2020 r. poz. 568) po art. 107 dodaje się art. 107a w brzmieniu: 

„Art. 107a. Kto nie będąc do tego uprawnionym, włączając się w transmisję danych 
prowadzoną przy użyciu systemu teleinformatycznego, udaremnia lub utrudnia 
użytkownikowi tego systemu przekazywanie informacji, podlega karze 

grzywny.”;”; 

– KP Konfederacja 

– odrzucić 

 

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

„Art.  25a. W ustawie z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 
1491 oraz z 2020 r. poz. 695) w art. 5 po ust. 1b dodaje się ust. 1c w 

brzmieniu: 

„1c. Jeżeli kadencja zarządu fundacji lub jej innych organów, o których 
mowa w ust. 1, upływa w okresie wprowadzonego stanu zagrożenia 

epidemicznego lub stanu epidemii, o których mowa w ustawie z dnia 5 
grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób 

zakaźnych u ludzi lub do 30 dni po odwołaniu danego stanu, podlega 
ona przedłużeniu do czasu wyboru zarządu fundacji lub jej innych 
organów na nową kadencję, jednak nie dłużej niż do 60 dni od dnia 

odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.”.”; 

– KP PiS 

– przyjąć 

Uwaga: poprawki nr 3 i 5 należy głosować łącznie 

 

 

4) po art. 25 dodać art. 25b w brzmieniu: 

„Art. 25b. W ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2020 r. 
poz. 470) w art. 40 po ust. 11 dodaje się ust. 11a w brzmieniu: 

„11a. W czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu 
epidemii oraz w okresie 30 dni od dnia jego zakończenia, za zajęcie pasa 
drogowego na prawach wyłączności celem umieszczenia w pasie 

drogowym obiektów i urządzeń niezwiązanych z zarządzaniem drogami, 
których czasowe usunięcie z pasa drogowego nie jest możliwe lub wymaga 

prowadzenia prac budowlanych lub rozbiórkowych, opłata za zajęcie pasa 
drogowego stanowi 10% stawki, ustalonej na podstawie ust. 8. Zmiana 
wysokości opłaty za zajęcie pasa drogowego następuje w drodze decyzji 

administracyjnej na wniosek zajmującego pas drogowy.”; 

– KP KO 

– odrzucić 

 

5) po art. 25a dodać art. 25c w brzmieniu: 

„Art. 25c. W ustawie z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. 
z 2019 r. poz. 713 oraz z 2020 r. poz. 695) w art. 10 po ust. 1e dodaje się 

ust. 1f w brzmieniu: 



„1f. Jeżeli kadencja władz stowarzyszenia, o których mowa w ust. 1 pkt 
5, upływa w okresie wprowadzonego stanu zagrożenia epidemicznego 

lub stanu epidemii, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. 
o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi lub 

do 30 dni po odwołaniu danego stanu, podlega ona przedłużeniu do 
czasu wyboru władz stowarzyszenia na nową kadencję, jednak nie 
dłużej niż do 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego 

lub stanu epidemii.”.”; 

– KP PiS 

– przyjąć 

 

6) w art. 27: 

a) przed pkt 1 dodać pkt 11 w brzmieniu: 

„11) w art. 21 w ust. 1 dodaje się pkt 149 w brzmieniu: 

„149) przychody, w tym wartość nieodpłatnych świadczeń otrzymanych na 
podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach 
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 

innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 
poz. 374, 567 i 568) oraz ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w 

związku z rozprzestrzenianiem się SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 695).”;”, 

b) po pkt 1 dodać pkt 1a w brzmieniu: 

„1a) w art. 52k dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

„3. Podatnicy, o których mowa w ust. 1 i którzy ponieśli stratę z działalnośc i 
gospodarczej w latach 2020 – 2022,  mogą obniżyć dochód do opodatkowania w 

kolejnych 10 latach, nie więcej jednak niż 50% tej straty.”.”; 

– KP KO 

– odrzucić 

Uwaga: poprawki nr 6 i 10 należy głosować łącznie 

 

7) w art. 27 w pkt 2 w art. 52x ust. 4 nadać brzmienie: 

„4. W przypadku darowizny, o której mowa w ust. 1, odliczeniu podlega kwota 

odpowiadająca wartości darowizny.”; 

– KP Konfederacja 

– odrzucić 

 

8) w art. 27 w pkt 2: 

a) w art. 52x w ust. 5 wyrazy „art. 11 i art. 57b” zastąpić wyrazami „art. 11, art. 57b i art. 
57e”, 

b) w art. 52z wyrazy „o ile koszty te nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania 

przychodów” zastąpić wyrazami „o ile koszty wytworzenia lub cena nabycia nie 
zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, w tym poprzez odpisy 

amortyzacyjne”, 

c) w art. 52za po wyrazach „art. 52n ust. 1” skreślić wyrazy „pkt 1”; 

– KP PiS 

– przyjąć 

 



 

9) w art. 27 dodać pkt 3 w brzmieniu: 

„3) Przepisu art. 23 ust. 1 pkt 54 nie stosuje się do strat (kosztów) powstałych w wyniku 
utraty dokonanych przedpłat (zaliczek, zadatków), jeżeli niewykonanie umowy miało  

 
 
 związek ze stanem zagrożenia epidemicznego lub stanem epidemii ogłoszonego z 

powodu COVID-19”; 

– KP Konfederacja 

– odrzucić 

Uwaga: poprawki nr 9 i 12 należy głosować łącznie 

 

10) w  art. 29 po pkt 1 dodać pkt 1b i 1c w brzmieniu: 

„1b) w art. 17 w ust. 1 dodaje się pkt 61 w brzmieniu: 

„61) przychody, w tym wartość nieodpłatnych świadczeń otrzymanych na podstawie 
ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, 567 i 
568) oraz ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z 

rozprzestrzenianiem się SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 695).”; 

1c) w art. 38f dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

„3. Podatnicy, o których mowa w ust. 1 i którzy ponieśli stratę z działalnośc i 
gospodarczej w latach podatkowych rozpoczynających się w 2020 – 2022,  mogą 
obniżyć dochód do opodatkowania w kolejnych 10 latach, nie więcej jednak niż 

50% tej straty.”;”; 

– KP KO 

– odrzucić 

 

11) w art. 29 w pkt 3: 

a) w art. 38r wyrazy „o ile koszty te nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania 
przychodów” zastąpić wyrazami „o ile koszty wytworzenia lub cena nabycia nie 

zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, w tym poprzez odpisy 
amortyzacyjne”, 

b) w art. 38s po wyrazach „art. 38g ust. 1” skreślić wyrazy „pkt 1”; 

– KP PiS 

– przyjąć 

 

12) w art. 29 dodać pkt 4 w brzmieniu: 

„4) Przepisu art. 16 ust. 1 pkt 56 nie stosuje się do strat (kosztów) powstałych w wyniku 

utraty dokonanych przedpłat (zaliczek, zadatków), jeżeli niewykonanie umowy miało 
związek ze stanem zagrożenia epidemicznego lub stanem epidemii ogłoszonego z 

powodu COVID-19.”; 

– KP Konfederacja 

– odrzucić 

 

 



13) w art. 30 skreślić pkt 1; 

– KP Konfederacja 

– odrzucić 

 

14) w art. 31 dodać pkt 3 w brzmieniu: 

„3) w art. 19 po ust. 4 dodaje się ust. 4a i 4b w brzmieniu: 

„4a. Minister właściwy do spraw gospodarki na wniosek przedsiębiorcy, po 

zasięgnięciu opinii zarządzającego strefą, może zmienić zezwolenie w zakresie, o 
którym mowa w ust. 4 pkt 1, jeżeli przedsiębiorca nie prowadził w okresie stanu 

zagrożenia epidemicznego lub epidemii działalności lub odnotował w czasie 
trwania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii średniomiesięczny co 
spadek przychodów w wysokości co najmniej 25% w porównaniu do 

średniomiesięcznego przychodu osiągniętego w 2019 roku. 

4b. Warunkiem uzyskania zmiany zezwolenia, o którym mowa w ust. 4a jest 

utrzymywanie przez przedsiębiorcę limitu zatrudnienia wskazanego w wydanym 
wcześniej zezwoleniu do dnia 30 czerwca 2020 roku.”;”; 

– KP KO 

– odrzucić 

 

15) w art. 34 skreślić pkt 3; 

– KP KO 

– odrzucić 

 

16) w art. 34 skreślić pkt 4; 

– KP KO 

– odrzucić 

17) w art. 34 skreślić pkt 5; 

– KP Konfederacja 

– odrzucić 

 

18) w art. 34 w pkt 8, w art. 374 § 3 nadać brzmienie:  

„§ 3. Przewodniczący na wniosek prokuratora wyraża zgodę na udział prokuratora w 
rozprawie lub posiedzeniu przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających udział 

w tych czynnościach na odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i 
dźwięku, jeżeli nie stoją temu na przeszkodzie względy techniczne.”; 

– KP Lewica 

– odrzucić 

 

19) w art. 34 dodać pkt 12 w brzmieniu: 

„12) Przepisy art. 34 pkt 3-4 i 6 tracą moc z dniem odwołania ogłoszonych w 2020 roku 

stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii w związku z zakażeniami 
wirusem SARS-CoV- 2, w zależności od tego, który z nich zostanie odwołany 
później.”; 

– KP Konfederacja 

– odrzucić 



 

20) po art. 35 dodać art. 35a w brzmieniu: 

„Art. 35a. W ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej 
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426 i 568) 

w art. 26a wprowadza się następujące zmiany: 

1) w ust. 1a1 uchyla się pkt 3; 

2) uchyla się ust 1a2.”; 

– KP KO 

– odrzucić 

 

 

21) po art. 37 dodać art. 37a w brzmieniu:  

„Art. 37a. W ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń 
społecznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 266, 321, 568 i 695) wprowadza się 

następujące zmiany: 

1) w art. 18c: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 
ubezpieczonego, o którym mowa w art. 8 ust. 6 pkt 1, którego roczny 

przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej uzyskany w 
poprzednim roku kalendarzowym nie przekroczył kwoty 500 000 
złotych, uzależniona jest od dochodu z pozarolniczej działalnośc i 

gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób 
fizycznych, zwanego dalej „dochodem z pozarolniczej działalnośc i 

gospodarczej”, uzyskanego w poprzednim roku kalendarzowym.”, 

b) ust. 7 otrzymuje brzmienie: 

„7. Roczny limit przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej, o 

którym mowa w ust. 1, w przypadku rozpoczęcia, zakończenia lub 
zawieszenia prowadzenia działalności w ciągu poprzedniego roku 

kalendarzowego zmniejsza się proporcjonalnie, dzieląc kwotę 500 000 
złotych przez liczbę dni kalendarzowych w poprzednim roku 
kalendarzowym i mnożąc przez liczbę dni kalendarzowych 

prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w poprzednim 
roku kalendarzowym. Otrzymany wynik jest zaokrąglany do pełnych 

groszy w górę, jeśli końcówka jest równa lub wyższa niż 0,5 grosza, 
lub w dół, jeśli jest niższa.”; 

2) w art. 36 uchyla się ust. 17; 

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

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

– KP Konfederacja 

– odrzucić 

 

22) w art. 38 w pkt 2, w art. 57e w ust. 5 wyrazy „art. 26 ust. 1 pkt 9 i art. 52n” zastąpić 
wyrazami „art. 26 ust. 1 pkt 9, art. 52n i art. 52x”.”; 

– KP PiS 

– przyjąć 

 



 

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

„Art. 41a. W ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych 

(Dz. U. z 2020 r., poz. 365 i 875) w art. 105 § 2 otrzymuje brzmienie: 

„§ 2. Sędziemu, który przeszedł w stan spoczynku w trybie art. 69 § 1, 1b, 

2 i 2b, oraz sędziemu przeniesionemu w stan spoczynku w razie zmiany 
ustroju sądów lub zmiany granic okręgów sądowych można powierzyć, 
za jego zgodą, pełnienie funkcji wizytatora w Ministers twie 

Sprawiedliwości lub sądzie oraz koordynatora do spraw mediacji. 
Sędziemu w stanie spoczynku pełniącemu funkcję wizytatora w sądzie 

oraz koordynatora do spraw mediacji przysługuje dodatek funkcyjny w 
wysokości przewidzianej dla sędziego wizytatora lub koordynatora do 
spraw mediacji. Do powierzenia funkcji wizytatora w sądzie stosuje się 

odpowiednio przepisy art. 37d. Do powierzenia funkcji koordynatora 
do spraw mediacji stosuje się odpowiednio przepisy art. 16a. Pełnienie 

funkcji wizytatora w Ministerstwie Sprawiedliwości powierza Minister 
Sprawiedliwości na czas określony, nie dłuższy niż dwa lata, albo na 
czas nieokreślony. Przepisy art. 78 § 2–4 stosuje się odpowiednio.”.”; 

– KP PiS 

– przyjąć 

 

24) po art. 41 dodać art. 41b w brzmieniu:  

„Art. 41b. W ustawie z dnia 6 września 2001 r. – 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 

 

25) art. 43 nadać brzmienie: 

„Art. 43. W ustawie z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu 

terytorialnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 23 i 374) wprowadza się następujące 
zmiany: 

„1) w art. 11 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Środki stanowiące dochody jednostek samorządu terytorialnego z 
tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 

podlegają przekazaniu z centralnego rachunku bieżącego budżetu 
państwa na rachunki budżetów właściwych jednostek samorządu 
terytorialnego w terminie do 4 dnia miesiąca następującego po miesiącu, 

w którym podatek wpłynął na rachunek urzędu skarbowego, z 
zastrzeżeniem ust. 3.” 

2) po art. 26 dodaje się art. 26a w brzmieniu:  

„Art. 26a. 1. W budżecie państwa na 2020 r. tworzy się rezerwę subwencji 
ogólnej z przeznaczeniem na rekompensatę spadku dochodów gmin z 

tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób 
fizycznych, udziału we wpływach z podatku dochodowego osób 

prawnych oraz podatku od czynności cywilnoprawnych, w następstwie 
pandemii COVID-19.   



2. Wysokość należnej rekompensaty dla poszczególnych gmin 
stanowi różnica między łącznym planem dochodów budżetowych 

z tytułów, o których mowa w ust. 1, wg stanu na 18 marca 2020 r., 
a ich łącznym wykonaniem na koniec 2020 r.  

3. Spadek dochodów, o których mowa w ust. 1 dla poszczególnych 
miesięcy roku oblicza się poprzez różnicę między 1/12 ich 
rocznego planu a ich wykonaniem w danym miesiącu.  

4. W trakcie 2020 r. rekompensata będzie wypłacana w częściach 
w wysokości obliczonej zgodnie z ust. 3, w terminach do 10 

sierpnia – za pierwsze 6 miesięcy; do 10 października – za okres 
od lipca do września; do 10 stycznia – za okres od października do 
grudnia.   

5. W przypadku gdy wypłacona dla jednostki samorządu 
terytorialnego rekompensata jest wyższa od należnej, minister  

właściwy do spraw finansów publicznych, w drodze decyzji może 
zmniejszyć o odpowiednią kwotę część subwencji ogólnej na 
kolejny rok budżetowy oraz potrąca z kolejnej raty nienależnie 

otrzymaną kwotę, wynikającą ze zmniejszenia tej części 
subwencji.”; 

3) w art. 32 w ust. 3 zdanie drugie otrzymuje brzmienie: 

„W latach 2020 i 2021, w celu ustalenia części wyrównawczej subwencji 
ogólnej oraz kwoty, o której mowa w art. 21a ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 

13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, do 
dochodów, które jednostka samorządu terytorialnego może uzyskać, nie 

zalicza się skutków finansowych, wynikających z udzielenia ulg 
podatkowych i ulg w spłacie zobowiązań podatkowych, o których mowa 
w art. 15p ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach 

związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 

kryzysowych, a także ulg i zwolnień w podatkach lokalnych, 
udzielonych przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) podatnikom 
dotkniętym negatywnymi konsekwencjami ekonomicznymi z powodu 

COVID-19.”;”; 

– KP KO 

– odrzucić 

 

26) po art. 44 dodać art. 44a w brzmieniu: 

„Art. 44a. W ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 

2020 r. poz. 106) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 89a po ust. 8 dodaje się ust. 9–11 w brzmieniu:  

„9. Podatnik będący jednostką samorządu terytorialnego może 
skorygować podstawę opodatkowania oraz podatek należny z tytułu 
dostawy towarów lub świadczenia usług na terytorium kraju w przypadku 

umorzenia wierzytelności lub odstąpienia od dochodzenia należnośc i. 
Korekta dotyczy również podstawy opodatkowania i kwoty podatku 

przypadającej na część kwoty wierzytelności, która została umorzona.  

10. Korekta, o której mowa w ust. 9, może nastąpić wyłącznie w stosunku 
do podmiotów, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku 

z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu 



COVID-19 i które złożyły wniosek o umorzenie całości lub części 
wierzytelności, lub odstąpienie od dochodzenia należności.  

11. Korekta, o której mowa w ust. 9, może nastąpić w rozliczeniu za okres, 
w którym nastąpiło umorzenie wierzytelności lub jej części albo 

odstąpienie od dochodzenia należności.”; 

2) w art. 89b po ust. 4 dodaje się ust. 5–6 w brzmieniu:  

„5. Dłużnik, o którym mowa w art. 89a ust. 10, jest obowiązany do korekty 

odliczonej kwoty podatku wynikającej z faktury dokumentującej dostawę 
towarów lub świadczenie usług, o których mowa w art. 89a ust. 9.  

6. Korekta, o której mowa w ust. 5, następuje za okres, w którym nastąpiło 
umorzenie wierzytelności lub jej części albo odstąpienie od dochodzenia 
należności.”; 

3) w art. 145a ust. 12 otrzymuje brzmienie: 

„12. Przepisy art. 111 ust. 1, 1b–3, ust. 3a pkt 1 lit. a, pkt 2–4, 6–9, 11 i 

13, ust. 3b– 3d, ust. 6a zdanie drugie, ust. 6c–6f i 6g–6i stosuje się 
odpowiednio.”; 

4) w załączniku nr 3 do ustawy: 

a) wykreśla się pozycje oznaczone numerami 59 do 61, 

 

 

 

b) dodaje się punkt oznaczony numerem 74 w brzmieniu: 

„74 ex 96.02 Usługi fryzjerskie i pozostałe usługi kosmetyczne”.”; 

– KP KO 

– odrzucić 

 

27) po art. 44 dodać art. 44b w brzmieniu: 

„Art. 44b. W ustawie z dnia 30 czerwca 2005 r. o kinematografii (Dz. U. z 2019 r. poz. 

2199 oraz z 2020 r. poz. 568, 875) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 18 w ust. 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie:  

„6) wpłaty, o których mowa w art. 19 ust. 1-5, 6 i 7;”;  

2) w art. 19: 

a) ust. 6a otrzymuje brzmienie: 

„6a. Podmiot kontrolowany w ramach grupy kapitałowej w rozumieniu 
przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów przez podmiot, o 

którym mowa w ust. 1-5, dokonuje wpłaty na rzecz Instytutu w 
wysokości 1,5% przychodu uzyskanego z tytułów, o których mowa w 
ust. 1¬5. W takim przypadku podmiot kontrolujący może od kwoty 

należnej Instytutowi z tytułu, o którym mowa w ust. 1-5, odliczyć, w 
danym okresie rozliczeniowym, kwoty faktycznie wpłacone na rzecz 

Instytutu z tego tytułu, w tym samym okresie rozliczeniowym, przez 
podmiot kontrolowany w ramach grupy kapitałowej.”, 

b) uchyla się ust. 6b-6c, 

c) ust. 8 otrzymuje brzmienie: 

„8. Wpłaty, o których mowa w ust. 1-5 i 6, są przekazywane w okresach 

kwartalnych, w terminie 30 dni po upływie kwartału.”, 



d) ust. 9 otrzymuje brzmienie: 

„9. Do należności z tytułu wpłat, o których mowa w ust. 1-5, 6 i 7, stosuje 

się odpowiednio przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – 
Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900, z późn. zm.), z tym że 

uprawnienia organu podatkowego przysługują Dyrektorowi, a 
uprawnienia organu odwoławczego - ministrowi.”, 

e) ust. 10 otrzymuje brzmienie: 

„10. Wpłaty, o których mowa w ust. 1-5, 6 i 7, stanowią koszty uzyskania 
przychodów, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, w dacie ich 

poniesienia.”;”; 

– KP Konfederacja 

– odrzucić 

 

28) w art. 45 w pkt 2 skreślić lit. a; 

– KP Konfederacja 

– odrzucić 

 

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

„Art. 47a. W ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 

r. poz. 869 z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 72 uchyla się ust. 1a; 

2) w art. 242:  

a) w ust. 1 dodaje się zdanie w brzmieniu:  

„Brak możliwości uchwalenia budżetu nie dotyczy okresu od dnia 18 

marca 2020 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.”, 

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:  

„2. Na koniec roku budżetowego wykonane wydatki bieżące nie mogą 

być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o 
przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5, 7 i 8, z 

zastrzeżeniem ust. 3, 4, 5 i 6.”, 

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:  

„3. Wykonane wydatki bieżące mogą być wyższe niż wykonane 

dochody bieżące powiększone  o nadwyżkę budżetową z lat 
ubiegłych o kwotę związaną z realizacją wydatków bieżących z 

udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w 
przypadku gdy środki te nie zostały przekazane w danym roku 
budżetowym.”, 

d) po ust. 4 dodaje się ust. 5 i 6  w brzmieniu:  

„5. W przypadku stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii 

wykonane wydatki bieżące mogą być wyższe niż wykonane 
dochody bieżące o kwotę wydatków bieżących poniesionych  w celu 
realizacji zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 

zwalczaniem COVID19, innych chorób zakaźnych oraz 
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. 

6. W przypadku stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii 
wprowadzonych w celu realizacji zadań związanych z 
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 



innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 
kryzysowych, wykonane wydatki bieżące mogą być wyższe niż 

wykonane dochody bieżące o kwotę ujemnego odchylenia 
wykonanych dochodów bieżących własnych od planowanych 

dochodów bieżących własnych w uchwalonym budżecie.”; 

3) w art. 243:  

a) w ust.1 dodaje się zdanie w brzmieniu:  

„Brak możliwości uchwalenia budżetu nie dotyczy okresu od dnia 18 
marca 2020 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.”, 

b) w ust. 2 po pkt 3 dodaje się pkt 3a i 3b w brzmieniu:  

„3a) W przypadku stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu 
epidemii wprowadzonych w celu realizacji zadań związanych z 

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

kryzysowych, dla roku dla którego wprowadzono powyższy stan, 
wymienione w pkt 1-2 dochody bieżące podlegają powiększeniu o 
kwotę ujemnego odchylenia wykonanych dochodów bieżących 

własnych od planowanych dochodów bieżących własnych w 
uchwalonym budżecie, 

3b) W przypadku stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu 
epidemii wprowadzonych w celu realizacji zadań związanych z 
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 

innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 
kryzysowych, dla roku dla którego wprowadzono powyższy stan, 

wymienione w pkt 2-3 wydatki bieżące podlegają pomniejszeniu  o 
kwotę wydatków bieżących poniesionych w celu realizacji zadań 
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi 
sytuacji kryzysowych.”; 

  4) w art. 260 w ust 1 po pkt 4 dodaje się pkt 5 w brzmieniu: 

„5) zagrożeń w pełnej realizacji dochodów wynikających z 
wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii lub 

stanu nadzwyczajnego”.”; 

– KP KO 

– odrzucić 

 

30) po art. 47 dodać art. 47b w brzmieniu: 

„Art. 47b. W ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 1183, 1655 i 2227 oraz z 2020 r. poz. 695) wprowadza się następujące 

zmiany: 

1) art. 20a otrzymuje brzmienie: 

„Art. 20a. Posiedzenia organów Akademii, o których mowa w art. 13 pkt 1 i 2, oraz 

komisji i zespołów doradczych, o których mowa w art. 20, mogą być 
przeprowadzane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, 

zapewniających w szczególności:  

1) transmisję posiedzenia w czasie rzeczywistym między jego 
uczestnikami,  

2) wielostronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której 
uczestnicy posiedzenia mogą wypowiadać się w jego toku  



– z zachowaniem niezbędnych zasad bezpieczeństwa.”; 

2) art. 41a otrzymuje brzmienie: 

„Art. 41a. Posiedzenia gremiów kolegialnych podmiotów, o których mowa w art. 27 pkt 
1 i 2, oraz posiedzenia podmiotów, o których mowa w art. 27 pkt 3–7, mogą 

być przeprowadzane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, 
zapewniających w szczególności:  

1) transmisję posiedzenia w czasie rzeczywistym między jego 

uczestnikami,  

2) wielostronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której 

uczestnicy posiedzenia mogą wypowiadać się w jego toku  

– z zachowaniem niezbędnych zasad bezpieczeństwa.”; 

3) w art. 56 ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. Posiedzenia rad naukowych mogą być przeprowadzane przy użyciu 
środków komunikacji elektronicznej, zapewniających w szczególności:  

1) transmisję posiedzenia w czasie rzeczywistym między jego 
uczestnikami,  

2) wielostronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której 

uczestnicy posiedzenia mogą wypowiadać się w jego toku  

– z zachowaniem niezbędnych zasad bezpieczeństwa.”.”; 

– KP PiS 

– przyjąć 

Uwaga: poprawki nr 30, 37, 39, 42 i 123 należy głosować łącznie 

 

31) skreślić art. 48; 

– KP KP-PSL-Kukiz’15 

– odrzucić 

32) art. 49 nadać brzmienie: 

„Art. 49. W ustawie z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym 
opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 118, 1649 i 

2020) wprowadza się następujące zmiany: 

1) art. 5 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 5. Jeżeli strony transakcji handlowej, z wyłączeniem podmiotu 
publicznego będącego podmiotem leczniczym, przewidziały w umowie 
termin zapłaty dłuższy niż 30 dni, wierzyciel, który nie jest dużym 

przedsiębiorcą, może żądać odsetek ustawowych po upływie 30 dni, 
liczonych od dnia spełnienia swojego świadczenia i doręczenia 

dłużnikowi faktury lub rachunku, potwierdzających dostawę towaru lub 
wykonanie usługi, do dnia zapłaty, ale nie dłużej niż do dnia 
wymagalności świadczenia pieniężnego.”; 

2) po art. 15 dodaje się art. 15a w brzmieniu: 

„Art. 15a. W okresie stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii, lub 

stanu nadzwyczajnego przepisy niniejszej ustawy zawiesza się z mocy 
prawa.”.”; 

– KP Konfederacja 

– odrzucić 

Uwaga: poprawki nr 32 i 122 należy głosować łącznie 



 

33) w art. 50 po wyrazach „i 695)” dodać wyrazy „wprowadza się następujące zmiany”, 

dotychczasową treść oznaczyć jako pkt 3 i dodać pkt 1 i 2 w brzmieniu: 

„1) w art. 78: 

a) ust. 7 otrzymuje brzmienie:  

„7. Dostawcę internetowej platformy aukcyjnej, a także wykonawcę usług w 
zakresie jej utrzymania, rozbudowy i modyfikacji, wyłania w trybie 

przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Urząd Regulacji Energetyki.”, 

b) po ust. 7 dodaje się ust. 7a w brzmieniu: 

„7a. Określone przez Prezesa URE koszty utrzymania, rozbudowy i 
modyfikacji internetowej platformy aukcyjnej, o której mowa w ust. 6, 

pokrywa operator rozliczeń energii odnawialnej, o którym mowa w art. 106, 
ze środków opłaty OZE, o której mowa w art. 95 ust. 1, na podstawie 

dyspozycji Prezesa URE.”; 

2) w art. 95 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Operator systemu przesyłowego elektroenergetycznego pobiera opłatę, zwaną 

dalej ,,opłatą OZE”, związaną z zapewnieniem dostępności energii ze źródeł 
odnawialnych w krajowym systemie elektroenergetycznym. Opłatę OZE 

przeznacza się wyłącznie na pokrycie ujemnego salda, o którym mowa w art. 93 
ust. 1 pkt 4 lub ust. 2 pkt 3, kosztów działalności operatora rozliczeń energii 
odnawialnej, o którym mowa w art. 106, prowadzonej na podstawie ustawy oraz 

wydatków na pokrycie kosztów utrzymania, rozbudowy i modyfikacj i 
internetowej platformy aukcyjnej, o których mowa w art. 78 ust. 7a.”;”; 

– KP PiS 

– przyjąć 

 

 

34) w art.  52 w pkt 1, w art. 12a w ust. 1 w pkt 1 dodać lit. c w brzmieniu: 

„c) posiada siedzibę na terytorium państwa członkowskiego, ale stanowi własność 
kapitałową podmiotu mającego siedzibę poza terytorium państw członkowskich.”; 

– KP KO 

– odrzucić 

 

35) po art. 56 dodać art. 56a w brzmieniu: 

„Art. 56a. W ustawie z dnia 13 września 2016 r. o utrzymaniu czystości i porządku w 
gminach (Dz. U. 2019.2010 oraz z 2020 r. poz. 150 i 284) w art. 6k po ust. 

2b dodaje się ust. 2c w brzmieniu: 

„2c. Jeżeli przy zastosowaniu stawki maksymalnej koszty zagospodarowania 

odpadów przekraczają dochody uzyskane z opłat z tego tytułu to różnica jest 
przekazywana do danej jednostki samorządu terytorialnego przez minis tra 
właściwego ds. ochrony środowiska w równych miesięcznych ratach, 

zgodnie z art. 26b ustawy o finansach publicznych.”;”; 

– KP KO 

– odrzucić 

 

 



36) skreślić art. 59; 

– KP Konfederacja 

– odrzucić 

 

37) po art. 60 dodaje się art. 60a w brzmieniu: 

„Art. 60a. W ustawie z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o 
szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669, z 2019 r. poz. 39 i 534 oraz z 
2020 r. poz. 695 i 875) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 179 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: 

„2a. Uchwały podjęte przy użyciu środków komunikacji elektronicznej przez 

komisje i zespoły powołane w postępowaniach, o których mowa w ust. 1 i 
2, podpisuje odpowiednio przewodniczący komisji albo przewodniczący 
zespołu.”; 

2) w art. 189:  

a) ust. 1a otrzymuje brzmienie: 

„1a. Posiedzenia prezydium Centralnej Komisji do Spraw Stopni i 
Tytułów i jej sekcji mogą być przeprowadzane przy użyciu środków 
komunikacji elektronicznej, zapewniających w szczególności:  

1) transmisję posiedzenia w czasie rzeczywistym między jego 
uczestnikami,  

2) wielostronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której 
uczestnicy posiedzenia mogą wypowiadać się w jego toku  

– z zachowaniem niezbędnych zasad bezpieczeństwa.”, 

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

„1b. Uchwały podjęte w trakcie posiedzenia przeprowadzonego w sposób, 

o którym mowa w ust. 1a, podpisuje przewodniczący Centralnej 
Komisji do Spraw Stopni i Tytułów, a w przypadku jego nieobecnośc i 
– sekretarz Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów.”; 

3) w art. 310 dodaje się ust. 10 i 11 w brzmieniu:  

„10. Do czynności prawnych w zakresie rozporządzania skarbowymi 

papierami wartościowymi przez uczelnie publiczne, o których mowa w ust. 
1, nie stosuje się przepisu art. 423 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – 
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz przepisów art. 38–41 ustawy z 

dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. 
U. z 2020 r. poz. 735).  

11. Do czynności prawnych w zakresie rozporządzania skarbowymi papierami 
wartościowymi przez międzynarodowe instytuty naukowe, o których mowa 
w ust. 1, nie stosuje się przepisów art. 38–41 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 

r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.”.”; 

– KP PiS 

– przyjąć 

 

38) po art. 60 dodać art. 60b w brzmieniu: 

„Art. 60b. W ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz 
niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 1592 oraz z 2019 r. poz. 

1579): 

1) w art. 14 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 



„4. Jeżeli posiadacz odpadów nie złoży wniosku spełniającego wymagania, 
o których mowa w ust. 1 i 2, w terminie, o którym mowa w ust. 1, 

właściwy organ po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego 
wydaje decyzję o wygaśnięciu, w zakresie określenia wymagań 

dotyczących zbierania lub przetwarzania odpadów, zezwolenia na 
zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów, zezwolenia 
na zbieranie i przetwarzanie odpadów albo pozwolenia na wytwarzanie 

odpadów, pozwolenia zintegrowanego uwzględniającego zbieranie lub 
przetwarzanie odpadów.”; 

 

 

2) po art. 14 dodaje się art. 14a i art. 14b w brzmieniu: 

„Art. 14a. W czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub 
stanu epidemii zawieszeniu ulega stosowanie przez właściwe organy art. 

14 ust. 4-6 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach 
oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2018 r. poz. 1592 oraz z 2019 r. 
1579) na okres odpowiednio stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu 

epidemii oraz ulega przedłużeniu do upływu 30 dnia następującego po 
dniu odwołania odpowiednio stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu 

epidemii. 

Art. 14b. W czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub 
stanu epidemii, w przypadku realizacji obowiązku w zakresie odzysku za 

pośrednictwem organizacji odzysku, o której mowa w ustawie z dnia 11 
września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. 

U. z 2015 r. poz. 1688) lub ustawie z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach 
przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz 
o opłacie produktowej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1932), suma opłaty 

produktowej za niewykonanie obowiązku w 2020 roku oraz opłat 
ponoszonych na rzecz organizacji odzysku z tytułu wykonywania 

obowiązków, nie może być wyższa niż suma wysokości opłat, którą 
wprowadzający obowiązani byli wpłacić organizacji odzysku na 
podstawie umowy za jego realizację, na warunkach określonych przed 

wprowadzeniem okresu obowiązywania stanu zagrożenia 
epidemicznego lub stanu epidemii w formie pisemnej umowy, pod 

rygorem nieważności.”;”; 

– KP KO 

– odrzucić 

 

39) po art. 60 dodaje się art. 60c w brzmieniu: 

„Art. 60c. W ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 
z 2020 r. poz. 85, 374, 695 i 875) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 22 ust. 3a otrzymuje brzmienie: 

„3a. Posiedzenia rady uczelni mogą być przeprowadzane przy użyciu środków 
komunikacji elektronicznej, zapewniających w szczególności: 

1) transmisję posiedzenia w czasie rzeczywistym między jego 
uczestnikami, 

2) wielostronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której 

uczestnicy posiedzenia mogą wypowiadać się w jego toku 

– z zachowaniem niezbędnych zasad bezpieczeństwa.”; 



2) w art. 31 ust. 2a otrzymuje brzmienie: 

„2a. Posiedzenia senatu mogą być przeprowadzane przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej, zapewniających w szczególności: 

1) transmisję posiedzenia w czasie rzeczywistym między jego 

uczestnikami, 

2) wielostronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której 
uczestnicy posiedzenia mogą wypowiadać się w jego toku 

– z zachowaniem niezbędnych zasad bezpieczeństwa.”; 

3) art. 76a otrzymuje brzmienie: 

„Art. 76a. 1. Uczelnia może zorganizować weryfikację osiągniętych efektów uczenia się 
określonych w programie studiów, w szczególności przeprowadzać 
zaliczenia i egzaminy kończące określone zajęcia, poza siedzibą uczelni lub 

poza jej filią przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

2. Egzamin dyplomowy może być przeprowadzony poza siedzibą uczelni lub 

poza jej filią przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, 
zapewniających w szczególności: 

1) transmisję egzaminu dyplomowego w czasie rzeczywistym między 

jego uczestnikami, 

2) wielostronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której 

uczestnicy egzaminu dyplomowego mogą wypowiadać się w jego toku 

– z zachowaniem niezbędnych zasad bezpieczeństwa. 

3. Zasady weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się w sposób, o którym 

mowa w ust. 1, oraz przeprowadzania egzaminu dyplomowego w sposób, o 
którym mowa w ust. 2, uczelnia udostępnia w Biuletynie Informacji 

Publicznej na swojej stronie podmiotowej.”; 

4) w art. 178 ust. 1a otrzymuje brzmienie: 

„1a. Posiedzenia właściwego organu, o którym mowa w ust. 1, mogą być 

przeprowadzane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, 
zapewniających w szczególności:  

1) transmisję posiedzenia w czasie rzeczywistym między jego 
uczestnikami,  

2) wielostronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której 

uczestnicy posiedzenia mogą wypowiadać się w jego toku  

– z zachowaniem niezbędnych zasad bezpieczeństwa.”; 

5) w art. 191 ust. 1a otrzymuje brzmienie:  

„1a. Obrona rozprawy doktorskiej może być przeprowadzona poza siedzibą 
podmiotu doktoryzującego przy użyciu środków komunikac ji 

elektronicznej, zapewniających w szczególności:  

1) transmisję obrony w czasie rzeczywistym między jej uczestnikami,  

2) wielostronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której 
uczestnicy obrony mogą wypowiadać się w jej toku  

– z zachowaniem niezbędnych zasad bezpieczeństwa.”; 

6) w art. 221 ust. 9a otrzymuje brzmienie: 

„9a. Kolokwium habilitacyjne może być przeprowadzone poza siedzibą 

podmiotu habilitującego przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, 
zapewniających w szczególności:  



1) transmisję kolokwium w czasie rzeczywistym między jego 
uczestnikami,  

2) wielostronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której 
uczestnicy kolokwium mogą wypowiadać się w jego toku  

– z zachowaniem niezbędnych zasad bezpieczeństwa.”; 

7) w art. 235 ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

„6. Posiedzenia prezydium RDN i zespołów, o których mowa w ust. 5, mogą 

być przeprowadzane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, 
zapewniających w szczególności:  

1) transmisję posiedzenia w czasie rzeczywistym między jego 
uczestnikami, 

2) wielostronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której 

uczestnicy posiedzenia mogą wypowiadać się w jego toku 

– z zachowaniem niezbędnych zasad bezpieczeństwa.”; 

8) w art. 366 w ust. 1 po pkt 7 dodaje się pkt 7a w brzmieniu: 

„7a) pkt 4 lit. b w zakresie aparatury naukowo-badawczej oraz infrastruk tury 
informatycznej, o wartości przekraczającej 500 000 zł, a także pkt 5, 7 i 9 – 

Centrum Medycznemu Kształcenia Podyplomowego, działającemu na 
podstawie ustawy z dnia 13 września 2018 r. o Centrum Medycznym 

Kształcenia Podyplomowego (Dz. U. poz. 2024), zwanemu dalej 
„CMKP”;”; 

9) w art. 426 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) PAU, CMKP, RGNiSW, PSRP, KRD oraz podmiotami, o których mowa 
w art. 7 ust. 1 pkt 8, w zakresie prawidłowości wydatkowania środków 

publicznych przekazanych przez ministra;”; 

10) w art. 427 ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. Jeżeli uczelnia, założyciel, instytut PAN, instytut badawczy, Centrum 

Łukasiewicz, instytut Sieci Łukasiewicz, instytut międzynarodowy lub 
CMKP nie zrealizowali wniosków lub zaleceń sporządzonych w wyniku 

kontroli, o której mowa w ust. 1, przepis ust. 4 stosuje się odpowiednio.””; 

– KP PiS 

– przyjąć 

 

 

40) po art. 60 dodać art. 60d w brzmieniu: 

„Art. 60d. 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:  

1) ust. 1a–1c otrzymują brzmienie: 

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

2020 r.  

1b. Opłata należna za rok 2020 podlega częściowemu umorzeniu, 
proporcjonalnie za okres obowiązywania stanu zagrożenia 

epidemicznego i stanu epidemii wprowadzonego w związku z 
rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19.  

1c. Umorzenie, o którym mowa w ust. 2 powyżej nie stanowi pomocy de 
minimis.”; 



2) uchyla się ust. 1d i 1e.”; 

– KP KO 

– odrzucić 

Uwaga: poprawki nr 40 i 68 należy głosować łącznie 

Uwaga: przyjęcie poprawek nr 40 i 68 spowoduje bezprzedmiotowość poprawki nr 41 

 

 

41) po art. 60 dodać art. 60d w brzmieniu: 

„Art. 60d. 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) art. 20 ust. la 
otrzymuje brzmienie: 

„la. Opłatę należną za rok 2020 wnosi się w terminie do dnia 30 września 2020 
r.”;”; 

– KP Konfederacja 

– odrzucić 

 

42) po art. 60 dodaje się art. 60e w brzmieniu: 

„Art. 60e. W ustawie z dnia 13 września 2018 r. o Centrum Medycznym Kształcenia 
Podyplomowego (Dz. U. poz. 2024) w art. 11 w ust. 1 po pkt 1 dodaje się pkt 1a w 
brzmieniu: 

„1a) środki z budżetu państwa z części pozostającej w dyspozycji minis tra 
właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki przyznawane na 

zasadach określonych w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o 
szkolnictwie wyższym i nauce;”.”; 

– KP PiS 

– przyjąć 

 

 

43) w art. 61 dotychczasową treść oznaczyć jako pkt 1 oraz dodać pkt 2 w brzmieniu: 

„2) w art. 134 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) podmiotów, które zatrudniają co najmniej 20 osób zatrudnionych według stanu 
na dzień 31 grudnia 2019 r. - od dnia 1 stycznia 2021 r.”;”; 

– KP KO 

– odrzucić 

 

 

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

„Art. 61a. W ustawie z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym 
oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz…) 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.”.”; 

– KP Konfederacja 

– odrzucić 

 

45) po art. 61 dodać art. 61b w brzmieniu: 

„Art. 61b. 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) w art. 11 w ust. la 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. la 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 instytucj i 
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. 2lb w ust. 2 wyrazy „1.700.000.000” zastępuje się wyrazami 
„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 

1) 2020 r.- 13.400.000.000zł; 

2) 2021 r. - 6.000.000.000zł; 

3) 2022 r.- 2.000.000.000zł; 



4) 2023 r. - l.000.000.000zł; 

5) 2024 r. - 0 zł; 

6) 2025 r. - 0 zł; 

7) 2026 r. - 100.000.000zł; 

8) 2027 r. - 200.000.000zł; 

9) 2028 r. - 300.000.000zł;  

10) 2029 - 400.000.000 zł.”;”; 

– KP Konfederacja 

– odrzucić 

 

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

„Art. 63a. 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) 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 stycznia 2021 r.”, 

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

c) w ust. 3 wyrazy „przed dniem 1 kwietnia 2020 r.” zastępuje się 
wyrazami „przed dniem 1 stycznia 2021 r.”, 

d) ust. 4 i 5 otrzymują brzmienie: 

„4. WIS wydana przed dniem 1 stycznia 2021 r. wiąże organy 
podatkowe wobec podatnika, dla którego została wydana w 

odniesieniu do towaru będącego przedmiotem dostawy, importu 
lub wewnątrzwspólnotowego nabycia dokonanych po dniu 31 
grudnia 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 
stycznia 2021 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.) stosuje się odpowiednio w 

odniesieniu do czynności, o której mowa w art. 42a ustawy 
zmienianej w art. 1, dokonanej po dniu 31 grudnia 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 31 grudnia 2020 r.”,  

b) w ust. 2 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „do dnia 31 marca 
2020 r.” zastępuje się wyrazami „do dnia 31 grudnia 2020 r.”, 

c) w ust. 3 wyrazy „przed dniem 1 kwietnia 2020 r.” zastępuje się 
wyrazami „przed dniem 1 stycznia 2021 r.”, 

d) w ust. 4 wyrazy „przed dniem 1 kwietnia 2020 r.” zastępuje się 
wyrazami „przed dniem 1 stycznia 2021 r.”; 



3) w art. 18 w pkt 2 wyrazy „z dniem 1 kwietnia 2020 r.” zastępuje się 
wyrazami „z dniem 1 stycznia 2021 r.”.”; 

– KP KO 

– odrzucić 

Uwaga: przyjęcie poprawki nr 46 spowoduje bezprzedmiotowość poprawki nr 47 

 

 

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

„Art. 63a. 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.) 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.”, 

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 



 

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

„Art. 64a. W ustawie z dnia 30 sierpnia 2019 r. o Państwowej Komisji do spraw 
wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności 

seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15 (Dz. U. poz. 
1820 oraz z 2020 r. poz. 875) w art. 12 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie: 

„1. Członek Komisji nie może podejmować dodatkowego zatrudnienia ani 

wykonywać innych zajęć o charakterze zarobkowym, w tym nie może 
prowadzić działalności gospodarczej, jeżeli byłoby to sprzeczne z 

obowiązkami członka Komisji lub podważałoby zaufanie do Komisji. 

2. W przypadku gdy wykonywanie obowiązków członka Komisji 
wymagałoby zaprzestania wykonywania zajęć, o których mowa w ust. 

1, po ich zaprzestaniu członek Komisji ma prawo powrócić na 
stanowisko zajmowane poprzednio na podstawie umowy o pracę, 

powołania lub mianowania albo otrzymać stanowisko równorzędne, z 
zachowaniem prawa do warunków pracy i płacy albo służby i 
uposażenia przysługujących przed objęciem stanowiska członka 

Komisji.”.”; 

– KP PiS 

– przyjąć 

 

 

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

„Art. 64b. W ustawie z dnia 11 września 2019 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – 
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2020) w art. 51 uchyla się pkt 

2.”; 

– KP PiS 

– przyjąć 

Uwaga: poprawki nr 49 i 124 należy głosować łącznie 

 

50) po art. 64 dodać art. 64c w brzmieniu:  

„Art. 64c. W ustawie z dnia 14 lutego 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z 

promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów (Dz. U. poz. …) art. 13 
otrzymuje brzmienie:  

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

– KP Konfederacja 

– odrzucić 

 

51) w art. 65 w pkt 3: 

a) lit. d nadać brzmienie: 

„d) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Rada Ministrów może, w celu przeciwdziałania COVID-19, w drodze 

rozporządzenia, określić dłuższy okres pobierania dodatkowego zasiłku 
opiekuńczego niż wskazany w ust. 1–1d dla poszczególnych grup osób 
uprawnionych oraz w zależności od funkcjonowania poszczególnych 

placówek, o których mowa w tych przepisach, mając na względzie okres 



obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii oraz 
skutki nimi wywołane.”, 

b) po lit. d dodać lit. e w brzmieniu:  

„e) w ust. 4 wyrazy „ust. 1 i 1a” zastępuje się wyrazami „ust. 1–1d”; 

– KP PiS 

– przyjąć 

Uwaga: poprawki nr 51–53 i 125 należy głosować łącznie 

 

52) w art. 65 pkt 4: 

a) lit. b nadać brzmienie:  

„b) ust. 2 i 2a otrzymują brzmienie: 

„2. Zasiłek opiekuńczy, o którym mowa w ust. 1 i 1a, przysługuje do dnia 28 
czerwca 2020 r. 

 2a. Przepis art. 4 ust. 1b i 1d stosuje się odpowiednio.”, 

b) po lit. b dodać lit. ba w brzmieniu: 

„ba) w ust. 4–6 wyrazy „o którym mowa w ust. 1” zastępuje się wyrazami „o którym 

mowa w ust. 1 i 1a.”,  

c) lit. c nadać brzmienie: 

„c) ust. 7 otrzymuje brzmienie: 

„7. Rada Ministrów może, w celu przeciwdziałania COVID-19, w drodze 
rozporządzenia, określić dłuższy okres pobierania zasiłku opiekuńczego niż 

wskazany w ust. 2 dla poszczególnych grup osób uprawnionych oraz w 
zależności od funkcjonowania poszczególnych placówek, o których mowa 
w tych przepisach, mając na względzie okres obowiązywania stanu 

zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii oraz skutki nimi 
wywołane.”; 

– KP PiS 

– przyjąć 

 

53) w art. 65 po pkt 4 dodać pkt 4a w brzmieniu: 

„4a) w art. 4b w ust. 1 wyrazy „o której mowa w art. 4 ust. 1 i 1a” zastępuje się wyrazami 

„o której mowa w art. 4 ust. 1–1d”; 

– KP PiS 

– przyjąć 

 

54) w art. 65 po pkt 4 dodać pkt 4b w brzmieniu: 

„4b) w art. 6 w ust. 1 wyrazy „usługi lub dostawy” zastępuje się wyrazami „usługi, 
dostawy lub roboty budowlane”;”; 

– KP KO 

– odrzucić 

 

55) w art. 65 po pkt 4 dodać pkt 4c w brzmieniu: 

„4c) w art. 6 po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 

„4. Udzielając zamówienia, o którym mowa w art. 6 ust. 1 i 2, zamawiający: 



1) zapewnia przejrzystość postępowania i równe traktowanie podmiotów 
zainteresowanych wykonaniem zamówienia oraz uwzględnia okolicznośc i 

mogące mieć wpływ na jego udzielenie; 

2) nie udostępnia informacji związanych z tym zamówieniem, stanowiących 

tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczc iwej 
konkurencji, jeżeli podmiot zainteresowany wykonaniem zamówienia, nie później 
niż przed zawarciem umowy o wykonanie tego zamówienia, zastrzegł, że nie 

mogą być udostępniane; 

3) zamieszcza niezwłocznie na swojej stronie podmiotowej Biuletynu Informac ji 

Publicznej informacje o udzieleniu zamówienia, podając nazwę (firmę) albo imię 
i nazwisko podmiotu, z którym zawarł umowę o wykonanie zamówienia, albo 
informację o nieudzieleniu tego zamówienia.”;”; 

– KP KO 

– odrzucić 

 

56) w art. 65 po pkt 4 dodać pkt 4d w brzmieniu:  

,,4d) uchyla się art. 8a-8f;”; 

– KP Konfederacja 

– odrzucić 

 

57) w art. 65 po pkt 4 dodać pkt 4e w brzmieniu: 

„4e) po art. 8f dodaje się art. 8g w brzmieniu: 

„Art. 8g. Zezwala się na sprzedaż i dostawę napojów alkoholowych przez 
podmioty posiadające zezwolenie o którym mowa w art. 18 ust. 1 

ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi, w tym podmioty których działalność polega na 
dostarczaniu żywności na imprezy zamknięte organizowane w 

czasie i miejscu wyznaczonym przez klienta, na podstawie umowy 
zawieranej na odległość.”;”; 

– KP KP-PSL-Kukiz’15 

– odrzucić 

 

58) w art. 65 po pkt 4 dodać pkt 4f i 4g w brzmieniu: 

„4f) w art. 11 ust. 7 otrzymuje brzmienie: 

„7. Prace związane z prowadzeniem przygotowań do realizacji zadań objętych 

poleceniami, o których mowa w ust. 6, mające charakter planistyczny, są 
finansowane ze środków budżetu państwa z części budżetowej, której 
dysponentem jest odpowiednio, Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, 

minister albo wojewoda lub ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, 
o którym mowa w art. 65 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o 

szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 
zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi 
sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568 i 695), na 

zasadach określonych w ustawie.”; 

4g) po art. 11 dodaje się art. 11a1 w brzmieniu: 

„Art. 11a1. Skarb Państwa jest obowiązany do naprawienia szkody wyrządzone j 
osobom trzecim przez osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające 



osobowości prawnej oraz przedsiębiorców, o których mowa w art. 11 ust. 2, 
wskutek wykonania poleceń Prezesa Rady Ministrów, o których mowa w art. 11 

ust. 1 lub 2, chyba że szkoda jest wynikiem niedbalstwa lub działania umyślnego 
tej osoby prawnej, jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej 

lub przedsiębiorcy.”;”; 

– KP KO 

– odrzucić 

 

59) w art. 65 po pkt 5 dodać pkt 5c w brzmieniu: 

„5c) po art. 14i dodaje się art. 14j w brzmieniu: 

„Art. 14j. Kadencje organów uczelni, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 1 i 
ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnic twie 

wyższym i nauce, które upływają nie później niż w dniu 31 grudnia 
2020 r., mogą zostać przedłużone, w drodze uchwał senatów uczelni, 

o pięć miesięcy następujących po dniach, w których ich kadencje 
upływają, albo po dniu, w którym zostanie odwołany stan zagrożenia 
epidemicznego albo stan epidemii ogłoszony z powodu COVID-19, 

zależnie od tego, które z tych zdarzeń jest wcześniejsze, przy czym 
w każdym przypadku przedłużenie takie trwa nie krócej niż do dnia 

31 stycznia 2021 r.”;” 

– KP KP-PSL-Kukiz’15 

– odrzucić 

 

60) w art. 65 w pkt 6 dodać lit. d w brzmieniu: 

,,d) 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 

 

61) w art. 65 w pkt 9 w lit. a skreślić wyrazy „a także jednostka organizacyjna kościoła, 

związku wyznaniowego oraz kościelna osoba prawna,”; 

– KP Lewica 

      – odrzucić 

Uwaga: poprawki nr 61 i 92 należy głosować łącznie 

 

62) w art. 65 w pkt 9 w art. 15g po lit. a dodać lit. aa w brzmieniu: 

„aa) 1a. Przepisy ust. 1 stosuje się do spółek wodnych, o których mowa w ustawie z dnia 

20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310, 284, 695, 782, 875), 
prowadzących działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.”; 

– KP KP-PSL-Kukiz’15 

– odrzucić 

 

 

 



63) w art. 65 w pkt 11 skreślić art. 15gd; 

– KP KP-PSL-Kukiz’15 

– odrzucić 

Uwaga: przyjęcie poprawki nr 63 spowoduje bezprzedmiotowość poprawki nr 64 

 

64) w art. 65 w pkt 11 w art. 15gd dodać ust. 3 w brzmieniu: 

„3. Przepisu ust. 1 nie stosuje się w przypadku rozwiązania umowy o pracę w związku z 

przejściem pracownika na emeryturę.”; 

– KP KO 

– odrzucić 

 

65) w art. 65 w pkt 11 art. 15ge nadać brzmienie:  

„Art. 15ge. 1. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia   epidemicznego albo stanu 

epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19, pracodawca w rozumieniu art. 
3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy będący podmiotem 

zaliczanym do sektora finansów publicznych, może   zawiesić obowiązki: 

1) tworzenia  lub  funkcjonowania  zakładowego funduszu świadczeń 
socjalnych, 

2) dokonywania odpisu podstawowego, 

3) wypłaty świadczeń urlopowych 

– o których mowa w ustawie z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym 
funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1352 i 1907 oraz 
z 2020 r. poz. 278). 

2. W okresie obowiązywania stanu  zagrożenia epidemicznego albo stanu 
epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19, w przypadku wystąpienia  u 

pracodawcy w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 26 czerwca  1974 r.  –  
Kodeks pracy, z wyłączeniem podmiotów, o których mowa w ust. 1, 
spadku obrotów gospodarczych, o którym mowa w art. 15g ust. 9, lub 

istotnego wzrostu obciążenia funduszu wynagrodzeń, o którym mowa w 
art. 15ga ust. 2, pracodawca może zawiesić obowiązki:  

1)  tworzenia  lub  funkcjonowania  zakładowego funduszu świadczeń 
socjalnych, 

2) dokonywania odpisu podstawowego,  

3) wypłaty świadczeń urlopowych 

– o których mowa w ustawie z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym 

funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1352 i 1907 
oraz z 2020 r. poz. 278).  

3. Jeżeli u pracodawcy, o którym mowa w ust. 2, działają organizacje 

związkowe reprezentatywne, o których mowa w art. 15g ust. 11 pkt 1 albo 
pkt 2, zawieszenie obowiązków o których mowa w ust. 1 następuje  w  

porozumieniu  z  tymi  organizacjami związkowymi. 

4. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu 
epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19, w przypadku wystąpienia u 

pracodawcy w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks 
pracy, spadku obrotów gospodarczych, o którym mowa w art. 15g ust. 9, 

lub istotnego wzrostu obciążenia funduszu wynagrodzeń, o którym mowa 
w art. 15ga ust. 2, nie stosuje się postanowień układów zbiorowych pracy 



lub regulaminów wynagradzania, wprowadzonych na podstawie art. 4 
ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń 

socjalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1352 i 1907 oraz z 2020 r. poz. 278), 
ustalających wyższą wysokość odpisu na zakładowy fundusz świadczeń 

socjalnych oraz inne świadczenia o charakterze socjalno-bytowym niż 
określa ta ustawa. W takim przypadku stosuje się wysokość odpisu na ten 
fundusz określoną w tej ustawie.”; 

– KP KO 

– odrzucić 

 

 

66) w art. 65 po pkt 11 dodać pkt 11a w brzmieniu: 

„11a) art. 15i otrzymuje brzmienie: 

„Art. 15i. 1. W niedziele przypadające w okresie od dnia wejścia w życie ustawy do 
dnia 31 grudnia 2020 r. zawiesza się zakaz:  

1) handlu oraz wykonywania czynności związanych z handlem,  

2) powierzania pracownikowi lub zatrudnionemu wykonywania pracy 
w handlu oraz wykonywania czynności związanych z handlem 

– określony 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). 

2. W okresie zawieszenia zakazu, o którym mowa w ust. 1, handel, 
wykonywanie czynności związanych z handlem, a także powierzanie 

pracownikowi lub zatrudnionemu wykonywania pracy w handlu i 
wykonywania czynności związanych z handlem w niedziele jest 

dozwolone. 

 

3. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli w niedzielę przypada święto.”;”; 

– KP KO 

– odrzucić 

 

67) w art. 65 po pkt 11 dodać pkt 11b w brzmieniu: 

„11b) po art. 15i dodaje się art. 15ia w brzmieniu: 

„Art. 15ia. Podmiot zatrudniający i uczestnik PPK w okresie stanu epidemii lub stanu 

nadzwyczajnego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, ma 
prawo nie dokonywać wpłaty podstawowej oraz wpłaty dodatkowej, o 

których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych 
planach kapitałowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2215 oraz z 2019 r. 1074 i 
1572).”;”; 

– KP KO 

– odrzucić 

 

68) w art. 65 pkt 12 nadać brzmienie: 

„12) 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 nieruchomośc iami 



(Dz. U. z 2020 r. poz. 65 i 284) za rok 2020 wnosi się w terminie do dnia 31 
grudnia 2020 r. 

2. Opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego, o której mowa w art. 71 
ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomośc iami 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 65 i 284) za rok 2020 podlega częściowemu 
umorzeniu, proporcjonalnie za okres obowiązywania stanu zagrożenia 
epidemicznego i stanu epidemii. 

3. Umorzenie, o którym mowa w ust. 2 powyżej nie stanowi pomocy de 
minimis.”;”; 

– KP KO 

– odrzucić 

 

 

69) w art. 65 po pkt 13 dodać pkt 13a w brzmieniu: 

„13a) w art. 15k ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Odstąpienie, rozwiązanie, rezygnacja, o których mowa w ust. 1, nie jest skuteczne 
w przypadku zaproponowania podróżnemu przez organizatora turystyki lub 
podmiot świadczący usługi hotelarskie, vouchera do realizacji na poczet 

przyszłych, imprez turystycznych lub usług hotelarskich, w ciągu roku od dnia, w 
którym pierwotnie miały być świadczone usługi oraz wyrażeniu przez podróżnego 

zgodny na zaproponowany rodzaj, miejsce i termin imprezy turystycznej lub 
usługi hotelarskiej.”;”; 

– KP KO 

– odrzucić 

 

 

70) w art. 65 po pkt 13 dodać pkt 13b w brzmieniu: 

„13b) po art. 15k dodaje się art. 15ka i art. 15kb w brzmieniu: 

„Art. 15ka. 1. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemiologicznego lub stanu 

epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, w stosunku do 
aptek ogólnodostępnych: 

1) nie wszczyna się nowych kontroli lub inspekcji, o których mowa  

w art. 37at ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne; 

2) nie wszczyna się nowych kontroli, o których mowa w art. 61a ustawy z 

dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków publicznych; 

3) nie wszczyna się nowych postępowań administracyjnych na podstawie 
ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne, z 
wyłączeniem postępowań w przedmiocie udzielenia zezwolenia na 

prowadzenie apteki; 

4) zawiesza się wszczęte i niezakończone kontrole, inspekcje oraz 

postępowania administracyjne, o których mowa w pkt 1–3.   

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do punktów aptecznych. 

Art. 15kb. Zamknięcie apteki ogólnodostępnej lub skrócenie godzin pracy apteki 

ogólnodostępnej w związku z sytuacją dotyczącą COVID-19 nie może 
stanowić podstawy cofnięcia zezwolenia na prowadzenie apteki, o którym 



mowa w art. 103 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo 
farmaceutyczne.”;”; 

– KP KO 

– odrzucić 

 

 

71) w art. 65 po pkt 13 dodać pkt 13c w brzmieniu: 

„13c) w art. 15p: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:  

„1. Rada gminy może wprowadzić, w drodze uchwały, za rok 2020, zwolnienia z 

podatku od nieruchomości gruntów, budynków i budowli związanych z 
prowadzeniem działalności gospodarczej, wskazanym grupom przedsiębiorców, 

których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem 
negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.”, 

b) po ust. 2 dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu: 

„3. Rada gminy może przedłużyć, w drodze uchwały zwolnienie, o którym mowa w 
ust. 1 na rok 2021. 

4. Utrata dochodów gminy w związku ze zwolnieniem, o którym mowa w ust. 1 jest 
finansowana z budżetu państwa na zasadach określonych w art. 26a ustawy z dnia 
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.”;”; 

– KP KO 

– odrzucić 

 

72) w art. 65 po pkt 13 dodać pkt 13d w brzmieniu: 

„13d) po art. 15p dodaje się art. 15pa w brzmieniu: 

„Art. 15pa. 1. Zwalnia się z podatku od czynności cywilnoprawnych umowy pożyczki 

zawierane do dnia 31 grudnia 2020 r. oraz zmianę umowy spółki związane z 
dokapitalizowaniem tej spółki, jeżeli biorącym pożyczkę jest przedsiębiorca w 

rozumieniu art. 4 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, 
którego płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem 
negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.  

2. Utrata dochodów gminy w związku ze zwolnieniem, o którym mowa w ust. 1 jest 
finansowana z budżetu państwa.”;”; 

– KP KO 

– odrzucić 

 

73) w art. 65 po pkt 13 dodać pkt 13f w brzmieniu: 

„13f) po art. 15p dodaje się art. 15q1 w brzmieniu: 

„Art. 15q1. W roku 2020 rada gminy, powiatu oraz sejmik województwa mogą zawiesić 
w całości lub w części realizację budżetu obywatelskiego a także 
przygotowania do budżetu obywatelskiego na rok 2021, jeśli jest to 

konieczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
COVID-19.”;”; 

– KP KO 

– odrzucić 



 

 

74) w art. 65 w pkt 14 art. 15qc nadać brzmienie: 

„Art. 15qc. W latach 2020 i 2021 gminy mogą przeznaczyć na działania związane z 
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 środki z opłat 

za zezwolenia, o których mowa w art. 18 i art. 181 ustawy z dnia 26 
października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277).”; 

– KP KO 

– odrzucić 

 

75) w art. 65 w pkt 15: 

a) lit. b nadać brzmienie: 

„b) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu: 

„4a. W przypadku gdy zamawiający i wykonawca nie uzgodnią zmiany 

umowy, o której mowa w ust. 4, każda ze stron może odstąpić od umowy. 
Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu 
wykonania części umowy.”,”, 

b) po lit b dodać lit. c w brzmieniu: 

„c) po ust. 6 dodaje się ust. 6a w brzmieniu: 

„6a. Dochodzenie kar umownych z tytułu realizacji umowy o której mowa w 
ust. 1 może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od odwołania 
stanu epidemii.”;”; 

– KP KO 

– odrzucić 

 

76) w art. 65 po pkt 20 dodać pkt 20a w brzmieniu: 

„20a) po art.15x dodaje się art. 15xa w brzmieniu: 

„Art 15xa. 1. Zasady wykonywania pracy zdalnej określa się w porozumieniu. 
Porozumienie zawiera pracodawca oraz: 

1) organizacje związkowe reprezentatywne w rozumieniu art. 253 ust. 1 lub 
ust. 2 ustawy o związkach zawodowych, z których każda zrzesza co 

najmniej 5% pracowników zatrudnionych u pracodawcy, albo  

2) organizacje związkowe reprezentatywne w rozumieniu art. 253 ust. 1 lub 
ust. 2 ustawy o związkach zawodowych – jeżeli u pracodawcy nie działają 

reprezentatywne zakładowe organizacje związkowe, z których każda 
zrzesza co najmniej 5% pracowników zatrudnionych u pracodawcy, albo 

3) zakładowa organizacja związkowa – jeżeli u pracodawcy działa jedna 
organizacja związkowa, albo  

4) przedstawiciele pracowników, wyłonieni w trybie przyjętym u danego 

pracodawcy – jeżeli u pracodawcy nie działa zakładowa organizacja 
związkowa.  

2. Zasady wykonywania pracy zdalnej ustala się w terminie dwóch dni od 
dnia poinformowania przez pracodawcę o zamiarze wprowadzenia tej 
formy pracy. Jeżeli zasady wykonywania pracy zdalnej nie zostaną 



ustalone w tym terminie, pracodawca ustala je samodzielnie w 
regulaminie.”;”; 

– KP KO 

– odrzucić 

 

77) w art. 65 skreślić pkt 21; 

– KP Konfederacja 

– odrzucić 

 

 

78) w art. 65 po pkt 21 dodać pkt 21b w brzmieniu: 

„21b) po art. 15ze wprowadza się art. 15zea w brzmieniu: 

„Art. 15zea. 1. Obiektem handlowym, o którym mowa w art. 15ze jest każdy 
obiekt budowlany o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2, bez 
względu na to, czy w obiekcie tym znajduje się także powierzchnia 

przeznaczana na inny, niezwiązany z działalnością handlową cel, 
jak również bez względu na rozmieszczenie i układ pomieszczeń 

w obiekcie.  

2. Powierzchnią handlową w rozumieniu art. 15ze jest powierzchnia 
znajdująca się w obiekcie handlowym o powierzchni sprzedaży 

powyżej 2000 m2 będąca przedmiotem umowy najmu, dzierżawy 
lub innej podobnej umowy, przez którą dochodzi do oddania do 

używania powierzchni handlowej w celu dokonywania sprzedaży 
towarów lub świadczenia usług, w tym usług gastronomicznych.  

3. Powództwo oparte o art. 3571 k.c. wytacza się wyłącznie przed 

sąd miejsca wykonania umowy, niezależnie od zawartej umowy o 
właściwość sądu.”;”; 

– KP KP-PSL-Kukiz’15 

– odrzucić 

Uwaga: poprawki nr 78 i 126 należy głosować łącznie 

 

79) w art. 65 po pkt 24 dodać pkt 24a w brzmieniu: 

„24a) po art. 15zl dodaje się art. 15zla w brzmieniu:  

 

„Art. 15zla. 1. W latach 2020 i 2021, w celu ustalenia części wyrównawczej subwencji 
ogólnej oraz kwoty, o której mowa w art. 21a ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 
listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. 

2020 r. poz. 23, ze zmianami), do dochodów, które jednostka samorządu 
terytorialnego może uzyskać, nie zalicza się skutków finansowych, 

wynikających z udzielenia ulg podatkowych i ulg w spłacie zobowiązań 
podatkowych, o których mowa w art. 15p niniejszej ustawy, a także ulg i 
zwolnień w podatkach lokalnych, udzielonych przez wójta podatnikom 

dotkniętym negatywnymi konsekwencjami ekonomicznymi z powodu 
COVID 19.  

2.  Subwencja ogólna, o której mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 
listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, jest 



uzupełniana o część rekompensującą, która obejmuje dochody własne, 
utracone w wyniku stosowania przepisów ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o 

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

oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, a także innych ograniczeń i 
nakazów wprowadzonych na podstawie odrębnych przepisów w celu 
zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, w szczególnośc i 

dotyczących: 

1) organizacji lokalnego transportu publicznego;  

2) odbioru odpadów od osób objętych izolacją lub kwarantanną.  

3. Kwotę części rekompensującej, o której mowa w ust. 1, określa dla 

każdego roku budżetowego ustawa budżetowa.  

4. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, po zasięgnięciu 

opinii Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, określi, 

w drodze rozporządzenia, warunki i tryb przyznawania jednostkom 

samorządu terytorialnego kwoty części rekompensującej, o której 

mowa w ust. 1, uwzględniając dochody własne jednostek samorządu 

terytorialnego utracone w wyniku stosowania przepisów, o których 

mowa w ust. 1.  

5. Z budżetu państwa mogą być udzielane właściwym jednostkom 

samorządu terytorialnego dotacje celowe na wsparcie realizacji zadań 

wynikających z przepisów o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i 

chorób zakaźnych u ludzi. Przepisu art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 27 

sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 

1622, 1649, 2020 i 2473 oraz z 2020 r. poz. 284) nie stosuje się.”;”; 

– KP KO 

– odrzucić 

 

80) w art. 65 w pkt 25 art. 15zod nadać brzmienie: 

„Art. 15zod. 1. W roku 2020 raty części oświatowej, wyrównawczej, równoważącej i 
regionalnej subwencji ogólnej mogą być przekazywane jednostkom 

samorządu terytorialnego w terminach wcześniejszych niż określone w 
art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek 
samorządu terytorialnego. 

2. W roku 2020 raty części oświatowej, wyrównawczej, równoważącej i 
regionalnej subwencji ogólnej zostają zwiększone o 50%.”; 

– KP KP-PSL-Kukiz’15 

– odrzucić 

 

81) w art. 65 w pkt 25 art. 15zoe nadać brzmienie: 

„Art. 15zoe. W roku 2020, począwszy od 1 kwietnia, oraz w roku 2021 jednostki 
samorządu terytorialnego nie dokonują wpłat do budżetu państwa, o których 

mowa w art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach 



jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. 2020  r. poz. 23, ze zm.). Od 
niewpłaconych kwot nie nalicza się odsetek.”; 

– KP KO 

– odrzucić 

 

82) w art. 65 w pkt 25 po art. 15zoe dodać art. 15zoe1 w brzmieniu:  

„Art. 15zoe1. Zaciągnięte w roku 2020 kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery 
wartościowe, z przeznaczeniem na cel, o którym mowa w art. 89 ust. 1 pkt 

1 ustawy o finansach publicznych, mogą podlegać spłacie lub wykupowi w 
roku następującym po roku, w którym zostały zaciągnięte lub 
wyemitowane, do wysokości wykonanych wydatków bieżących 

ponoszonych w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem 
COVID-19 lub będących skutkiem wystąpienia COVID-19 oraz ubytku w 

wykonanych dochodach, będącego skutkiem wystąpienia COVID-19.”; 

– KP KO 

– odrzucić 

 

83) w art. 65 po pkt 25 dodać pkt 25a w brzmieniu: 

„25a) w art. 15zp ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie: 

„1. Przedsiębiorca: 

1) prowadzący działalność związaną z organizacją wystaw i kongresów lub 
działalnością kulturalną, rozrywkową, rekreacyjną i sportową lub  

2) organizujący wystawy tematyczne lub imprezy plenerowe lub 

3) świadczący usługi przewozu osób w międzynarodowym transporcie 
drogowym lub  

4) prowadzący działalność związaną ze świadczeniem usług związanych z 
pielęgnacją urody, a w szczególności usług kosmetologicznych, 

fryzjerskich i kosmetycznych lub 

5) prowadzący działalność edukacyjną w obszarze swojej działalności  

– w przypadku rozwiązania umowy z klientem, które to rozwiązanie umowy 

pozostaje w bezpośrednim związku z ogłoszonym stanem epidemii wirusa 

SARS-CoV-2, jest zobowiązany zwrócić wpłacone mu przez klienta środki w 

terminie 180 dni od dnia skutecznego rozwiązania umowy. 

2. Rozwiązanie umowy, o którym mowa w ust. 1, nie jest skuteczne w przypadku 

wyrażenia przez klienta zgody na otrzymanie w zamian od przedsiębiorcy 

vouchera do realizacji na poczet przyszłych wydarzeń lub usług w obszarze 

działalności przedsiębiorcy w ciągu roku od dnia, w którym miało się odbyć 

wydarzenie lub usługa, za które klient wniósł zapłatę lub w przypadku gdy 

nowa data odbywania się danej wystawy, kongresu, imprezy kulturalnej, 

rozrywkowej, plenerowej, rekreacyjnej czy sportowej lub usługi jest 

wyznaczona w przeciągu 12 miesięcy od daty w której się miało odbyć się 

wydarzenie lub usługa i odbywa się w tym samym miejscu. W przypadku 

udokumentowanej niemożności uczestnictwa w nowej dacie wydarzenia 

stosuje się ust. 1.”;”; 



– KP KO 

– odrzucić 

 

84) w art. 65 po pkt 26 dodać pkt 26a w brzmieniu: 

„26a) w 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 każdym 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 

  

 

85) w art. 65 skreślić pkt 27; 

– KP Konfederacja 

– odrzucić 

Uwaga: przyjęcie poprawki nr 85 spowoduje bezprzedmiotowość poprawki nr 86  

 

86) w art. 65 w pkt 27 w poleceniu nowelizacyjnym po wyrazach „w art. 15zs” dodać 

dwukropek, pozostałą treść oznaczyć jako lit. f i dodać przed nią lit. a–e w brzmieniu: 

„a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. W przypadku osoby wykonującej umowę cywilnoprawną wniosek, o 

którym mowa w ust. 1, składany jest: 

1) za pośrednictwem odpowiednio zleceniodawcy lub zamawiającego, lub  

2) przez osobę uprawnioną.”, 

b) w ust. 3 w pkt 3 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„dane odpowiednio zleceniodawcy albo zamawiającego, o ile wniosek 

składany jest za jego pośrednictwem:”, 

 

 

c) w ust. 4 we wprowadzeniu do wyliczenia po wyrazie „zamawiający” dodaje się 
przecinek i wyrazy „o którym mowa w ust. 2 pkt 1,”, 

d) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu: 

„4a. Osoba uprawniona, o której mowa w ust. 2 pkt 2, załącza do wniosku, o 

którym mowa w ust. 1: 

1) oświadczenie potwierdzające: 

a) datę zawarcia i wysokość wynagrodzenia z tytułu umowy 

cywilnoprawnej, 

b) uzyskanie w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został 

złożony wniosek o świadczenie postojowe, przychodu nie 
wyższego niż 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z 
poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego 

Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o emeryturach i 



rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obowiązującego na 
dzień złożenia wniosku, 

c) niepodleganie ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu oraz o 
wysokości uzyskanych przychodów z innych umów 

cywilnoprawnych; 

2) kopię umów cywilnoprawnych.”, 

e) w ust. 5 wyrazy „ust. 3 pkt 4 i ust. 4” zastępuje się wyrazami „ust. 3 pkt 4 i ust. 4–

4a”, 

– KP Lewica 

– odrzucić 

 

87) w art. 65 w pkt 28 po lit. a dodać lit. aa w brzmieniu: 

,,aa) ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. Dofinansowanie, o którym mowa w ust. I, może być przyznane 

mikroprzedsiębiorcom, małym oraz średnim przedsiębiorcom w rozumieniu 
przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców na okres nie 
dłuższy niż 6 miesięcy, przypadające od miesiąca złożenia wniosku, o którym 

mowa w ust. 10.”;”; 

– KP Konfederacja 

– odrzucić 

 

88) w art. 65 po pkt 29 dodać pkt 29a w brzmieniu: 

„29a) po art. 15zzc dodaje się art. 15zzc1 i art. 15zzc2 w brzmieniu: 

„Art. 15zzc1. 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 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.  Przepisu  art. 108b ust. 

5 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług nie 
stosuje się. 

Art. 15zzc2. 1. W czasie ogłoszonego stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu 

epidemii oraz przez okres 6 miesięcy od dnia jego odwołania, obowiązek 
podatkowy, o którym mowa w art. 19a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o 

podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106, z późn. zm.), 
powstaje z chwilą otrzymania zapłaty za dostawę towarów lub wykonania 
usługi.  

2. Podatnik jest obowiązany składać deklaracje, o których mowa w art. 99 
ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług w terminie do 

25. dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym nastąpiła zapłata, o 
której mowa w ust. 1.”;”; 

– KP KO 

– odrzucić 



 

89) w art. 65 w pkt 30: 

 a) po lit. a dodać lit. aa w brzmieniu: 

„aa) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: 

„2a. Wniosek, o którym mowa w ust. 2 mikroprzedsiębiorca składa w formie 
elektronicznej za pomocą systemu teleinformatycznego  udostępnionego przez 
urząd pracy.”,”, 

b) po ust. 7 dodaje się ust. 7a w brzmieniu: 

„7a. Spełnienie warunku, o którym mowa w ust. 7 podlega automatyczne j 

weryfikacji za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, o którym mowa w 
ust. 2a.”; 

– KP KO 

– odrzucić 

Uwaga: poprawki nr 89 i 119 należy głosować łącznie 

 

90) w art. 65 po pkt 30 dodać pkt 30a w brzmieniu: 

,,30a) po art. 15zzd dodaje się art. 15zzda w brzmieniu:  

„Art. 15zzda 1. W celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19 starosta 

może, na podstawie umowy, udzielić ze środków Funduszu Pracy 
jednorazowo pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia 
działalności gospodarczej lub statutowej organizacji pozarządowej w 

rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalnośc i 
pożytku publicznego i o wolontariacie lub podmiotowi, o którym mowa w 

art. 3 ust. 3 tej ustawy, które prowadziły działalność przed dniem 1 kwietnia 
2020 r. 

2. Wniosek o pożyczkę podmiot, o którym mowa w ust. 1, składa do 

powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na siedzibę, po 
ogłoszeniu naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy. 

3. Pożyczka może być udzielona do wysokości 5 000 zł. Wysokość pożyczki 
nie może przekroczyć 10% przychodów w poprzednim roku bilansowym. 
Przychód w poprzednim roku bilansowym podmiotu, który składa wniosek 

o pożyczkę, nie może przekroczyć 100 000 zł. We wniosku o pożyczkę  
podmiot w formie oświadczenia przedstawia wysokość łącznych 

przychodów osiągniętych w poprzednim roku bilansowym. 

4. Oprocentowanie pożyczki jest stałe i wynosi w skali roku 0,05 stopy 
redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski. 

5. Okres spłaty pożyczki nie może być dłuższy niż 12 miesięcy, z karencją w 
spłacie kapitału wraz z odsetkami przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia 

pożyczki. 

6. Rada Ministrów może, w celu przeciwdziałania COVID-19, w drodze 
rozporządzenia, przedłużyć okres spłaty pożyczki, o którym mowa w ust. 5, 

mając na względzie okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego 
lub stanu epidemii oraz skutki nimi wywołane. 

7. Pożyczka wraz z odsetkami na wniosek podmiotu, o którym mowa w ust. 1, 
podlega umorzeniu, pod warunkiem, że podmiot ten prowadził działalność 
przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki. 

8. Starosta dochodzi roszczeń z tytułu niespłaconych pożyczek. 



9. Przychód z tytułu umorzenia pożyczki na zasadach, określonych w ust. 7, 
nie stanowi przychodu w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od 

osób prawnych. 

10. Środki pochodzące z pożyczki nie podlegają egzekucji sądowej ani 

administracyjnej. Środki te, w razie ich przekazania na rachunek bankowy, 
rachunek oszczędnościowy, rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy oraz 
rachunek terminowych lokat oszczędnościowych, są wolne od zajęcia na 

podstawie sądowego lub administracyjnego tytułu wykonawczego.”;”; 

– KP PiS 

– przyjąć 

 

91) w art. 65 w pkt 31 po lit. a dodać lit. aa w brzmieniu: 

,,aa) w ust. 4 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

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

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 
nie dłuższy niż 6 miesięcy, przypadające od miesiąca złożenia wniosku, o którym 

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

– KP Konfederacja 

– odrzucić 

 

92) w art. 65 skreślić pkt 32; 

– KP Lewica 

– odrzucić 

 

93) w art. 65 po pkt 32 dodać pkt 32a w brzmieniu:  

„32a) 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 

 

94) w art. 65 po pkt 32 dodać pkt 32b w brzmieniu: 

„32b) art. 15zzm otrzymuje brzmienie: 



„Art. 15zzm. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu 
epidemii organ administracji publicznej może zlecać organizac jom 

pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariac ie 

realizację zadania publicznego w celu przeciwdziałania COVID-19 z 
pominięciem otwartego konkursu ofert, o którym mowa w dziale II 
rozdziale 2 tej ustawy. Przepisy art. 43, art. 47, art. 151 oraz art. 221 ust. 1–

3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych stosuje się 
odpowiednio, przy czym tryb postępowania o udzielenie dotacji na zadania 

określone w art. 221 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych, sposób jej rozliczania oraz sposób kontroli wykonywania 
zleconego zadania określa, w drodze zarządzenia lub uchwały, organ 

wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, mając na względzie 
zapewnienie jawności postępowania o udzielenie dotacji i jej 

rozliczenia.”;”; 

– KP PiS 

– przyjąć 

Uwaga: poprawki nr 94 i 98 należy głosować łącznie 

 

95) w art. 65 po pkt 33 dodać pkt 33a w brzmieniu: 

,,33a) w art. 15zzq dodaje się ust. 5 i 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 

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 

 

96) w art. 65 po pkt 33 dodać pkt 33c w brzmieniu:  

„33c) Art. 15zzxa. W przypadku:  

1) wprowadzenia stanu wyjątkowego, stanu klęski żywiołowej albo stanu 
wojennego lub 

2) stanu epidemii w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o 

zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. 
U. z 2019 r. poz. 1239 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284, 322 i 374)  



– zebranie wiejskie może być prowadzone z wykorzystaniem środków 
komunikacji elektronicznej umożliwiających porozumiewanie się na 

odległość.”; 

– KP KP-PSL-Kukiz’15 

– odrzucić 

 

97) w art. 65 w pkt 34 lit. a nadać brzmienie: 

,,a) w ust. 1 skreśla się wyrazy „z wyłączeniem mikroprzedsiębiorców oraz małych 
przedsiębiorców,”; 

– KP Konfederacja 

– odrzucić 

 

98) w art. 65 po pkt 38 dodać pkt 38a w brzmieniu: 

„38a) w art. 15zzzzzb: 

a) w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „zawartej przed ogłoszeniem 
stanu zagrożenia epidemicznego z powodu COVID-19” zastępuje się wyrazami 
„zawartej w okresie przed ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego z 

powodu COVID-19, jednak nie później niż do dnia 31 grudnia 2020 r.”, 

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

„2a. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio do oferty realizacji zadania 
publicznego, o której mowa w art. 14 i art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.”;”; 

– KP PiS 

– przyjąć 

 

99) w art. 65 po pkt 42 dodać pkt 42a w brzmieniu: 

„42a) 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 ustawy 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 

 

100) w art. 65 po pkt 42 dodać pkt 42b w brzmieniu: 

„42b) art. 31f otrzymuje brzmienie: 

„Art. 31f. 1. Zawiesza się z mocy prawa na okres 6 miesięcy: 

1) obowiązek zapłaty rat kapitałowych i odsetkowych wynikających z: 

a) umowy o kredyt konsumencki w rozumieniu ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o 
kredycie konsumenckim, 

b) umowy o kredyt hipoteczny w rozumieniu ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o 
kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego 

i agentami (Dz. U. poz. 819, z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 2217), 



c) umowy o kredyt w rozumieniu art. 69 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo 
bankowe; 

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 

 

101) w art. 65 w pkt 43 w art. 31fa ust. 9 nadać brzmienie: 

„9. Okres kredytowania oraz wszystkie terminy przewidziane w umowie, na które 

wpływa okres zawieszenia spłaty, ulegają przedłużeniu o okres zawieszenia spłaty 
wskazany we wniosku przez kredytobiorcę, w tym także okres obowiązywania 

zabezpieczeń kredytu”; 

– KP KO 

– odrzucić 

 

 

102) w art. 65 w pkt 43 dodać art. 31fd w brzmieniu: 

„Art. 31fd. Przepisy art. 31fa–31fc tracą moc po upływie 365 dni od dnia wejścia w 
życie ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych 
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 

zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi 
sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 31 marca 

2020 r., poz. 568)”; 

– KP KO 

– odrzucić 

 

103) w art. 65 po pkt 43 dodać pkt 43a w brzmieniu: 

,,43a) uchyla się art. 3lg;”; 

– KP Konfederacja 

– odrzucić 

 

104) w art. 65 po pkt 43 dodać pkt 43b w brzmieniu: 

,,43b) w art. 31j ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„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 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 

 

 

105) w art. 65 po pkt 44 dodać pkt 44a w brzmieniu: 

„44a) 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 instalac j i 

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 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 

 

 

 

106) w art. 65 pkt 45 nadać brzmienie: 

„45) w art. 31y ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„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 11 a tej ustawy, nie rozpoczynają się a rozpoczęte podlegają 
zawieszeniu w okresie od dnia 31 marca 2020 r. do 90. dnia następującego po dniu 

odwołania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonego w 
związku z COVID-19, przy czym w przypadku schematu podatkowego 

transgranicznego w rozumieniu art. 86a § 1 pkt 12 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 
r. - Ordynacja podatkowa nie dłużej niż do dnia 30 września 2020 r.”;”; 

– KP Konfederacja 

– odrzucić 

 

107) w art. 65 po pkt 47 dodać pkt 47a w brzmieniu: 

,,47a) uchyla się art. 31zd;”; 

– KP Konfederacja 

– odrzucić 

 

108) w art. 65 pkt 49 nadać brzmienie:  

,,49) 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 30 września 
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 30 września 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. 3lzp ust. 1, 

był wyższy niż 300% prognozowanego 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 30 września 2020 r., jeżeli prowadził działalność przed dniem 1 
kwietnia 2020 r. i: 

a) 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. 3lzp ust. 1, nie był wyższy niż 300% prognozowanego 
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce 

narodowej w 2020 r. albo 

b) 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 30 września 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 

 

109) w art. 65 skreślić pkt 50; 

– KP Konfederacja 

– KP KP-PSL-Kukiz’15 

– odrzucić 

Uwaga: poprawki nr 109 i 114 należy głosować łącznie 

Uwaga: przyjęcie poprawek nr 109 i 114 spowoduje bezprzedmiotowość poprawki nr 110 

 

 

110) w art. 65 pkt 50 nadać brzmienie: 

„50) uchyla się art. 31zp;”; 

– KP Konfederacja 

– odrzucić 

 



 

111) w art. 65 po pkt 50 dodać pkt 50a w brzmieniu: 

,,50a) uchyla się art. 31zq;”; 

– KP Konfederacja 

– odrzucić 

 

112) w art. 65 po pkt 51 dodać pkt 51a w brzmieniu: 

,,51a) uchyla się art. 31zu;”; 

– KP Konfederacja 

– odrzucić 

 

113) w art. 65 po pkt 52 dodać pkt 52a w brzmieniu: 

,,52a) w art. 31zy3 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. 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 

 

114) w art. 65 skreślić pkt 53; 

– KP Konfederacja 

– KP KP-PSL-Kukiz’15 

– odrzucić 

 

115) w art. 65 po pkt 55 dodać pkt 55a w brzmieniu: 

,,55a) art. 31zza otrzymuje brzmienie: 

„Art. 31zza. Osoby obowiązane do złożenia oświadczenia o stanie majątkowym za 

rok 2019, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego, mogą złożyć 
oświadczenie w terminie do dnia 31 lipca 2020 r.”.”; 

– KP Konfederacja 

– odrzucić 

 

116) w art. 65 po pkt 56 dodać pkt 56a w brzmieniu: 

„56a) po art. 31zzg dodaje się art. 31zzga w brzmieniu: 

„Art. 31zzga. W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii 

ogłoszonego z powodu COVID-19 oraz przez okres 12 miesięcy liczonych 
od dnia zakończenia tych stanów banki mogą wykonywać czynności, o 

których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 6a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – 
Prawo bankowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 2357, z późn. zm.) również w 
przypadku braku wskazania tych czynności w statucie banku. 



2. Bank informuje niezwłocznie Komisję Nadzoru Finansowego o rozpoczęciu 
wykonywania czynności, o których mowa w ust. 1.”;”; 

– KP PiS 

– przyjąć 

117) art. 67 nadać brzmienie: 

„Art. 67. W ustawie z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w 
związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 695 i 875) 

wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 10 uchyla się ust. 5 i 6; 

2) po art. 10 dodaje się art. 10a w brzmieniu: 

„Art. 10a. 1. W celu udzielania wsparcia Instytucja może uzyskiwać nieodpłatnie dane 
dotyczące sytuacji finansowej przedsiębiorcy ubiegającego się o wsparcie:  

1) z systemów teleinformatycznych ministra właściwego do spraw 
finansów publicznych oraz organów Krajowej Administracj i 

Skarbowej, z wyjątkiem danych, informacji i dokumentów, o których 
mowa w dziale IIIB ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja 
podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900, z późn. zm.); 

2) ze zbiorów danych, w tym zbiorów danych osobowych, prowadzonych 
przez organy władzy publicznej oraz państwowe jednostki 

organizacyjne uprawnione do przetwarzania danych dotyczących 
przedsiębiorców. 

2. Instytucja może zawierać z ministrem właściwym do spraw finansów 

publicznych oraz organami Krajowej Administracji Skarbowej na piśmie, 
umowy o udostępnianiu danych, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 

zgromadzonych w zbiorach w drodze teletransmisji bez koniecznośc i 
składania każdorazowo pisemnych wniosków o ich udostępnienie. 

3. Instytucja w odniesieniu do danych osobowych zgromadzonych na 

podstawie ust. 1 i 2 jest administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 

o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.). 

4. Do ochrony danych uzyskanych przez Instytucję na podstawie ust. 1 i 2 

stanowiących tajemnice prawnie chronione stosuje się przepisy regulujące 
zasady ochrony tych tajemnic. 

5. Instytucja przetwarza dane osobowe uzyskane na podstawie ust. 1 i 2 przez 

okres, w którym są one niezbędne do wykonywania powierzonych jej zadań. 
Instytucja dokonuje, nie rzadziej niż raz w roku, weryfikacji potrzeby 

dalszego przetwarzania tych danych, usuwając lub anonimizując dane, które 
nie są wymagane w związku z ustalonym celem.”; 

3) w art. 79: 

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

„5c. Na studia drugiego stopnia rozpoczynające się w roku akademickim 

2020/2021 może być przyjęta osoba, która przedstawi zaświadczenie o 
ukończeniu studiów zawierające informacje o poziomie, kierunku i 
profilu studiów, uzyskanym tytule zawodowym i słownie określonym 

wyniku ukończenia studiów. Osoba ta w terminie 30 dni od dnia 
wydania jej dyplomu ukończenia studiów, przedkłada ten dyplom w 



uczelni, w której została przyjęta na studia drugiego stopnia, pod 
rygorem skreślenia z listy studentów.”, 

b) dodaje się ust. 10 w brzmieniu: 

„10. W przypadku gdy stan funduszu wsparcia osób niepełnosprawnych, o 

którym mowa w art. 415 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo 
o szkolnictwie wyższym i nauce, na koniec roku 2020 przekracza 50% 
kwoty dotacji, o której mowa w art. 365 pkt 6 tej ustawy, przyznanej w 

roku 2020, kwotę dotacji ustalonej na podstawie algorytmu, o którym 
mowa w art. 368 ust. 5 tej ustawy, na rok 2021 zmniejsza się o kwotę 

stanowiącą różnicę między stanem tego funduszu na koniec roku 2020 
a kwotą stanowiącą 50% kwoty dotacji przyznanej w roku 2020.”; 

4) po art. 96 dodaje się art. 96a w brzmieniu: 

„Art. 96a. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego 
albo stanu epidemii, rozmowa lub egzamin, o których mowa w 

art. 9b ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta 
Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215) mogą być 
przeprowadzone w formie wideokonferencji przy 

wykorzystaniu narzędzi teleinformatycznych umożliwiających 
przesyłanie dźwięku i obrazu w czasie rzeczywistym.”; 

5) w art. 97 w ust. 3 w pkt 3 kropkę zastępuje się średnikiem oraz dodaje się 
pkt 4 w brzmieniu: 

„4) organy administracji publicznej.”; 

6) w art. 98 w ust. 2: 

a) uchyla się pkt 1–3, 

 

 

b) w pkt 4 w lit. c kropkę zastępuje się średnikiem oraz dodaje się lit. d w 

brzmieniu: 

„d) organy administracji publicznej.”.”; 

– KP PiS 

– przyjąć 

Uwaga: poprawki nr 117 i 120 należy głosować łącznie 

 

118) w art. 69 w ust. 3 wyraz „33” zastąpić wyrazem „34”; 

– KP PiS 

– przyjąć 

Uwaga: poprawki nr 118 i 121 należy głosować łącznie 

 

119) po art. 69 dodać art. 69a i art. 69b w brzmieniu: 

„Art. 69a. Minister właściwy do spraw pracy, nie później niż  w terminie 14 dni od dnia 
wejścia w życie ustawy, zapewni powiązanie systemu teleinformatycznego 

stosowanego przez urzędy pracy z zewnętrznymi systemami 
teleinformatycznymi lub rejestrami, w celu automatycznej weryfikacji:  

1) danych zawartych we wniosku, o którym mowa w ust. 2;  

2) spełnienia przez mikroprzedsiębiorcę warunku, o którym mowa w ust. 7.  

 



 

Art. 69b. Do pożyczek, o których mowa w art. 15zzd ustawy zmienianej w art. 65, 

udzielonych do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się art. 15zzd 
tej ustawy w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.  

2. Umowy, o których mowa w art. 15zzd ustawy zmienianej w art. 65, zawarte 
przed dniem wejścia w życie ustawy zachowują ważność i nie jest 
wymagana ich zmiana.”; 

– KP KO 

– odrzucić 

 

120) po art. 69 dodać art. 69c w brzmieniu: 

„Art. 69c. 1. Operator pocztowy w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – 

Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2188 oraz z 2019 r. poz. 1051, 1495 
i 2005), po upływie 14 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, zwraca 

nadawcy przesyłkę pocztową, o której mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4 ustawy 
zmienianej w art. 67, niezwróconą na podstawie art. 97 ust. 1 ustawy 
zmienianej w art. 67. 

2. Przesyłki, o których mowa w art. 98 ust. 2 pkt 4 lit. d ustawy zmienianej w 
art. 67, uznane przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy za 

niedoręczone na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 67, uznaje 
się za doręczone po upływie 14 dni od dnia wejścia w życie niniejszej 
ustawy.”; 

– KP PiS 

– przyjąć 

 

121) w art. 70 w ust. 2 wyraz „33” zastąpić wyrazem „34”; 

– KP PiS 

– przyjąć 

 

122) art. 75 nadać brzmienie:  

„Art. 75. Do transakcji handlowych w rozumieniu art. 4 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 
49, w przypadku których przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy nie 

upłynął termin, o którym mowa w art. 5 ustawy zmienianej w art. 49, stosuje 
się odpowiednio art. 5 lub art. 15a ustawy zmienianej w art. 49 pkt 1 w 

brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.”. 

– KP Konfederacja 

           – odrzucić 

 

123) po art. 77 dodać art. 77a w brzmieniu: 

„Art. 77a. Wniosek o wyrażenie zgody, o którym mowa w art. 423 ust. 2 ustawy z dnia 
20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 85, 374, 695 i 875) i w art. 39 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o 

zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 735), na 
dokonanie czynności prawnych przez uczelnię publiczną albo 

międzynarodowy instytut naukowy w zakresie rozporządzania skarbowymi 
papierami wartościowymi przekazanymi w latach 2019 lub 2020 zgodnie z 
art. 310 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – 

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669, z 2019 r. poz. 39 



i 534 oraz z 2020 r. poz. 695 i 875), złożony i nierozpatrzony przed dniem 
wejścia w życie niniejszej ustawy pozostawia się bez rozpatrzenia.”; 

– KP PiS 

– przyjąć 

 

 

124) w art. 89 pkt 2 nadać brzmienie: 

„2) art. 61 pkt 1 i art. 64b, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.;”; 

– KP PiS 

– przyjąć 

 

 

125) w art. 89 w pkt 3 lit. a nadać brzmienie: 

„a) pkt 3 lit. b i e, pkt 4 lit. a–ba oraz pkt 4a, które wchodzą w życie z dniem następującym 

po dniu ogłoszenia, z mocą od dnia 25 maja 2020 r.,”; 

– KP PiS 

– przyjąć 

 

 

126) w art. 89 w pkt 3 w art. 65 po lit. d dodać lit. da w brzmieniu:  

„da) pkt 21b art. 15zea ust. 1 i 2, które wchodzą w życie z dniem następującym po 
dniu ogłoszenia, z mocą od dnia 30 marca 2020 r.,”. 

– KP KP-PSL-Kukiz’15 

– odrzucić 

 

 

 

 

 

Warszawa, dnia 3 czerwca 2020 r. 
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