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RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
IX kadencja

DODATKOWE SPRAWOZDANIE
KOMISJI POLITYKI SPOŁECZNEJ I RODZINY

o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy
o szczególnych rozwiązaniach związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji
kryzysowych (druk nr 704)
Sejm na 21. posiedzeniu w dniu 18 listopada 2020 r. – zgodnie z art. 47 ust. 1 regulaminu
Sejmu – skierował ponownie projekt ustawy zawarty w druku nr 709 do Komisji Polityki
Społecznej i Rodziny w celu rozpatrzenia poprawek zgłoszonych w drugim czytaniu.
Komisja Polityki Społecznej i Rodziny po rozpatrzeniu poprawek na posiedzeniu w dniu
18 listopada 2020 r.

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

1) tytułowi ustawy nadać brzmienie:
„Ustawa 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”;
– KP PiS
– KP Konfederacja
– przyjąć
Uwaga: poprawkę nr 1 należy głosować łącznie z poprawkami nr 5–8, 12, 36, 37, 41, 42, 45,
50, 53–55, 62, 67, 74, 76, 81, 83, 91 i 95
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Uwaga: przyjęcie poprawki nr 1 spowoduje bezprzedmiotowość poprawek nr 13–34,
39, 43, 44, 46–48, 56, 57, 60, 61, 63, 68–71, 73 i 75
2) w art. 1 przed pkt 1 dodać pkt 11 w brzmieniu:
„11) po art. 6 dodaje się art. 6a w brzmieniu
„Art. 6a. W przypadku niezdolności do pracy z powodu choroby lub poddania się
obowiązkowi kwarantanny, o której mowa w przepisach o zapobieganiu
oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, osobie ubezpieczonej
przysługuje zasiłek, o którym mowa w art. 6 ustawy z dnia 25 czerwca 1999
r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie
choroby i macierzyństwa. Zasiłek ten jest finansowany z Funduszu
Ubezpieczeń Społecznych oraz wypłacany przez Zakład Ubezpieczeń
Społecznych od 1. dnia niezdolności do pracy lub kwarantanny, w
wysokości 100% podstawy wymiaru zasiłku.”.”;
– KP KO
– odrzucić

3) w art. 1 przed pkt 1 dodać pkt … w brzmieniu:
„…) w art. 8a w ust. 1 wyrazy „istotne znaczenie dla ochrony zdrowia lub bezpieczeństwa
ludzi lub kosztów utrzymania gospodarstw domowych” zastępuje się wyrazami
„istotne znaczenie dla ochrony zdrowia lub bezpieczeństwa ludzi, kosztów utrzymania
gospodarstw domowych lub kosztów prowadzenia działalności gospodarczej”;
– KP Lewica
– odrzucić
4) w art. 1 dodać nowy pkt … w brzmieniu:
„…) po art. 11h dodać art. 11i–11k w brzmieniu:
„Art. 11i. 1. W przypadku braku na obszarze województwa technicznych i
organizacyjnych możliwości unieszkodliwiania, zgodnie z obowiązującymi
przepisami, odpadów medycznych o właściwościach zakaźnych
wytworzonych w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, wojewoda
może wydać, w drodze decyzji administracyjnej, polecenie dotyczące
gospodarowania tymi odpadami podmiotom, o których mowa w art. 11h ust.
1 i 2. Polecenie podlega natychmiastowemu wykonaniu z chwilą jego
doręczenia lub ogłoszenia oraz nie wymaga uzasadnienia. Przepisy art. 11h
ust. 4, 5, 7–10 i 12 stosuje się odpowiednio.
2. Unieszkodliwianie odpadów medycznych o właściwościach zakaźnych,
o których mowa w ust. 1, odbywa się przez termiczne przekształcanie
rozumiane jako:

1) spalanie odpadów przez ich utlenianie w temperaturze nie
niższej niż 850ºC;
2) inne, niż wskazany w pkt 1, procesy termicznego
przekształcania odpadów, w tym pirolizę, zgazowanie i proces
plazmowy, o ile substancje powstające podczas tych procesów są
następnie spalane.
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3. Do gospodarowania odpadami medycznymi o właściwościach
zakaźnych, o których mowa w ust. 1, nie stosuje się przepisów
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz.
797 i 875) w zakresie warunków transportu odpadów, zbierania
odpadów lub ich unieszkodliwiania oraz przepisów ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz.
1219, 1378 i 1565) w zakresie warunków korzystania ze środowiska.
Polecenie, o którym mowa w ust. 1, można również wydać w
odniesieniu do podmiotu, który nie posiada decyzji z zakresu
gospodarowania odpadami.
4. Polecenie, o którym mowa w ust. 1, określa:
1) podmiot lub podmioty zobowiązane do gospodarowania
odpadami;
2) miejsce, dopuszczoną metodę i warunki unieszkodliwiania, w
tym transportowania i magazynowania odpadów przed ich
przetworzeniem;
3) obowiązek prowadzenia ilościowej i jakościowej ewidencji
odpadów w postaci papierowej, o ile nie ma możliwości
prowadzenia tej ewidencji za pośrednictwem BDO;
4) okres obowiązywania polecenia.
5. Wydanie polecenia, o którym mowa w ust. 1, jest możliwe, jeżeli
podmiot zobowiązany do gospodarowania odpadami posiada
stosowne możliwości techniczne i organizacyjne do jego realizacji.
6. Do prowadzenia ewidencji odpadów w przypadku wydania przez
wojewodę polecenia, o którym mowa w ust. 1, podmiotowi, który
nie ma możliwości prowadzenia tej ewidencji za pośrednictwem
BDO, stosuje się odpowiednio art. 67 ust. 7, 9, 12 i 14 ustawy z
dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Podmiot, który nie ma
możliwości prowadzenia ewidencji odpadów za pośrednictwem
BDO, a który dokonał unieszkodliwienia odpadów na podstawie
polecenia wojewody, o którym mowa w ust. 1, przekazuje kopię
karty ewidencji odpadów właściwemu ze względu na miejsce
unieszkodliwienia odpadów wojewódzkiemu inspektorowi ochrony
środowiska w terminie 14 dni od dnia unieszkodliwienia odpadów.
7. Nadzór nad prawidłowym gospodarowaniem odpadami
dokonywanym na podstawie polecenia wojewody, o którym mowa
w ust. 1, sprawuje właściwy wojewódzki inspektor ochrony
środowiska.
8. Wojewoda przesyła kopię polecenia, o którym mowa w ust. 1,
ministrowi właściwemu do spraw klimatu w terminie 7 dni od dnia
jego wydania.
9. Polecenie, o którym mowa w ust. 1, może także dotyczyć
magazynowania odpadów medycznych przez ich wytwórcę.
Art. 11j. 1. W przypadku braku na obszarze województwa technicznych i
organizacyjnych możliwości unieszkodliwiania, zgodnie z obowiązującymi
przepisami, odpadów wytwarzanych w związku z przeciwdziałaniem
COVID-19 innych niż odpady medyczne o właściwościach zakaźnych,
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wojewoda może wydać, w drodze decyzji administracyjnej, polecenie
dotyczące gospodarowania tymi odpadami podmiotom, o których mowa w
art. 11 ust. 1 i 2. Polecenie podlega natychmiastowemu wykonaniu z chwilą
jego doręczenia lub ogłoszenia oraz nie wymaga uzasadnienia. Przepisy art.
11h ust. 4, 5, 7–10 i 12 oraz art. 11i ust. 3–8 stosuje się odpowiednio.

2. W przypadku odpadów komunalnych polecenie wojewody może
także dotyczyć:
1) przekazywania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów
komunalnych do innych instalacji niż instalacje komunalne
zapewniające przetwarzanie, o którym mowa w art. 35 ust. 6 pkt 1
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach;
2) składowania lub termicznego przekształcania odpadów
komunalnych bez (jakichkolwiek lub określonych) wstępnych
procesów przetwarzania.
Art. 11k. 1. Wojewoda może, w drodze zarządzenia, zmienić lub wyłączyć
wymagania dotyczące selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
określone w regulaminie utrzymania czystości i porządku w gminie oraz w
przepisach wydanych na podstawie art. 4a ust. 1 ustawy z dnia 13 września
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz.
1439).
2. W zarządzeniu, o którym mowa w ust. 1, wojewoda może także, na
wniosek wójta, burmistrza albo prezydenta miasta, zmienić częstotliwość
odbierania odpadów komunalnych oraz sposób świadczenia usług przez
punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych, określone w
uchwałach rady gminy wydanych na podstawie przepisów ustawy z dnia 13
września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminie.
3. W przypadku wydania zarządzenia, o którym mowa w ust. 1, na obszarze
województwa lub jego części, których zarządzenie dotyczy, nie stosuje się
wymagań dotyczących selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
określonych w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach.”.”;
– KP PiS

– przyjąć
5) w art. 1 przed pkt 1 dodać pkt 11 w brzmieniu:
„11) w art. 12a:
a) ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:
„2. Po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego, w przypadku gdy nie zostanie
ogłoszony stan epidemii albo po odwołaniu stanu epidemii, pracodawca i
pracownik są obowiązani niezwłocznie podjąć wykonywanie zawieszonych
obowiązków, o których mowa w ust. 1, i wykonać je w okresie nie dłuższym niż
180 dni od dnia odwołania danego stanu.
3. W przypadku braku dostępności do lekarza uprawnionego do przeprowadzenia
badania wstępnego lub kontrolnego, badanie takie może przeprowadzić i wydać
odpowiednie orzeczenie lekarskie inny lekarz. Orzeczenie lekarskie wydane przez
innego lekarza traci moc po upływie 180 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia
epidemicznego, w przypadku gdy nie zostanie ogłoszony stan epidemii, albo od
dnia odwołania stanu epidemii. Lekarz ten może przeprowadzić badanie i wydać
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orzeczenie lekarskie w trybie określonym w art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 5 grudnia
1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Do orzeczenia lekarskiego stosuje
się odpowiednio art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie
informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2020 r. poz. 702, 1493 i 1875).
Orzeczenie lekarskie wydane przez innego lekarza włącza się do akt osobowych
pracownika.”,
b) dodaje się ust. 5 w brzmieniu:
„5. W trakcie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii:
1) w stosunku do osoby zatrudnianej na stanowisko pracy inne niż administracyjnobiurowe okresy, o których mowa w art. 229 § 11 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. – Kodeks pracy, zostają wydłużone do 180 dni;
2) wstępnym badaniom lekarskim nie podlegają osoby zatrudniane na stanowisko
administracyjno-biurowe, jeżeli posiadają aktualne orzeczenie lekarskie
stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy w warunkach pracy opisanych w
skierowaniu na badania lekarskie i pracodawca stwierdzi, że warunki te odpowiadają
warunkom występującym na danym stanowisku pracy.”.”;
– KP PiS

– przyjąć
6) w art. 1 przed pkt 1 dodać pkt 12 i 13 w brzmieniu:
„12) w art. 15g:
a) w ust. 17b:
– we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „świadczeń, o których mowa w ust.
1, i środków, o których mowa w ust. 2” zastępuje się wyrazami „świadczeń, o
których mowa w ust. 1 i 1a, lub środków, o których mowa w ust. 2”,
– w pkt 1 i 2 wyrazy „świadczeń i środków, o których mowa w ust. 1 i 2”
zastępuje się wyrazami „świadczeń i środków, o których mowa w ust. 1, 1a lub
2”,
– w pkt 2 skreśla się wyraz „pełnej”,
b) po ust. 17b dodaje się ust. 17c w brzmieniu:
„17c. Dyrektor wojewódzkiego urzędu pracy nie dochodzi zwrotu przekazanych
świadczeń, o których mowa w ust. 1 i 1a, lub środków, o których mowa w ust. 2,
jeżeli po dokonaniu rozliczenia, o którym mowa w ust. 17b pkt 1 lub 2, kwota
należna do zwrotu nie przekracza, określonych na dzień dokonania rozliczenia,
najniższych kosztów doręczenia w obrocie krajowym przesyłki poleconej za
potwierdzeniem odbioru przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z
dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1041). Kwota
ta zaliczana jest w koszty Funduszu Gwarantowanych Świadczeń
Pracowniczych.”;
3
1 ) w art. 15ga ust. 7 otrzymuje brzmienie:
„7. Dofinansowanie, o którym mowa w ust. 1, przyznaje się jednokrotnie na okres
nie dłuższy niż 3 miesiące, przypadający od miesiąca złożenia wniosku, o którym
mowa w ust. 9.”;”;
– KP PiS

– przyjąć
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7) w art. 1 przed pkt 1 dodać pkt 14 w brzmieniu:
„14) w art. 15gg ust. 21 otrzymuje brzmienie:
„21. Do rozliczenia przez wojewódzkie urzędy pracy przekazanych uprawnionym
podmiotom świadczeń, o których mowa w ust. 1, lub środków, o których mowa
w ust. 2, przepisy art. 15g ust. 17b i 17c stosuje się odpowiednio.”;”;
– KP PiS

– przyjąć
8) w art. 1 przed pkt 1 dodać pkt 15 w brzmieniu:
„15) po art. 15gg dodaje się art. 15gga i art. 15ggb w brzmieniu:
„Art. 15gga. 1. Przedsiębiorca w rozumieniu art. 4 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 6
marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, który na dzień 30 września 2020 r.
prowadził działalność gospodarczą, oznaczoną według Polskiej
Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej
działalności, kodami 47.71.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 56.10.A, 56.10.B,
56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.14.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 82.30.Z, 85.51.Z,
85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z w zakresie działalności
leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa
uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005
r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony
uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. z 2020 r. poz.
1662), lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej,
86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z,
93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.04.Z, i którego przychód z
tej działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w jednym
z trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku był niższy w
następstwie wystąpienia COVID-19 co najmniej o 40% w stosunku do
przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym
miesiącu roku poprzedniego, może zwrócić się z wnioskiem o przyznanie
świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy ze środków Funduszu
Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na dofinansowanie
wynagrodzenia pracowników w rozumieniu art. 15g ust. 4.
2. Oceny spełnienia warunku, o którym mowa w ust. 1, w zakresie
oznaczenia prowadzonej działalności gospodarczej według Polskiej
Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007 dokonuje się na podstawie danych
zawartych w rejestrze REGON w brzmieniu na dzień 30 września 2020 r.
3. Do świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy uprawniony jest
przedsiębiorca:
1) który nie zalega w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na
ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz
Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub
Fundusz Solidarnościowy do końca trzeciego kwartału 2019 r., z
wyjątkiem gdy zadłużony przedsiębiorca zawarł umowę z Zakładem
Ubezpieczeń Społecznych lub otrzymał decyzję urzędu skarbowego
w sprawie spłaty zadłużenia i terminowo opłaca raty lub korzysta z
odroczenia terminu płatności;
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2) który nie spełnia przesłanek do ogłoszenia upadłości, o których mowa
w art. 11 lub art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo
upadłościowe;
3) wobec którego nie jest prowadzone postępowanie restrukturyzacyjne
lub likwidacyjne.
4. Dofinansowanie wynosi miesięcznie 2000 zł do wynagrodzenia jednego
pracownika, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy.
5. Dofinansowanie nie przysługuje do wynagrodzeń pracowników:
1) których wynagrodzenie uzyskane w miesiącu poprzedzającym
miesiąc, w którym został złożony wniosek o przyznanie świadczeń
na rzecz ochrony miejsc pracy, było wyższe 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;
2) zatrudnionych w okresie krótszym niż 3 miesiące przed dniem
złożenia wniosku.
6. Wniosek o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy
przedsiębiorca składa w postaci elektronicznej za pomocą
udostępnionego narzędzia do dyrektora wojewódzkiego urzędu pracy
właściwego ze względu na siedzibę przedsiębiorcy. Wniosek zawiera w
szczególności:
1) informacje o wnioskowanej kwocie na dofinansowanie
wynagrodzeń pracowników i liczbie pracowników, których to
świadczenie dotyczy;
2) oświadczenie o prowadzeniu na dzień 30 września 2020 r.
działalności gospodarczej, o której mowa w ust. 1;
3) oświadczenie potwierdzające, że przychód z działalności
gospodarczej uzyskany w jednym z trzech miesięcy
poprzedzających miesiąc złożenia wniosku był niższy co najmniej
o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu
poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego;
4) oświadczenie o spełnianiu warunków, o których mowa w ust. 3;
5) oświadczenie o przeznaczeniu wnioskowanej kwoty na
dofinansowanie wynagrodzeń pracowników objętych wnioskiem,
z uwzględnieniem ust. 4 i 5;
6) oświadczenie, że przedsiębiorca na dzień sporządzenia wniosku
sporządził zgodny ze stanem faktycznym wykaz pracowników
objętych wnioskiem i jednocześnie zobowiązuje się dostarczyć
wykaz na żądanie uprawnionego organu;
7) oświadczenie o rodzaju i wysokości otrzymanej przez
przedsiębiorcę pomocy de minimis w roku bieżącym oraz w
poprzednich dwóch latach kalendarzowych.
7. Wykaz pracowników objętych wnioskiem obejmuje następujące dane
dotyczące pracowników: imię (imiona) i nazwisko, numer PESEL, a w
przypadku jego braku – rodzaj, serię i numer dokumentu
potwierdzającego tożsamość, wysokość wynagrodzenia brutto, wymiar
czasu pracy.
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8. Oświadczenia, o których mowa w ust. 6 pkt 2–7, przedsiębiorca składa
pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych
oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w
nim klauzuli następującej treści: ,,Jestem świadomy odpowiedzialności
karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje
pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych
oświadczeń.
9. Dyrektor wojewódzkiego urzędu pracy, po stwierdzeniu kompletności
wniosku i złożeniu przez przedsiębiorcę wszystkich oświadczeń, o
których mowa w ust. 6 pkt 2-7, występuje niezwłocznie w formie
elektronicznej do dysponenta Funduszu Gwarantowanych Świadczeń
Pracowniczych o przyznanie limitu/zapotrzebowania na środki na
wypłatę świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy.
10. Dysponent Funduszu przekazuje dyrektorowi wojewódzkiego urzędu
pracy, na podstawie limitu/zapotrzebowania, środki Funduszu
Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.
11. Dofinansowanie jest udzielane na podstawie umowy o świadczenia
na rzecz ochrony miejsc pracy i przysługuje przez łączny okres 3
miesięcy kalendarzowych, przypadających od miesiąca złożenia
wniosku.
12. Dofinansowanie przekazywane jest w transzach miesięcznych.
13. Środki przekazane na wypłatę świadczeń na rzecz ochrony miejsc
pracy mogą podlegać egzekucji prowadzonej jedynie na rzecz
pracowników, na których wynagrodzenia przyznano dofinansowanie.
14. Do obowiązków przedsiębiorcy, który zawarł umowę o świadczenia
na rzecz ochrony miejsc pracy, należy:
1) niewypowiadanie umowy o pracę pracownikom z przyczyn
niedotyczących pracownika przez okres objęty dofinansowaniem;
2) powiadamianie dyrektora wojewódzkiego urzędu pracy w
terminie 7 dni od dnia powzięcia informacji o zmianie mającej
wpływ na wysokość wypłacanej transzy środków;
3) rozliczenie otrzymanego dofinansowania i złożenie dokumentów
potwierdzających
wykorzystanie
środków
zgodnie
z
przeznaczeniem w terminie 30 dni od zakończenia okresu
dofinansowania;
4) zwrot niewykorzystanych środków w terminie 30 dni od
zakończenia okresu dofinansowania;
5) poddanie się kontroli wojewódzkiego urzędu pracy.
15. W przypadku niewywiązania się z obowiązku, o którym mowa w
ust. 14 pkt 1, przedsiębiorca jest obowiązany do zwrotu całego
dofinansowania otrzymanego do wynagrodzenia tego pracownika.
16. W przypadku wykorzystania środków niezgodnie z
przeznaczeniem, pobrania środków nienależnie lub w nadmiernej
wysokości przedsiębiorca jest obowiązany do zwrotu tej części
pomocy, która została wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem,
pobrana nienależnie lub w nadmiernej wysokości.
17. Przedsiębiorca, który złożył przynajmniej jedno z oświadczeń, o
których mowa w ust. 6 pkt 2–7, niezgodnie ze stanem faktycznym,
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lub nie poddał się kontroli jest obowiązany do zwrotu całości
otrzymanej pomocy.
18. Dyrektor wojewódzkiego urzędu pracy wzywa przedsiębiorcę,
który nie wywiązał się z obowiązku określonego w ust. 14 pkt 3
lub 4, do wywiązania się z niego w wyznaczonym przez siebie
dodatkowym terminie. Przedsiębiorca, który nie wywiąże się z
tego obowiązku w dodatkowym terminie, jest obowiązany do
zwrotu całości otrzymanej pomocy.
19. Środki podlegające zwrotowi na podstawie ust. 15–18 zwracane są
wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości
podatkowych, liczonymi od dnia przekazania środków.
20. Do rozliczenia świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy stosuje się
odpowiednio przepisy art. 15g ust. 17b i 17c.
21. Do przeprowadzania kontroli stosuje się odpowiednio przepis art.
15gg ust. 22.
22. Zadania organów administracji, o których mowa w ust. 1, realizują
dyrektorzy wojewódzkich urzędów pracy.
23. W sprawach dotyczących zawierania, realizacji lub rozwiązywania
umów, o których mowa w ust. 11, dyrektor wojewódzkiego urzędu
pracy może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, pozywać i
być pozywany.
24. Świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy są przyznawane
zgodnie z zasadami przyznawania pomocy de minimis.
25. Przychód z tytułu świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy nie
stanowi dla przedsiębiorcy przychodu w rozumieniu przepisów o
podatku dochodowym od osób fizycznych oraz przepisów o
podatku dochodowym od osób prawnych.
26. Wnioski o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy
mogą być składane do dnia 28 lutego 2021 r.
Art. 15ggb. 1. Rada Ministrów może, w celu przeciwdziałania COVID-19, w
drodze rozporządzenia, przyznać ponowną wypłatę świadczeń na rzecz
ochrony miejsc pracy, o których mowa w art. 15gga ust. 1, dla wszystkich
albo niektórych przedsiębiorców, którzy otrzymali to świadczenie na
podstawie art. 15gga ust. 1, lub przyznać to świadczenie innym
przedsiębiorcom, mając na względzie okres obowiązywania stanu
zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, skutki nimi wywołane,
ograniczenia w prowadzeniu działalności wynikające z tych stanów oraz
obszary życia gospodarczego i społecznego w szczególny sposób dotknięte
konsekwencjami COVID-19.
2. Rozporządzenie, o którym mowa w ust. 1, może ustalać krąg
przedsiębiorców, którym przysługują świadczenia na rzecz ochrony miejsc
pracy, poprzez określenie:
1) innych niż wskazane w przepisie art. 15gga ust. 1 warunków
przyznawania świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy w zakresie
obniżenia przychodu z działalności i okresu porównawczego;
2) kodów, którymi oznaczona była, na wskazany dzień przypadający
nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem wejścia w życie
rozporządzenia, według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD)
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2007, jako rodzaj przeważającej działalności, działalność gospodarcza
przedsiębiorcy.
3. Rozporządzenie, o którym mowa w ust. 1, może także określać:
1) inną niż wskazana w przepisie art. 15gga ust. 6 pkt 2 i 3 treść
oświadczeń;
2) inny niż wskazany w przepisie art. 15gga ust. 26 termin składania
wniosków o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy.”.”;
– KP PiS

– przyjąć
9) w art. 1 pkt 1 nadać brzmienie:
„1) art. 15gh otrzymuje brzmienie:
„Art. 15gh. Wnioski o przyznanie świadczeń na dofinansowanie wynagrodzeń
pracowników, o których mowa w art. 15g, art. 15ga i art. 15gg, mogą być
składane najpóźniej w terminie 30 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia
epidemicznego lub stanu epidemii.”;”;
– KP Lewica
– odrzucić
10) w art. 1 pkt 2 nadać brzmienie:
„2) po art. 15gh dodaje się art. 15gi i 15gj w brzmieniu:
„Art. 15gi. W okresie, o którym mowa w art. 15gh ust. 2, nie stosuje się art. 28 ust. 24 ustawy z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach
związanych z ochroną miejsc pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 669).
Art. 15gj. 1. Podmiotom, o których mowa w art. 15g ust. 1, prowadzącym na dzień 30
września 2020 r. pozarolniczą działalność gospodarczą oznaczoną według
Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej
działalności, kodem 47.19.Z, 47.51.Z, 47.59.Z, 47.71.Z, 47.72.Z, 47.75,
47.76.Z, 47.77.Z, 47.78.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 47.99.Z, 49.39,
49.39.Z, 52.29.C, 55.20, 55.10, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z,
56.30.Z, 58.13.Z, 58.14.Z, 59.11.Z, 59.14.Z, 68.20.Z, 70.22.Z, 73.11,
73.11.Z, 74.10.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 77.29.Z, 79.11.A, 79.11.B, 79.12,
79.12.Z, 79.9, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z,
85.59.A, 85.59 B, 85.59.A, 86.90.A, 86.90.D, 86.90.E, 90.0, 90.02, 90.03,
93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.2, 93.21, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.Z, 93.29 A,
93.29.B, 96.01.Z, 96.02.Z, 96.04.Z, które skorzystały ze świadczenia
postojowego w trybie art. 15g lub art. 15gg, przysługuje prawo do
jednorazowego dodatkowego świadczenia postojowego na rzecz ochrony
miejsc pracy, jeżeli przychód z tej działalności uzyskany w październiku
albo listopadzie 2020 r. był niższy co najmniej o 30% w stosunku do
przychodu uzyskanego odpowiednio w październiku albo listopadzie 2019
r., a w przypadku rozpoczęcia działalności gospodarczej po 30 listopada
2019 r. prawo do jednorazowego dodatkowego świadczenia postojowego na
rzecz ochrony miejsc pracy przysługuje jeżeli przychód z tej działalności
uzyskany w październiku albo listopadzie 2020 r. był niższy co najmniej o
30% w stosunku do średniomiesięcznego przychodu osiągniętego w okresie
od 1 grudnia 2019 r. do września 2020 r.
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2. Ustalenie prawa do jednorazowego dodatkowego świadczenia postojowego
na rzecz ochrony miejsc pracy, o którym mowa w ust. 1, następuje na
wniosek podmiotu prowadzącego pozarolniczą działalność gospodarczą,
zawierający oświadczenie o rodzaju przeważającej działalności, o której
mowa w ust. 1, oraz oświadczenie potwierdzające, że jego przychód z
działalności uzyskany w październiku albo listopadzie 2020 r. był niższy co
najmniej o 30% w stosunku do przychodu uzyskanego odpowiednio w
październiku albo listopadzie 2019 r.
3. Oświadczenia, o których mowa w ust. 2, składa się pod rygorem
odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. W
oświadczeniu jest zawarta klauzula następującej treści: „Jestem świadomy
odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula
ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie
fałszywych oświadczeń.
4. Jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe, o którym mowa w ust. 1,
oraz koszty obsługi wypłaty tego świadczenia są finansowane z Funduszu
Przeciwdziałania COVID-19.
5. Koszty obsługi, o których mowa w ust. 4, wynoszą 0,5% kwoty
przeznaczonej na wypłatę jednorazowego dodatkowego świadczenia
postojowego, o którym mowa w ust. 1.
6. Do ustalenia wysokości jednorazowego dodatkowego świadczenia
postojowego, o którym mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio art. 15g ust.
7 i 10.
7. Do jednorazowego dodatkowego świadczenia postojowego, o którym mowa
w ust. 1, nie stosuje się art. 15g ust. 18.
8. Rada Ministrów może, w celu przeciwdziałania COVID-19, w drodze
rozporządzenia, przyznać ponowną wypłatę jednorazowego dodatkowego
świadczenia postojowego na rzecz ochrony miejsc pracy, o którym mowa w
ust. 1, dla osób, które otrzymały to świadczenie, mając na względzie okres
obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz
skutki nimi wywołane.”;
– KP KO
– odrzucić
11) w art. 1 po pkt 2 dodać pkt 2a w brzmieniu:
„2a) w art. 15l:
a) wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
„Od przedsiębiorców w rozumieniu art. 4 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r.
– Prawo przedsiębiorców przez okres, w którym obowiązuje zakaz prowadzenia
działalności na podstawie art. 46a i art. 46b pkt 1–6 i 8–12 ustawy z dnia 5 grudnia
2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi,
wstrzymuje się pobieranie:”,
b) dodaje się ust. 4 w brzmieniu:
„4. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii
przedsiębiorca, którego nie dotyczy zakaz, o którym mowa w ust. 1, oraz
organizacja pozarządowa i podmiot, o których mowa w ust. 3, mogą żądać
obniżenia wynagrodzenia dla organizacji zbiorowego zarządzania prawami
autorskimi lub prawami pokrewnymi, proporcjonalnie do obniżenia jego
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przychodu w stosunku do przychodu uzyskanego w tym samym okresie
rozliczeniowym w roku przed ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego albo
stanu epidemii.”.”;
– KP PiS

– przyjąć
12) w art. 1 pkt 3 nadać brzmienie:
„3) w art. 15zs1:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Osobie, o której mowa w art. 15zq ust. 1 pkt 1, prowadzącej, na dzień złożenia
wniosku, o którym mowa w ust. 2, pozarolniczą działalność gospodarczą
oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj
przeważającej działalności, kodem 49.39.Z, 55.10.Z, 77.39.Z, 79.11.A, 79.12.Z,
90.01.Z, 90.02.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, która skorzystała ze świadczenia
postojowego w trybie art. 15zs lub art. 15zua, przysługuje prawo do dodatkowego
świadczenia postojowego, jeżeli przychód z tej działalności uzyskany w miesiącu
kalendarzowym poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku, o którym mowa w
ust. 2, był niższy co najmniej o 75% w stosunku do przychodu uzyskanego w tym
samym miesiącu kalendarzowym w 2019 r.”,
b) w ust. 5 skreśla się wyrazy „w roku 2020”;”.”;
– KP PiS

– przyjąć
13) w art. 1 pkt 4 nadać brzmienie:
4) po art. 15zs1 dodaje się art. 15zs2 w brzmieniu:
„Art. 15zs2. l. Osobie, o której mowa w art. 15zq ust. 1 pkt 1, prowadzącej na dzień
30 września 2020 r. pozarolniczą działalność gospodarczą oznaczoną według
Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej
działalności, kodem 47.11.Z, 47.71.Z, 47.76.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z,
49.32.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 74.10.Z, 74.20.Z,
77.21.Z, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 86.90.A, 86.90.D, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z,
93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 96.04.Z, która skorzystała ze świadczenia
postojowego w trybie art. 15zs lub art. 15zua, przysługuje prawo do
jednorazowego dodatkowego świadczenia postojowego, jeżeli przychód z tej
działalności uzyskany w październiku albo listopadzie 2020 r. był niższy co
najmniej o 20% w stosunku do przychodu uzyskanego odpowiednio w
październiku albo listopadzie 2019 r. albo w przypadku pozarolniczej działalności
gospodarczej, która została zarejestrowana od stycznia 2020 roku bierze się pod
uwagę przychód z tej działalności z ostatnich trzech miesięcy poprzedzających
złożenie wniosku.
2. Ustalenie prawa do jednorazowego dodatkowego świadczenia postojowego, o
którym mowa w ust. 1, następuje na wniosek osoby prowadzącej pozarolniczą
działalność gospodarczą, zawierający dane, o których mowa w art. 15zs ust. 3 pkt
1 lit. a, c i e, pkt 2, 5 i 6, oświadczenie o rodzaju przeważającej działalności, o
której mowa w ust. l, oraz oświadczenie potwierdzające, że jej przychód z
działalności uzyskany w październiku albo listopadzie 2020 r. był niższy co
najmniej o 20% w stosunku do przychodu uzyskanego odpowiednio w
październiku albo listopadzie 2019 r. albo w przypadku pozarolniczej działalności
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gospodarczej, która została zarejestrowana od stycznia 2020 roku bierze się pod
uwagę przychód z tej działalności z ostatnich trzech miesięcy poprzedzających
złożenie wniosku”;
– KP KP PSL-Kukiz’15

– odrzucić
Uwaga: poprawkę nr 13 należy głosować łącznie z poprawką nr 39
14) art. 1 pkt 4 nadać brzmienie:
„4) po art. 15zsl dodaje się art. 15zs2 w brzmieniu:
„Art. 15zs2. l. Osobie, o której mowa w art. 15zq ust. 1 pkt 1, prowadzącej na dzień
30 września 2020 r. pozarolniczą działalność gospodarczą, która skorzystała ze
świadczenia postojowego w trybie art. 15zs lub art. 15zua, przysługuje prawo do
jednorazowego dodatkowego świadczenia postojowego, jeżeli przychód z tej
działalności uzyskany w październiku albo listopadzie 2020 r. był niższy co
najmniej o 20% w stosunku do przychodu uzyskanego odpowiednio w
październiku albo listopadzie 2019 r. albo w przypadku pozarolniczej działalności
gospodarczej, która została zarejestrowana od stycznia 2020 roku bierze się pod
uwagę przychód z tej działalności z ostatnich trzech miesięcy poprzedzających
złożenie wniosku.
2. Ustalenie prawa do jednorazowego dodatkowego świadczenia postojowego, o
którym mowa w ust. 1, następuje na wniosek osoby prowadzącej pozarolniczą
działalność gospodarczą, zawierający dane, o których mowa w art. 15zs ust. 3 pkt
1 lit. a, c i e, pkt 2, 5 i 6, oświadczenie potwierdzające, że jej przychód z
działalności uzyskany w październiku albo listopadzie 2020 r. był niższy co
najmniej o 20% w stosunku do przychodu uzyskanego odpowiednio w
październiku albo listopadzie 2019 r. albo w przypadku pozarolniczej działalności
gospodarczej, która została zarejestrowana od stycznia 2020 roku bierze się pod
uwagę przychód z tej działalności z ostatnich trzech miesięcy poprzedzających
złożenie wniosku.”;”;
– KP KP PSL-Kukiz’15

– odrzucić
15) w art. 1 w pkt 4, w art. 15zs2 ust. 1 nadać brzmienie:
„1. Osobie, o której mowa w art. 15zq ust. 1 pkt 1, prowadzącej na dzień 30 września
2020 r. pozarolniczą działalność gospodarczą oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji
Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, kodem 47.19.Z,
47.51.Z, 47.59.Z, 47.71.Z, 47.72.Z, 47.75, 47.76.Z, 47.77.Z, 47.78.Z, 47.81.Z,
47.82.Z, 47.89.Z, 47.99.Z, 49.39, 49.39.Z, 52.29.C, 55.20, 55.10, 56.10.A, 56.10.B,
56.21.Z , 56.29.Z, 56.30.Z, 58.13.Z, 58.14.Z, 59.11.Z, 59.14.Z, 68.20.Z, 70.22.Z,
73.11, 73.11.Z, 74.10.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 77.29.Z, 79.11.A, 79.11.B, 79.12, 79.12.Z,
79.9, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59 B,
85.59.A, 86.90.A, 86.90.D, 86.90.E, 90.0, 90.02, 90.03, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z,
93.2, 93.21, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.Z, 93.29 A, 93.29.B, 96.01.Z, 96.02.Z, 96.04.Z,
która skorzystała ze świadczenia postojowego w trybie art. 15zs lub art. 15zua,
przysługuje prawo do jednorazowego dodatkowego świadczenia postojowego, jeżeli
przychód z tej działalności uzyskany w październiku albo listopadzie 2020 r. był
niższy co najmniej o 30% w stosunku do przychodu uzyskanego odpowiednio w
październiku albo listopadzie 2019 r., a w przypadku rozpoczęcia działalności
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gospodarczej po 30 listopada 2019 r. prawo do jednorazowego dodatkowego
świadczenia postojowego przysługuje jeżeli przychód z tej działalności uzyskany w
październiku albo listopadzie 2020 r. był niższy co najmniej o 30% w stosunku do
średniomiesięcznego przychodu osiągniętego w okresie od 1 grudnia 2019 r. do
września 2020 r.”;
– KP KO
– odrzucić
16) w art. 1 w pkt 4, w art. 15zs2 ust. 1 nadać brzmienie:
„1. Osobie, o której mowa w art. 15zq ust. 1 pkt 1, prowadzącej na dzień 30 września
2020 r. pozarolniczą działalność gospodarczą oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji
Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, kodem 47.71.Z,
47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z,
70.22.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.90.A, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 86.90.A. 86.90.D,
93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 96.04.Z, która skorzystała ze świadczenia
postojowego w trybie art. 15zs lub art. 15zua, przysługuje prawo do jednorazowego
dodatkowego świadczenia postojowego, jeżeli przychód z tej działalności uzyskany w
październiku albo listopadzie 2020 r. był niższy co najmniej o 40% w stosunku do
przychodu uzyskanego odpowiednio w październiku albo listopadzie 2019 r.”;
– KP Konfederacja
– odrzucić
17) w art. 1 w pkt 4, w art. 15zs2 ust. 1 nadać brzmienie:
„1. Osobie, o której mowa w art. 15zq ust. 1 pkt 1, prowadzącej na dzień 30 września
2020 r. pozarolniczą działalność gospodarczą, która skorzystała ze świadczenia
postojowego w trybie art. 15zs lub art. 15zua, przysługuje prawo do jednorazowego
dodatkowego świadczenia postojowego, jeżeli przychód z tej działalności uzyskany w
październiku albo listopadzie 2020 r. był niższy co najmniej o 40% w stosunku do
przychodu uzyskanego odpowiednio w październiku albo listopadzie 2019 r.”;
– KP Konfederacja
– odrzucić
18) w art. 1:
a) w pkt 4, w art. 15zs2 w ust. 1 po wyrazach „47.89.Z,” dodać wyrazy „49.32.Z,”,
b) w pkt 10, w art. 15zze4 w ust. 1 po wyrazach „47.89.Z,” dodać wyrazy „49.32.Z,”,
c) w pkt 15 w lit. b, w art. 31zo w ust. 10 po wyrazach „47.89.Z,” dodać wyrazy
„49.32.Z,”;
– KP Lewica
– odrzucić
19) w art. 1:
a) w pkt 4, w art. 15zs2 w ust. 1 po wyrazach „47.89.Z,” dodać wyrazy „49.39.Z,”,
2) w pkt 10, w art. 15zze4 w ust. 1 po wyrazach „47.89.Z,” dodać wyrazy „49.39.Z,”,
3) w pkt 15 w lit. b, w art. 31zo w ust. 10 po wyrazach „47.89.Z,” dodać wyrazy
„49.39.Z,”;
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– KP Lewica
– odrzucić
20) w art. 1:
a) w pkt 4, w art. 15zs2 w ust. 1 po wyrazach „47.89.Z,” dodać wyrazy „55.20.Z,”,
b) w pkt 10, w art. 15zze4 w ust. 1 po wyrazach „47.89.Z,” dodać wyrazy „55.20.Z,”,
c) w pkt 15 w lit. b, w art. 31zo w ust. 10 po wyrazach „47.89.Z,” doda ć wyrazy
„55.20.Z,”;
– KP Lewica
– odrzucić
21) w art. 1:
a) w pkt 4, w art. 15zs2 w ust. 1 po wyrazach „56.10.B,” dodać wyrazy „56.21.Z,”,
b) w pkt 10, w art. 15zze4 w ust. 1 po wyrazach „56.10.B,” dodać wyrazy „56.21.Z,”,
c) w pkt 15 w lit. b, w art. 31zo w ust. 10 po wyrazach „56.10.B,” doda ć wyrazy
„56.21.Z,”;
– KP Lewica
– odrzucić
22) w art. 1:
a) w pkt 4, w art. 15zs2 w ust. 1 po wyrazach „85.51.Z,” dodać wyrazy „85.52.Z,”;
b) w pkt 10, w art. 15zze4 w ust. 1 po wyrazach „85.51.Z,” dodać wyrazy „85.52.Z,”,
c) w pkt 15 w lit. b, w art. 31zo w ust. 10 po wyrazach „85.51.Z,” doda ć wyrazy
„85.52.Z,”;
– KP Lewica
– odrzucić
23) w art. 1:
a) w pkt 4, w art. 15zs2 dodać w ust. 1 po wyrazach „85.51.Z,” dodać wyrazy „85.59.B,”,
b) w pkt 10, w dodawanym art. 15zze4 w ust. 1 po wyrazach „85.51.Z,” dodać wyrazy
„85.59.B,”,
c) w pkt 15 w lit. b, w art. 31zo w ust. 10 po wyrazach „85.51.Z,” doda ć wyrazy
„85.59.B,”;
– KP Lewica
– odrzucić
24) w art. 1:
a) w pkt 4, w art. 15zs2 w ust. 1 po wyrazach „77.21.Z,” dodać wyrazy „77.29.Z,”,
b) w pkt 10, w art. 15zze4 w ust. 1 po wyrazach „77.21.Z,” dodać wyrazy „77.29.Z,”,
c) w pkt 15 w lit. b, w art. 31zo w ust. 10 po wyrazach „77.21.Z,” dodać wyrazy
„77.29.Z,”;
– KP Lewica
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– odrzucić
25) w art. 1:
a) w pkt 4, w art. 15zs2 w ust. 1 po wyrazach „77.21.Z,” dodać wyrazy „77.39.Z,”,
b) w pkt 10, w art. 15zze4 w ust. 1 po wyrazach „77.21.Z,” dodać wyrazy „77.39.Z,”,
c) w pkt 15 w lit. b, w art. 31zo w ust. 10 po wyrazach „77.21.Z,” dodać wyrazy
„77.39.Z,”;
– KP Lewica
– odrzucić
26) art. 1:
a) w pkt 4, w art. 15zs2 w ust. 1 po wyrazach „77.21.Z,” dodać wyrazy „79.11.A,”,
b) w pkt 10, w art. 15zze4 w ust. 1 po wyrazach „77.21.Z,” dodać wyrazy „79.11.A,”,
c) w pkt 15 w lit. b, w art. 31zo w ust. 10 po wyrazach „77.21.Z,” doda ć wyrazy
„79.11.A,”;
– KP Lewica
– odrzucić
27) w art. 1:
a) w pkt 4, w art. 15zs2 w ust. 1 po wyrazach „77.21.Z,” dodać wyrazy „79.11.B,”,
b) w pkt 10, w art. 15zze4 w ust. 1 po wyrazach „77.21.Z,” dodać wyrazy „79.11.B,”,
c) w pkt 15 w lit. b, w art. 31zo w ust. 10 po wyrazach „77.21.Z,” doda ć wyrazy
„79.11.B,”;
– KP Lewica
– odrzucić
28) w art. 1:
a) w pkt 4, w art. 15zs2 w ust. 1 po wyrazach „77.21.Z,” dodać wyrazy „79.12.Z,”,
b) w pkt 10, w art. 15zze4 w ust. 1 po wyrazach „77.21.Z,” dodać wyrazy „79.12.Z,”,
c) w pkt 15 w lit. b, w art. 31zo w ust. 10 po wyrazach „77.21.Z,” doda ć wyrazy
„79.12.Z,”;
– KP Lewica
– odrzucić
29) w art. 1:
a) w pkt 4, w art. 15zs2 w ust. 1 po wyrazach „77.21.Z,” dodać wyrazy „79.90.A,”,
b) w pkt 10, w art. 15zze4 w ust. 1 po wyrazach „77.21.Z,” dodać wyrazy „79.90.A,”,
c) w pkt 15 w lit. b, w art. 31zo w ust. 10 po wyrazach „77.21.Z,” doda ć wyrazy
„79.90.A,”;
– KP Lewica
– odrzucić
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30) w art. 1:
a) w pkt 4, w art. 15zs2 w ust. 1 po wyrazach „86.90.D,” dodać wyrazy „86.90.E,”,
b) w pkt 10, w art. 15zze4 w ust. 1 po wyrazach „86.90.D,” dodać wyrazy „86.90.E,”,
c) w pkt 15 w lit. b, w art. 31zo w ust. 10 po wyrazach „86.90.D,” dodać wyrazy
„86.90.E,”;
– KP Lewica
– odrzucić
31) w art. 1:
a) w pkt 4, w art. 15zs2 w ust. 1 po wyrazie „kodem” dodać wyrazy „47.11.Z,”,
b) w pkt 10, w art. 15zze4 w ust. 1 po wyrazie „kodem” dodać wyrazy „47.11.Z,”,
c) w pkt 15 w lit. b, w art. 31zo w ust. 10 po wyrazie „kodem” dodać wyrazy „47.11.Z,”;
– KP Lewica
– odrzucić
32) w art. 1:
a) w pkt 4, w art. 15zs2 w ust. 1 po wyrazie „47.71.Z,” dodać wyrazy „47.76.Z,”,
b) w pkt 10, w art. 15zze4 w ust. 1 po wyrazie „47.71.Z,” dodać wyrazy „47.76.Z,”,
c) w pkt 15 w lit. b, w art. 31zo w ust. 10 po wyrazie „47.71.Z,” dodać wyrazy „47.76.Z,”;
– KP Lewica
– odrzucić
33) w art. 1:
a) w pkt 4, w art. 15zs2 w ust. 1 po wyrazie „47.89.Z,” dodać wyrazy „52.29.C,”,
b) w pkt 10, w art. 15zze4 w ust. 1 po wyrazie „47.89.Z,” dodać wyrazy „52.29.C,”,
c) w pkt 15 w lit. b, w art. 31zo w ust. 10 po wyrazie „47.89.Z,” dodać wyrazy „52.29.C,”;
– KP Lewica
– odrzucić
34) w art. 1:
a) w pkt 4, w art. 15zs2 w ust. 1 po wyrazie „59.11.Z,” dodać wyrazy „73.11.Z,”,
b) w pkt 10, w art. 15zze4 w ust. 1 po wyrazie „59.11.Z,” dodać wyrazy „73.11.Z,”,
c) w pkt 15 w lit. b, w art. 31zo w ust. 10 po wyrazie „59.11.Z,” dodać wyrazy „73.11.Z,”;
– KP Lewica
– odrzucić
35) w art. 1 w pkt 4:
1) w poleceniu nowelizacyjnym po wyrazach „art. 15zs2” dodać wyrazy „i art. 15zs3”;
2) w dodawanym art. 15zs2 ust. 1 nadać brzmienie:
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„l. Osobie, o której mowa w art. 15zq ust. 1 pkt 1, prowadzącej na dzień 30 września
2020 r. pozarolniczą działalność gospodarczą oznaczoną według Polskiej
Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności,
kodem 47.71.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.29.Z, 56.30.Z,
59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 71.11.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 82.30.Z,
85.51.Z, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.03.Z, 90.04.Z, 93.11.Z, 93.13.Z,
93.19.Z, 93.21.Z, 96.04.Z oraz świadczącej usługi na rzecz muzeów w rozumieniu
ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2020 r. poz. 902),
oznaczone kodem 79.90.A, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.59, 85.60.Z, bądź prowadzącej
muzeum w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach nie będące
instytucją kultury, o zakończonym procesie organizacji muzeum i wpisanym do
wykazu muzeów, o którym mowa w art. 5b ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o
muzeach, która skorzystała ze świadczenia postojowego w trybie art. 15zs lub art.
15zua, przysługuje prawo do jednorazowego dodatkowego świadczenia
postojowego, jeżeli przychód z tej działalności uzyskany w październiku albo
listopadzie 2020 r. był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu
uzyskanego odpowiednio w październiku albo listopadzie 2019 r.”;
3) po dodawanym art. 15zs2 dodać art. 15zs3 w brzmieniu:
„Art. 15zs3. 1. Osobie, o której mowa w art. 15zq ust. 1 pkt 2, nie posiadającej innego
tytułu do ubezpieczenia społecznego, przysługuje prawo do jednorazowego
dodatkowego świadczenia postojowego, jeżeli przychód z umowy
cywilnoprawnej z tytułu:
1) działalności twórczej w zakresie sztuk plastycznych, literatury, muzyki, twórczości
audialnej, utworów audiowizualnych, teatru, kostiumografii, scenografii,
reżyserii, choreografii, lutnictwa artystycznego i sztuki ludowej,
2) działalności artystycznej w dziedzinie sztuki aktorskiej, estradowej, tanecznej i
cyrkowej oraz w dziedzinie dyrygentury, wokalistyki i instrumentalistyki,
3) działalności technicznej wspomagającej produkcję audiowizualną lub produkcję i
wystawianie wydarzeń artystycznych,
4) usług w zakresie architektury, architektury wnętrz, architektury krajobrazu oraz
usług w zakresie architektury świadczonych przez osoby nieposiadające
uprawnień budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo
budowlane,
5) usług świadczonych na rzecz muzeów w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada
1996 r. o muzeach:

a) w zakresie pozaszkolnych form edukacji,
b) przez przewodników muzeów,
6) prowadzenia muzeum w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach,
o ile muzeum nie jest instytucją kultury, nie znajduje się w procesie organizacji i
zostało wpisane do wykazu muzeów, o którym mowa w art. 5b ustawy z dnia 21
listopada 1996 r. o muzeach

– uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony
wniosek o to jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe, nie był
wyższy od 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.
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2. Ustalenie prawa do jednorazowego dodatkowego świadczenia postojowego
następuje na wniosek osoby wykonującej umowę agencyjną, umowę zlecenia albo
inną umowę o świadczenie usług, zawierający dane, o których mowa w art. 15zs
ust. 3 pkt 1 lit. a, b i d, pkt 2, 5 i 6, oraz oświadczenie potwierdzające, że jej
przychód z umowy cywilnoprawnej w miesiącu kalendarzowym poprzedzającym
miesiąc złożenia wniosku był niższy od 300% przeciętnego miesięcznego
wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego
Urzędu Statystycznego oraz oświadczenie o nieposiadaniu innego tytułu do
ubezpieczenia społecznego.
3. Oświadczenia, o których mowa w ust. 2, składa się pod rygorem
odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. W oświadczeniu
jest zawarta klauzula następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności
karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie
organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.
4. Jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe oraz koszty obsługi wypłaty tego
świadczenia są finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.
5. Koszty obsługi, o których mowa w ust. 4, wynoszą 0,5% kwoty przeznaczonej na
wypłatę jednorazowego dodatkowego świadczenia postojowego.
6. Do ustalenia wysokości jednorazowego dodatkowego świadczenia postojowego,
stosuje się art. 15zr ust. 1, 2 i 4.
7. Do jednorazowego dodatkowego świadczenia postojowego, stosuje się art. 15zs
ust. 6 i 7, art. 15zu, art. 15zv, art. 15zx, art. 15zy, art. 15zz i art. 15zza.
8. Rada Ministrów może, w celu przeciwdziałania COVID-19, w drodze
rozporządzenia, przyznać ponowną wypłatę jednorazowego dodatkowego
świadczenia postojowego, o którym mowa w ust. 1, dla osób, które otrzymały to
świadczenie, mając na względzie okres obowiązywania stanu zagrożenia
epidemicznego lub stanu epidemii oraz skutki nimi wywołane.”;
– KP PiS

– przyjąć
Uwaga: poprawkę nr 35 należy głosować łącznie z poprawką nr 40
Uwaga: przyjęcie poprawek nr 35 i 40 spowoduje bezprzedmiotowość poprawek nr
38 i 39
36) w art. 1 w pkt 4 w dodawanym art. 15zs2:
a) ust. 1 nadać brzmienie:
„1. Osobie, o której mowa w art. 15zq ust. 1 pkt 1, prowadzącej na dzień 30 września
2020 r. pozarolniczą działalność gospodarczą oznaczoną według Polskiej
Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności,
kodem 47.71.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.29.Z, 56.30.Z,
59.11.Z, 59.14.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z,
85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z w zakresie działalności leczniczej polegającej na
udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w
art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym,
uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach
uzdrowiskowych, lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej,
86.90.A, 86.90.D, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 96.04.Z,
która skorzystała ze świadczenia postojowego w trybie art. 15zs lub art. 15zua,
przysługuje prawo do jednorazowego dodatkowego świadczenia postojowego,
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jeżeli przychód z tej działalności uzyskany w październiku albo listopadzie 2020
r. był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego
odpowiednio w październiku albo listopadzie 2019 r.”,
b) skreślić ust. 8,
c) dodać ust. 9 w brzmieniu:
„9. Oceny spełnienia warunku, o którym mowa w ust. 1, w zakresie oznaczenia
prowadzonej działalności gospodarczej według Polskiej Klasyfikacji Działalności
(PKD) 2007 dokonuje się na podstawie danych zawartych w rejestrze REGON w
brzmieniu na dzień 30 września 2020 r.”;
– KP PiS

– przyjąć
37) w art. 1 po pkt 4 dodać pkt 4a w brzmieniu:
„4a) art. 15zt otrzymuje brzmienie:
„Art. 15zt. 1. Rada Ministrów może, w celu przeciwdziałania COVID-19, w drodze
rozporządzenia, przyznać ponowną wypłatę świadczenia postojowego, o którym
mowa w art. 15zq, dla wszystkich albo niektórych osób, które otrzymały to
świadczenie na podstawie art. 15zu, mając na względzie okres obowiązywania
stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, skutki nimi wywołane,
ograniczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej wynikające z tych stanów
oraz obszary życia gospodarczego i społecznego w szczególny sposób dotknięte
konsekwencjami COVID-19.
2. Rozporządzenie, o którym mowa w ust. 1, może ustalać krąg osób, którym
przysługuje świadczenie postojowe, poprzez określenie:

1) innych niż wskazane w przepisach art. 15zq ust. 4 pkt 1 i 2, ust. 5 pkt 1
oraz ust. 6 i 7 warunków przysługiwania świadczenia postojowego;
2) kodów, którymi oznaczona była, na wskazany dzień przypadający nie
wcześniej niż 3 miesiące przed dniem wejścia w życie rozporządzenia,
według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj
przeważającej działalności, pozarolnicza działalność gospodarcza:
a) osób, którym przysługuje świadczenie postojowe,
b) zleceniodawców lub zamawiających, z którymi osoby, którym
przysługuje świadczenie postojowe, zawarły umowę cywilnoprawną.
3. Rozporządzenie, o którym mowa w ust. 1, może także określać inną niż wskazana
w przepisie art. 15zs ust. 3 pkt 4 lit. c treść oświadczenia.

4. W przypadku wydania rozporządzenia, o którym mowa w ust. 1,
zawierającego określenie kodów, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, Główny
Urząd Statystyczny jest obowiązany przekazać Zakładowi Ubezpieczeń
Społecznych wykaz osób, które na dzień wskazany w tym rozporządzeniu
prowadziły pozarolniczą działalność gospodarczą oznaczoną według
Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej
działalności, kodami wskazanymi w tym rozporządzeniu. Wykaz zawiera
imię i nazwisko albo nazwę skróconą osoby prowadzącej pozarolniczą
działalność gospodarczą, NIP, REGON oraz kod PKD.
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5. Główny Urząd Statystyczny przekazuje wykaz, o którym mowa w ust. 4,
w terminie 7 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia, o którym mowa
w ust. 1.
6. Przepisy ust. 4 i 5 stosuje się odpowiednio w przypadku zmiany
rozporządzenia, o którym mowa w ust. 1, w zakresie określenia kodów, o
którym mowa w ust. 2 pkt 2.”.”;
– KP PiS

– przyjąć
38) w art. 1 skreślić pkt 7;
– KP Konfederacja
– odrzucić

Uwaga: przyjęcie poprawki nr 38 spowoduje bezprzedmiotowość poprawek nr 39 i 40
39) w art. 1 pkt 7 nadać brzmienie:
„7) po art. 15zy wykreśla się art. 15zya i art. 15zyb”;
– KP KP PSL-Kukiz’15

– odrzucić
40) w art. 1 w pkt 7, w dodawanym art. 15zyb po wyrazach „art. 15zs2 ust. 2” dodać wyrazy
„art. 15zs3”;
– KP PiS

– przyjąć
41) w art. 1 pkt 9 nadać brzmienie:
„9) w art. 15zzd:
a) po ust. 7 dodaje się ust. 7a w brzmieniu:
,,7a. Pożyczka wraz z odsetkami podlega umorzeniu także w przypadku śmierci
mikroprzedsiębiorcy w okresie, o którym mowa w ust. 7.”,
b)w ust. 10 po wyrazach „określonych w ust. 7” dodaje się wyrazy „i 7a”;”;
– KP PiS

– przyjąć
42) w art. 1 po pkt 9 dodać pkt 9a w brzmieniu:
„9a) w art. 15zze3:
a) w ust. 1:
– po wyrazach „w celu ustalenia” dodaje się wyrazy „lub weryfikacji”,
– wyrazy „art. 15zee2 ust. 6, ust. 8 pkt 1–3 i ust. 10” zastępuje się wyrazami „art.
15zze2 ust. 7, ust. 10 pkt 1–3 i ust. 12”,
b) w ust. 2 wyrazy „art. 15g ust. 2–4, 7, 10 i 16–18, art. 15ga ust. 1–3, 5 i 6 i ust. 9
pkt 2 i 3 oraz art. 15gg” zastępuje się wyrazami „art. 15g ust. 3, 7, 7a, 10, 10a i
18, art. 15ga ust. 1–3, 5 i 6, art. 15gg ust. 3–5, 7 i 8 oraz art. 15gga ust. 3 pkt 1,
ust. 4, 5 i ust. 14 pkt 1.”,
c) dodaje się ust. 4–7 w brzmieniu:
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„4. Główny Urząd Statystyczny udostępnia powiatowym urzędom pracy w postaci
elektronicznej, za pośrednictwem ministra właściwego do spraw pracy, wykaz
obejmujący dane przedsiębiorców, którzy na dzień wskazany w art. 15zze 4 ust. 1
lub w rozporządzeniu, o którym mowa w art. 15zze5 ust. 1, prowadzili działalność
gospodarczą oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007,
jako rodzaj przeważającej działalności, kodami wskazanymi w art. 15zze 4 ust. 1
lub w tym rozporządzeniu. Wykaz zawiera imię i nazwisko, nazwę pełną oraz
nazwę skróconą przedsiębiorcy, NIP, REGON oraz kod PKD.
5. Główny Urząd Statystyczny udostępnia wojewódzkim urzędom pracy, w postaci
elektronicznej, za pośrednictwem ministra właściwego do spraw pracy, wykaz
obejmujący dane przedsiębiorców, którzy na dzień wskazany w art. 15gga ust. 1
lub w rozporządzeniu, o którym mowa w art. 15ggb ust. 1, prowadzili działalność
gospodarczą oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007,
jako rodzaj przeważającej działalności kodami wskazanymi w art. 15gga ust. 1
lub w tym rozporządzeniu. Wykaz zawiera imię i nazwisko, nazwę pełną oraz
nazwę skróconą przedsiębiorcy, NIP i REGON oraz kod PKD.
6. Główny Urząd Statystyczny przekazuje wykazy, o których mowa w ust. 4 i 5, w
terminie 7 dni od dnia wejścia w życie ustawy z dnia … listopada 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, lub od
dnia wejścia w życie rozporządzenia, o którym mowa w art. 15ggb ust. 1 lub art.
15zze5 ust. 1.
7. Przepis ust. 6 stosuje się odpowiednio w przypadku zmiany rozporządzeń, o
których mowa w art. 15ggb ust. 1 lub art. 15zze5 ust. 1, w zakresie określenia
kodów, o których mowa odpowiednio w ust. 4 i 5.”.”;
– KP PiS

– przyjąć
43) w art. 1 pkt 10 nadać brzmienie:
„10) po art. 15zze3 dodaje się art. 15zze4 w brzmieniu:
„Art. 15zze4. l. W celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID19 starosta
może, na podstawie umowy, udzielić ze środków Funduszu Pracy jednorazowo
dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej
mikroprzedsiębiorcy i małemu przedsiębiorcy, o których mowa odpowiednio w
art. 7 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. — Prawo przedsiębiorców,
którzy na dzień 30 września 2020 r. prowadzili działalność gospodarczą,
oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj
przeważającej działalności, kodami 47.11.Z, 47.71.Z, 47.76.Z, 47.81.Z, 47.82.Z,
47.89.Z, 49.32.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 74.10.Z,
74.20.Z, 77.21.Z, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 86.90.A, 86.90.D, 93.11.Z, 93.13.Z,
93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 96.04.Z, i których przychód z tej działalności
w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w październiku albo listopadzie
2020 r. był niższy co najmniej o 20% w stosunku do przychodu uzyskanego
odpowiednio w październiku albo listopadzie 2019 r. albo w przypadku
działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy, która
została zarejestrowana od stycznia 2020 roku bierze się pod uwagę przychód z tej
działalności z ostatnich trzech miesięcy poprzedzających złożenie wniosku.
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2. Dotacja, o której mowa w ust. 1, nie może być udzielona mikroprzedsiębiorcy i
małemu przedsiębiorcy, którzy na podstawie ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo
przedsiębiorców zawiesili wykonywanie działalności gospodarczej na okres
obejmujący dzień 30 września 2020 r.
3. Ustalenie prawa do dotacji, o której mowa w ust. 1, następuje na wniosek
mikroprzedsiębiorcy albo małego przedsiębiorcy, zawierający oświadczenia:
l) o posiadaniu statusu mikroprzedsiębiorcy albo małego przedsiębiorcy;
2) o rodzaju przeważającej działalności, o której mowa w ust. 1, na dzień 30
września 2020 r.;
3) potwierdzające, że przychód z działalności uzyskany w październiku albo
listopadzie 2020 r. był niższy co najmniej o 20% w stosunku do przychodu
uzyskanego odpowiednio w październiku albo listopadzie 2019, a w przypadku
działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy, która
została zarejestrowana od stycznia 2020 roku bierze się pod uwagę przychód z tej
działalności z ostatnich trzech miesięcy poprzedzających złożenie wniosku;
4) o niezawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej na okres obejmujący
dzień 30 września 2020 r.
4. Oświadczenia, o których mowa w ust. 3, złożone są pod rygorem
odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. W
oświadczeniach jest zawarta klauzula następującej treści: „Jestem świadomy
odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta
zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych
oświadczeń.
5. Wniosek, o którym mowa w ust. 3, mikroprzedsiębiorca i mały przedsiębiorca
składają wyłącznie w formie elektronicznej do powiatowego urzędu pracy
właściwego ze względu na swoją siedzibę, po ogłoszeniu naboru przez dyrektora
powiatowego urzędu pracy.
6. Dotacja może być udzielona do wysokości 5 000 zł.
7. Dotacja jest nieoprocentowana.
8. Okres zwrotu dotacji nie może być dłuższy niż 12 miesięcy, z karencją w spłacie
przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia dotacji.
9. Rada Ministrów może, w celu przeciwdziałania COVID-19, w drodze
rozporządzenia, przedłużyć okres zwrotu dotacji, o którym mowa w ust. 8, mając
na względzie okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu
epidemii oraz skutki nimi wywołane.
10. Dotacja podlega umorzeniu pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca albo mały
przedsiębiorca będzie wykonywał działalność gospodarczą przez okres 3
miesięcy od dnia udzielenia dotacji.
11. Dotacja podlega umorzeniu także w przypadku śmierci mikroprzedsiębiorcy albo
małego przedsiębiorcy w okresie od dnia udzielenia dotacji do upływu okresu, o
którym mowa w ust. 10. Przepis art. 31zzp stosuje się odpowiednio.
12. Starosta dochodzi roszczeń z tytułu niezwróconych i nienależnie przyznanych
dotacji.
13. Przychód z tytułu umorzenia dotacji na zasadach określonych w ust. 10 i 11 nie
stanowi przychodu w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób
fizycznych oraz przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych.
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14. Starosta może przeprowadzić kontrolę mikroprzedsiębiorcy albo małego
przedsiębiorcy, któremu udzielono dotacji w okresie 3 lat liczonych od dnia
udzielenia dotacji, w zakresie:
1) wydatkowania dotacji zgodnie z przeznaczeniem;
2) właściwego dokumentowania oraz rozliczania dotacji.
15. Kontrolowany mikroprzedsiębiorca albo mały przedsiębiorca jest obowiązany
udostępnić wszelkie dokumenty i udzielać wyjaśnień w sprawach objętych
zakresem kontroli.
16. Starosta może, w formie pisemnej, upoważnić dyrektora powiatowego urzędu
pracy lub na jego wniosek innych pracowników tego urzędu do dokonywania
czynności, o których mowa w ust. 14.
17. Mikroprzedsiębiorca albo mały przedsiębiorca, któremu przyznano dotację
nienależnie lub który wykorzystał przyznaną dotację niezgodnie z
przeznaczeniem lub nie poddał się kontroli, jest obowiązany do zwrotu w całości
otrzymanej dotacji wraz z odsetkami liczonymi od dnia udzielenia dotacji na
rachunek bankowy powiatowego urzędu pracy, z którego otrzymał dotację.
Mikroprzedsiębiorca albo mały przedsiębiorca jest obowiązany do dokonania
zwrotu w terminie nie dłuższym niż 12 miesięcy, liczonym od dnia doręczenia
wezwania starosty, zgodnie z harmonogramem ustalonym przez powiatowy urząd
pracy.
18. Środki pochodzące z dotacji nie podlegają egzekucji sądowej ani
administracyjnej. Środki te, w razie ich przekazania na rachunek płatniczy, są
wolne od zajęcia na podstawie sądowego lub administracyjnego tytułu
wykonawczego.”;
– KP KP PSL-Kukiz’15

– odrzucić
Uwaga: przyjęcie poprawki nr 43 spowoduje bezprzedmiotowość poprawki nr 44
44) w art. 1 pkt 10 nadać brzmienie:
„10) po art. 15zze3 dodaje się art. 15zze4 w brzmieniu:
„Art. 15zze4. l. W celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19 starosta
może, na podstawie umowy, udzielić ze środków Funduszu Pracy jednorazowo
dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej
mikroprzedsiębiorcy i małemu przedsiębiorcy, o których mowa odpowiednio w
art. 7 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. — Prawo przedsiębiorców,
których przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów podatkowych
uzyskany w październiku albo listopadzie 2020 r. był niższy co najmniej o 20%
w stosunku do przychodu uzyskanego odpowiednio w październiku albo
listopadzie 2019 r. albo w przypadku działalności gospodarczej
mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy, która została zarejestrowana od
stycznia 2020 roku bierze się pod uwagę przychód z tej działalności z ostatnich
trzech miesięcy poprzedzających złożenie wniosku.
2. Dotacja, o której mowa w ust. 1, nie może być udzielona mikroprzedsiębiorcy i
małemu przedsiębiorcy, którzy na podstawie ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo
przedsiębiorców zawiesili wykonywanie działalności gospodarczej na okres
obejmujący dzień 30 września 2020 r.
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3. Ustalenie prawa do dotacji, o której mowa w ust. 1, następuje na wniosek
mikroprzedsiębiorcy albo małego przedsiębiorcy, zawierający oświadczenia:

l) o posiadaniu statusu mikroprzedsiębiorcy albo małego przedsiębiorcy;
2) potwierdzające, że przychód z działalności uzyskany w październiku
albo listopadzie 2020 r. był niższy co najmniej o 20% w stosunku do
przychodu uzyskanego odpowiednio w październiku albo listopadzie
2019, a w przypadku działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy i
małego przedsiębiorcy, która została zarejestrowana od stycznia 2020
roku bierze się pod uwagę przychód z tej działalności z ostatnich trzech
miesięcy poprzedzających złożenie wniosku;
3) o niezawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej na okres
obejmujący dzień 30 września 2020 r.
4. Oświadczenia, o których mowa w ust. 3, złożone są pod rygorem
odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. W
oświadczeniach jest zawarta klauzula następującej treści: „Jestem świadomy
odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta
zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych
oświadczeń.
5. Wniosek, o którym mowa w ust. 3, mikroprzedsiębiorca i mały przedsiębiorca
składają wyłącznie w formie elektronicznej do powiatowego urzędu pracy
właściwego ze względu na swoją siedzibę, po ogłoszeniu naboru przez dyrektora
powiatowego urzędu pracy.
6. Dotacja może być udzielona do wysokości 5 000 zł.
7. Dotacja jest nieoprocentowana.
8. Okres zwrotu dotacji nie może być dłuższy niż 12 miesięcy, z karencją w spłacie
przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia dotacji.
9. Rada Ministrów może, w celu przeciwdziałania COVID-19, w drodze
rozporządzenia, przedłużyć okres zwrotu dotacji, o którym mowa w ust. 8, mając
na względzie okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu
epidemii oraz skutki nimi wywołane.
10. Dotacja podlega umorzeniu pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca albo mały
przedsiębiorca będzie wykonywał działalność gospodarczą przez okres 3
miesięcy od dnia udzielenia dotacji.
11. Dotacja podlega umorzeniu także w przypadku śmierci mikroprzedsiębiorcy
albo małego przedsiębiorcy w okresie od dnia udzielenia dotacji do upływu
okresu, o którym mowa w ust. 10. Przepis art. 31zzp stosuje się odpowiednio.
12. Starosta dochodzi roszczeń z tytułu niezwróconych i nienależnie przyznanych
dotacji.
13. Przychód z tytułu umorzenia dotacji na zasadach określonych w ust. 10 i 11 nie
stanowi przychodu w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób
fizycznych oraz przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych.
14. Starosta może przeprowadzić kontrolę mikroprzedsiębiorcy albo małego
przedsiębiorcy, któremu udzielono dotacji w okresie 3 lat liczonych od dnia
udzielenia dotacji, w zakresie:

1) wydatkowania dotacji zgodnie z przeznaczeniem;
2) właściwego dokumentowania oraz rozliczania dotacji.
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15. Kontrolowany mikroprzedsiębiorca albo mały przedsiębiorca jest obowiązany
udostępnić wszelkie dokumenty i udzielać wyjaśnień w sprawach objętych
zakresem kontroli.
16. Starosta może, w formie pisemnej, upoważnić dyrektora powiatowego urzędu
pracy lub na jego wniosek innych pracowników tego urzędu do dokonywania
czynności, o których mowa w ust. 14.
17. Mikroprzedsiębiorca albo mały przedsiębiorca, któremu przyznano dotację
nienależnie lub który wykorzystał przyznaną dotację niezgodnie z
przeznaczeniem lub nie poddał się kontroli, jest obowiązany do zwrotu w całości
otrzymanej dotacji wraz z odsetkami liczonymi od dnia udzielenia dotacji na
rachunek bankowy powiatowego urzędu pracy, z którego otrzymał dotację.
Mikroprzedsiębiorca albo mały przedsiębiorca jest obowiązany do dokonania
zwrotu w terminie nie dłuższym niż 12 miesięcy, liczonym od dnia doręczenia
wezwania starosty, zgodnie z harmonogramem ustalonym przez powiatowy urząd
pracy.
18. Środki pochodzące z dotacji nie podlegają egzekucji sądowej ani
administracyjnej. Środki te, w razie ich przekazania na rachunek płatniczy, są
wolne od zajęcia na podstawie sądowego lub administracyjnego tytułu
wykonawczego.”;
– KP KP PSL-Kukiz’15

– odrzucić
45) w art. 1 pkt 10 nadać brzmienie:
„10) po art. 15zze3 dodaje się art. 15zze4 i art. 15zze5 w brzmieniu:
„Art. 15zze4. 1. W celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19 starosta
może, na podstawie umowy, udzielić ze środków Funduszu Pracy jednorazowo
dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej
mikroprzedsiębiorcy i małemu przedsiębiorcy, o których mowa odpowiednio w
art. 7 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców,
którzy na dzień 30 września 2020 r. prowadzili działalność gospodarczą,
oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj
przeważającej działalności, kodami 47.71.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 56.10.A,
56.10.B, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.14.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 82.30.Z, 85.51.Z,
85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z w zakresie działalności leczniczej
polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o
którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie
uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o
gminach uzdrowiskowych, lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji
leczniczej, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z,
93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.04.Z, i których przychód
z tej działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w październiku
albo listopadzie 2020 r. był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu
uzyskanego odpowiednio w październiku albo listopadzie 2019 r.
2. Dotacja, o której mowa w ust. 1, nie może być udzielona mikroprzedsiębiorcy i
małemu przedsiębiorcy, którzy na podstawie ustawy z dnia 6 marca 2018 r. –
Prawo przedsiębiorców zawiesili wykonywanie działalności gospodarczej na
okres obejmujący dzień 30 września 2020 r.
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3. Oceny spełnienia warunku, o którym mowa w ust. 1, w zakresie oznaczenia
prowadzonej działalności gospodarczej według Polskiej Klasyfikacji Działalności
(PKD) 2007 dokonuje się na podstawie danych zawartych w rejestrze REGON w
brzmieniu na dzień 30 września 2020 r.
4. Ustalenie prawa do dotacji, o której mowa w ust. 1, następuje na wniosek
mikroprzedsiębiorcy albo małego przedsiębiorcy, zawierający oświadczenia:

1) o posiadaniu statusu mikroprzedsiębiorcy albo małego
przedsiębiorcy;
2) o prowadzeniu na dzień 30 września 2020 r. działalności
gospodarczej, o której mowa w ust. 1;
3) potwierdzające, że przychód z działalności uzyskany w
październiku albo listopadzie 2020 r. był niższy co najmniej o 40% w
stosunku do przychodu uzyskanego odpowiednio w październiku albo
listopadzie 2019 r.;
4) o niezawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej na okres
obejmujący dzień 30 września 2020 r.
5. Oświadczenia, o których mowa w ust. 4, złożone są pod rygorem
odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. W
oświadczeniach jest zawarta klauzula następującej treści: „Jestem świadomy
odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta
zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych
oświadczeń.
6. Wniosek, o którym mowa w ust. 4, mikroprzedsiębiorca i mały przedsiębiorca
składają wyłącznie w formie elektronicznej do powiatowego urzędu pracy
właściwego ze względu na swoją siedzibę, po ogłoszeniu naboru przez dyrektora
powiatowego urzędu pracy, do dnia 31 stycznia 2021 r.
7. Dotacja może być udzielona do wysokości 5 000 zł.
8. Dotacja podlega zwrotowi przez mikroprzedsiębiorcę albo małego przedsiębiorcę
w całości na rachunek bankowy powiatowego urzędu pracy, z którego otrzymał
dotację, jeżeli nie wykonywał działalności gospodarczej przez okres 3 miesięcy
od dnia udzielenia dotacji.
9. W przypadku, o którym mowa w ust. 8, okres zwrotu dotacji nie może być dłuższy
niż 12 miesięcy, z karencją w spłacie przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia
dotacji.
10. Rada Ministrów może, w celu przeciwdziałania COVID-19, w drodze
rozporządzenia, przedłużyć okres zwrotu dotacji, o którym mowa w ust. 9, mając
na względzie okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu
epidemii oraz skutki nimi wywołane.
11. Dotacja podlega zwrotowi przez mikroprzedsiębiorcę albo małego przedsiębiorcę
w całości, wraz z odsetkami liczonymi od dnia udzielenia dotacji, na rachunek
bankowy powiatowego urzędu pracy, z którego otrzymał dotację, jeżeli:

1) wydatkował ją niezgodnie z przeznaczeniem;
2) złożył niezgodne ze stanem faktycznym przynajmniej jedno z
oświadczeń, o których mowa w ust. 4, lub nie spełniał innych warunków
do udzielania dotacji;
3) nie poddał się kontroli, o której mowa w ust. 16.
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12. W przypadku, o którym mowa w ust. 11, okres zwrotu dotacji nie może być
dłuższy niż 30 dni, liczonych od dnia doręczenia wezwania starosty.
13. W przypadku śmierci przedsiębiorcy w okresie, o którym mowa w ust. 8,
spadkobiercy przedsiębiorcy nie są obowiązani do zwrotu udzielonej dotacji.
14. Starosta dochodzi roszczeń z tytułu niezwróconych i nienależnie udzielonych
dotacji.
15. Przychód z tytułu udzielonej dotacji na zasadach określonych w ust. 1 oraz w
przypadku, o którym mowa w ust. 13, nie stanowi przychodu w rozumieniu
przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz przepisów o podatku
dochodowym od osób prawnych.
16. Starosta może przeprowadzić kontrolę wobec mikroprzedsiębiorcy albo małego
przedsiębiorcy, któremu udzielono dotacji, w okresie 3 lat liczonych od dnia
udzielenia dotacji, w zakresie:

1) wydatkowania dotacji zgodnie z przeznaczeniem;
2) właściwego dokumentowania dotacji.
17. Kontrolowany mikroprzedsiębiorca albo mały przedsiębiorca jest obowiązany
udostępnić wszelkie dokumenty i udzielać wyjaśnień w sprawach objętych
zakresem kontroli.
18. Starosta może, w formie pisemnej, upoważnić dyrektora powiatowego urzędu
pracy lub, na jego wniosek, innych pracowników tego urzędu, do dokonywania
czynności, o których mowa w ust. 16.
19. Środki pochodzące z dotacji nie podlegają egzekucji sądowej ani
administracyjnej. Środki te, w razie ich przekazania na rachunek płatniczy, są
wolne od zajęcia na podstawie sądowego lub administracyjnego tytułu
wykonawczego.
Art. 15zze5. 1. Rada Ministrów może, w celu przeciwdziałania COVID-19, w drodze
rozporządzenia, nadać starostom uprawnienie do udzielania, na podstawie
umowy, dotacji ze środków Funduszu Pracy na pokrycie bieżących kosztów
prowadzenia działalności gospodarczej wszystkim bądź niektórym
mikroprzedsiębiorcom oraz małym przedsiębiorcom, którzy otrzymali dotację
zgodnie z art. 15zze4, lub do udzielania tej dotacji innym mikroprzedsiębiorcom
lub małym przedsiębiorcom, mając na względzie okres obowiązywania stanu
zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, skutki nimi wywołane,
ograniczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej wynikające z tych stanów
oraz obszary życia gospodarczego i społecznego w szczególny sposób dotknięte
konsekwencjami COVID-19.
2. Rozporządzenie, o którym mowa w ust. 1, może ustalać krąg przedsiębiorców,
którym dotacja może zostać udzielona, poprzez określenie:

1) innych warunków niż wskazane w przepisach art. 15zze4 ust. 1, w
zakresie obniżenia przychodu z działalności i okresu porównawczego,
oraz ust. 2;
2) kodów, którymi oznaczona była, na wskazany dzień przypadający nie
wcześniej niż 3 miesiące przed dniem wejścia w życie rozporządzenia,
według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj
przeważającej działalności, działalność gospodarcza przedsiębiorcy
ubiegającego się o otrzymanie dotacji.
3. Rozporządzenie, o którym mowa w ust. 1, może także określać:
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1) inną niż wskazana w przepisach art. 15zze4 ust. 4 pkt 2–4 treść
oświadczeń,
2) inny niż wskazany w art. 15zze4 ust. 6 termin składania wniosku o
ustalenie prawa do dotacji.”.”;
– KP PiS

– przyjąć
46) w art. 1 w pkt 10, w art. 15zze4 wyrazy „kodami 47.71.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z,
56.10.A, 56.10.B, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 82.30.Z, 85.51.Z, 86.90.A,
86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93,29.A, 93.29.B, 93.29.Z,
96.04.Z” zastąpić się wyrazami „kodami 47.19.Z, 47.51.Z, 47.59.Z, 47.71.Z, 47.72.Z,
47.75, 47.76.Z, 47.77.Z, 47.78.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 47.99.Z, 49.39, 49.39.Z,
52.29.C, 55.20, 55.10, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 58.13.Z, 58.14.Z,
59.11.Z, 59.14.Z, 68.20.Z, 70.22.Z, 73.11, 73.11.Z, 74.10.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 77.29.Z,
79.11.A, 79.11.B, 79.12, 79.12.Z, 79.9, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z,
85.53.Z, 85.59.A, 85.59 B, 85.59.A, 86.90.A, 86.90.D, 86.90.E, 90.0, 90.02, 90.03,
93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.2, 93.21, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.Z, 93.29 A, 93.29.B,
96.01.Z, 96.02.Z, 96.04.Z”;
– KP KO
– odrzucić
47) w art. 1 w pkt 10, w art. 15zze4 ust. 1 nadać brzmienie:
„1. W celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19 starosta może, na
podstawie umowy, udzielić ze środków Funduszu Pracy jednorazowo dotacji na
pokrycie
bieżących
kosztów
prowadzenia
działalności
gospodarczej
mikroprzedsiębiorcy i małemu przedsiębiorcy, o których mowa odpowiednio w art. 7
ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, którzy na dzień
30 września 2020 r. prowadzili działalność gospodarczą, i których przychód z tej
działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w październiku albo
listopadzie 2020 r. był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego
odpowiednio w październiku albo listopadzie 2019 r.”;
– KP Konfederacja
– odrzucić
48) w art. 1 w pkt 10, w art. 15zze4 ust. 1 nadać brzmienie:
„1. W celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19 starosta może, na
podstawie umowy, udzielić ze środków Funduszu Pracy jednorazowo dotacji na
pokrycie
bieżących
kosztów
prowadzenia
działalności
gospodarczej
mikroprzedsiębiorcy i małemu przedsiębiorcy, o których mowa odpowiednio w art. 7
ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, którzy na dzień
30 września 2020 r. prowadzili działalność gospodarczą, oznaczoną według Polskiej
Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, kodem
47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.29.Z, 56.30.Z,
59.11.Z, 70.22.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.90.A, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 86.90.A,
86.90.D., 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 96.04.Z, i których przychód z tej
działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w październiku albo
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listopadzie 2020 r. był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego
odpowiednio w październiku albo listopadzie 2019 r.”;
– KP Konfederacja
– odrzucić
49) w art. 1 w pkt 10, w dodawanym art. 15zze4 ust. 1 nadać brzmienie:
„l. W celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19 starosta może, na
podstawie umowy, udzielić ze środków Funduszu Pracy jednorazowo dotacji na
pokrycie
bieżących
kosztów
prowadzenia
działalności
gospodarczej
mikroprzedsiębiorcy i małemu przedsiębiorcy, o których mowa odpowiednio w art. 7
ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. — Prawo przedsiębiorców, którzy na
dzień 30 września 2020 r. prowadzili działalność gospodarczą, oznaczoną według
Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej
działalności, kodami 47.71.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.29.Z,
56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 71.11.Z, 74.20.Z, 77.21.Z,
82.30.Z, 85.51.Z, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.03.Z, 90.04.Z, 93.11.Z,
93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.04.Z oraz świadczącej usługi
na rzecz muzeów w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U.
z 2020 r. poz. 902), oznaczone kodem 79.90.A, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.59, 85.60.Z, bądź
prowadzącej muzeum nie będące instytucją kultury w rozumieniu ustawy z dnia 21
listopada 1996 r. o muzeach, o zakończonym procesie organizacji i wpisane do wykazu
muzeów, o którym mowa w art. 5b ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach, i
których przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany
w październiku albo listopadzie 2020 r. był niższy co najmniej o 40% w stosunku do
przychodu uzyskanego odpowiednio w październiku albo listopadzie 2019 r.”;
– KP PiS

– przyjąć
Uwaga: poprawkę nr 49 należy głosować łącznie z poprawką nr 64
50) w art. 1 pkt 12 nadać brzmienie:
„12) w art. 31a:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. W celu umożliwienia realizacji zadań, o których mowa w art. 15g ust. 1 i 1a, art.
15g1, art. 15ga ust. 1, art. 15gg ust. 1 oraz art. 15gga ust. 1, minister właściwy do
spraw pracy - dysponent Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
dokona zmiany w planie finansowym Funduszu Gwarantowanych Świadczeń
Pracowniczych na rok 2020 poprzez zwiększenie kosztów Funduszu
Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych z przeznaczeniem na wypłatę
świadczeń na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników, o których mowa w art.
15g ust. 1 i 1a, art. 15ga ust. 1, art. 15gg ust. 1 i art. 15gga ust. 1, oraz zmniejszenie
stanu środków pieniężnych Funduszu Gwarantowanych Świadczeń
Pracowniczych.”,
b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a i 1b w brzmieniu:
„1a. Zadania, o których mowa w art. 15g ust. 1 i 1a, art. 15g 1, art. 15ga ust. 1, art.
15gg ust. 1 oraz art. 15gga ust. 1, są finansowane od dnia 1 stycznia 2021 r. ze
środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych zasilonego
środkami Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 lub środkami budżetu państwa,
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po dokonaniu odpowiednich zmian w planie finansowym Funduszu
Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.
1b. Zadania, o których mowa w art. 15g ust. 1 i 1a, art. 15g1, art. 15ga ust. 1 oraz art.
15gg ust. 1, są finansowane do dnia 30 czerwca 2021 r.”,
c) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. W celu umożliwienia realizacji zadań, o których mowa w art. 15g ust. 1 i 1a, art.
15g1, art. 15ga ust. 1 oraz art. 15gg ust. 1, minister właściwy do spraw pracy dysponent Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych może w roku
2020 zaciągnąć nieoprocentowaną pożyczkę ze środków Funduszu Pracy.”,
d) w ust. 4 wyrazy „w art. 15g ust. 1 i 2, art. 15ga ust. 1 i 5 oraz art. 15gg ust. 1 i 2”
zastępuje się wyrazami „w art. 15g ust. 1–2, art. 15g1, art. 15ga ust. 1 i 5, art. 15gg
ust. 1 i 2 oraz art. 15gga ust. 1”,
e) dodaje się ust. 6–8 w brzmieniu:
„6. Środki Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych przekazane
wojewódzkim urzędom pracy na finansowanie zadań, o których mowa w art. 15g
ust. 1 i 1a, art. 15g1, art. 15ga ust. 1, art. 15gg ust. 1 oraz art. 15gga ust. 1,
niewykorzystane do dnia 31 grudnia 2020 r., pozostają na wyodrębnionych
rachunkach bankowych wojewódzkich urzędów pracy z przeznaczeniem na
finansowanie tych zadań w roku 2021.
7. Środki Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych przekazane
wojewódzkim urzędom pracy na finansowanie zadań, o których mowa w art. 15g
ust. 1 i 1a, art. 15g1, art. 15ga ust. 1 oraz art. 15gg ust. 1, niewykorzystane do dnia
30 czerwca 2021 r., podlegają rozliczeniu i zwrotowi na rachunek bankowy
dysponenta Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych do dnia 31
sierpnia 2021 r.
8. Środki Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych przekazane
wojewódzkim urzędom pracy w latach 2020 i 2021 na finansowanie zadania, o
którym mowa w art. 15gga ust. 1, niewykorzystane w okresie realizacji zadania,
podlegają rozliczeniu i zwrotowi na rachunek bankowy dysponenta Funduszu
Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w terminie 2 miesięcy od
zakończenia okresu realizacji zadania.”;”;
– KP PiS

– przyjąć
51) w art. 1 po pkt 12 dodać pkt 12a w brzmieniu:
,,12a) 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;

32
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
52) w art. 1 po pkt 12 dodać pkt 12a w brzmieniu:
„12a) po art. 31fc dodaje się art. 31fd w brzmieniu:
„Art. 31fd. 1. Przedsiębiorca, w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo
przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292, z późn. zm. ) w związku z
ogłoszonym stanem epidemii spowodowanym rozprzestrzenianiem się
wirusa SARS-CoV-2, może skorzystać z zawieszenia do dnia 30 czerwca
2021 r. obowiązku spłaty:
1) rat kredytów zaciągniętych w związku z działalnością
przedsiębiorstwa;
2) rat wynagrodzenia przysługującego finansującemu, w rozumieniu
przepisu art. 7091 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywiny
(Dz. U. z 2019 r. 1145 i 1495) w związku z zawartą umową leasingu.
2. Zawieszenie rat, o których mowa w ust. 1 następuje po złożeniu przez
przedsiębiorcę oświadczenia kredytodawcy lub finansującemu.
3. Okres spłaty kredytu lub umowy, o której mowa w ust 1 pkt 2 przedłuża się
odpowiednio o okres zawieszenia obowiązku spłaty.
4. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 nie stosuje się art. 70913 § 2
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.
5. Program naprawy gospodarki podmiotu, o którym mowa w art. 70 ust 2 pkt
2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe w przypadku
ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii i w
terminie 3 miesięcy od ich ustania może być przygotowany w wersji
uproszczonej, obejmującej prognozę płynności finansowej, z zastrzeżeniem
konieczności przygotowania pełnego programu po upływie 9 miesięcy od
ustana stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.”.”;
– KP KO
– odrzucić
53) w art. 1 po pkt 12 dodać pkt 12a w brzmieniu:
„12a) w art. 31m ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Orzeczenia lekarskie wydane w ramach wstępnych, okresowych i kontrolnych
badań lekarskich, których ważność upłynęła po dniu 7 marca 2020 r., zachowują
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ważność, nie dłużej jednak niż do upływu 180 dni od dnia odwołania stanu
zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.”.”;
– KP PiS

– przyjąć
54) w art. 1 pkt 13 nadać brzmienie:
„13) w art. 31q dodaje się ust. 9 w brzmieniu:
„9. Środki Funduszu Pracy przekazane samorządom powiatów na finansowanie
zadań oraz kosztów obsługi, o których mowa w ust. 1, a także dodatkowe środki
Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie programów na rzecz promocji
zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, o których
mowa w ust. 8, niewykorzystane do dnia 31 grudnia 2020 r., pozostają na
wyodrębnionych rachunkach bankowych samorządów powiatów z
przeznaczeniem na finansowanie w roku 2021 zadań oraz kosztów obsługi, o
których mowa w art. 31qa ust. 1.”;”;
– KP PiS

– przyjąć
55) w art. 1 pkt 14 nadać brzmienie:
„14) po art. 31q dodaje się art. 31qa w brzmieniu:
„Art. 31qa. 1. Zadania, o których mowa w art. 15zzb–15zze oraz art. 15zze2, oraz
koszty ich obsługi są finansowane od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 30 czerwca
2021 r. ze środków Funduszu Pracy zasilonego środkami Funduszu
Przeciwdziałania COVID-19 lub środkami budżetu państwa, po dokonaniu
odpowiednich zmian w planie finansowym Funduszu Pracy.
2. Zadania, o których mowa w art. 15zzb, art. 15zzc i art. 15zze, mogą być
finansowane ze środków Funduszu Pracy na realizację projektów
współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, o których mowa w
art. 2 ust. 1 pkt 26a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i
instytucjach rynku pracy.
3. Finansowanie zadań, o których mowa w art. 15zzb, art. 15zzc i art. 15zze, ze
środków Funduszu Pracy na realizację projektów współfinansowanych z
Europejskiego Funduszu Społecznego odbywa się w ramach umów, o których
mowa w art. 109 ust. 7 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy. W takim przypadku nie jest wymagana zmiana
zawartych umów.
4. Zadanie, o którym mowa w art. 15zze4, oraz koszty jego obsługi są finansowane w
latach 2020 i 2021 ze środków Funduszu Pracy zasilonego środkami Funduszu
Przeciwdziałania COVID-19, po dokonaniu odpowiednich zmian w planie
finansowym Funduszu Pracy.
5. Na finansowanie zadań, o których mowa w ust. 1, 2 i 4, oraz kosztów ich obsługi
przeznacza się środki Funduszu Pracy w ramach kwot środków (limitów)
ustalonych dla samorządów powiatów przez ministra właściwego do spraw pracy.
6. Kwoty środków (limity), o których mowa w ust. 5, są ustalane przez ministra
właściwego do spraw pracy na pisemny wniosek starosty (prezydenta miasta)
zaopiniowany przez marszałka województwa.
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7. Środki Funduszu Pracy, o których mowa w ust. 4, przekazane samorządom
powiatów i niewykorzystane do dnia 31 grudnia 2020 r. pozostają na
wyodrębnionych rachunkach bankowych samorządów powiatów, z
przeznaczeniem na finansowanie w roku 2021 zadania oraz kosztów obsługi, o
których mowa w ust. 4.
8. Środki Funduszu Pracy, o których mowa w ust. 1 i 2, oraz w art. 31q ust. 9,
przekazane samorządom powiatów i niewykorzystane do dnia 30 czerwca 2021 r.
podlegają rozliczeniu i zwrotowi na rachunek bankowy dysponenta Funduszu
Pracy do dnia 31 sierpnia 2021 r.
9. Środki Funduszu Pracy, o których mowa w ust. 4 i 7, przekazane samorządom
powiatów w latach 2020 i 2021, niewykorzystane w okresie realizacji zadania, o
którym mowa w art. 15zze4, podlegają rozliczeniu i zwrotowi na rachunek
bankowy dysponenta Funduszu Pracy w terminie 2 miesięcy od zakończenia
okresu realizacji zadania.
10. Przepisy art. 31q ust. 1a, 1b i 7 stosuje się odpowiednio.”;”;
– KP PiS

– przyjąć
56) w art. 1 pkt 15 nadać brzmienie:
„15) w art. 31zo:
a) ust. 8 i 9 otrzymują brzmienie:
„8. Na wniosek płatnika składek prowadzącego, na dzień złożenia wniosku o
zwolnienie z opłacania składek działalność gospodarczą oznaczoną według
Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej
działalności, kodami 47.11.Z, 47.71.Z, 47.76.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z,
49.32.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 74.10.Z, 74.20.Z,
77.21.Z, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 86.90.A, 86.90.D, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z,
93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 96.04.Z, zwalnia się z obowiązku opłacania należnych
składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz
Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń
Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych, za okres od dnia 1 lipca
2020 r. do dnia 30 listopada 2020 r., wykazanych w deklaracjach rozliczeniowych
złożonych za ten okres, jeżeli był zgłoszony jako płatnik składek do dnia 30
czerwca 2020 r. i przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów
podatkowych uzyskany w pierwszym miesiącu kalendarzowym, za który
składany jest wniosek o zwolnienie z opłacania tych składek był niższy co
najmniej o 20% w stosunku do przychodu uzyskanego w tym samym miesiącu
kalendarzowym w 2019 r. W przypadku działalności gospodarczej, która została
zarejestrowana od stycznia 2020 roku bierze się pod uwagę przychód z tej
działalności z ostatnich trzech miesięcy poprzedzających złożenie wniosku.
9. Opłacone należności z tytułu składek, które zostały zwolnione z obowiązku
opłacania na podstawie ust. 8 lub 10, podlegają zwrotowi na zasadach określonych
w art. 24 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń
społecznych.”,
b) wykreśla się ust. 10;”;
– KP KP PSL-Kukiz’15

– odrzucić
Uwaga: przyjęcie poprawki nr 56 spowoduje bezprzedmiotowość poprawek nr 57–59
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57) w art. 1 pkt 15 nadać brzmienie:
„15) w art. 31zo:
a) ust. 8 i 9 otrzymują brzmienie:
„8. Na wniosek płatnika składek prowadzącego, na dzień złożenia wniosku o
zwolnienie z opłacania składek działalność gospodarczą zwalnia się z obowiązku
opłacania należnych składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie
zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz
Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur
Pomostowych, za okres od dnia 1 lipca 2020 r. do dnia 30 listopada 2020 r.,
wykazanych w deklaracjach rozliczeniowych złożonych za ten okres, jeżeli był
zgłoszony jako płatnik składek do dnia 30 czerwca 2020 r. i przychód z tej
działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w pierwszym
miesiącu kalendarzowym, za który składany jest wniosek o zwolnienie z
opłacania tych składek był niższy co najmniej o 20% w stosunku do przychodu
uzyskanego w tym samym miesiącu kalendarzowym w 2019 r. W przypadku
działalności gospodarczej, która została zarejestrowana od stycznia 2020 roku
bierze się pod uwagę przychód z tej działalności z ostatnich trzech miesięcy
poprzedzających złożenie wniosku.
9. Opłacone należności z tytułu składek, które zostały zwolnione z obowiązku
opłacania na podstawie ust. 8 lub 10, podlegają zwrotowi na zasadach określonych
w art. 24 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń
społecznych.”,
b) wykreśla się ust. 10;”;
– KP KP PSL-Kukiz’15

– odrzucić
58) w art. 1 w pkt 15 w lit a, ust. 8 nadać brzmienie:
„8. Na wniosek płatnika składek prowadzącego, na dzień złożenia wniosku o zwolnienie
z opłacania składek, działalność gospodarczą oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji
Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, kodami 49.39.Z,
55.10.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 71.11.Z, 77.39.Z, 79.11.A,
79.12.Z, 79.90.A, 82.30.Z, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.03.Z, 90.04.Z, 93.29.A, 93.29.B,
93.29.Z oraz świadczącej usługi na rzecz muzeów w rozumieniu ustawy z dnia 21
listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2020 r. poz. 902), oznaczone kodem 79.90.A,
85.51.Z, 85.52.Z, 85.59, 85.60.Z, bądź prowadzącej muzeum w rozumieniu ustawy z
dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach nie będące instytucją kultury, o zakończonym
procesie organizacji muzeum i wpisanym do wykazu muzeów, o którym mowa w art.
5b ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach, zwalnia się z obowiązku opłacania
należnych składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na
Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń
Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych, za okres od dnia 1 lipca 2020 r.
do dnia 30 września 2020 r., wykazanych w deklaracjach rozliczeniowych złożonych
za ten okres, jeżeli był zgłoszony jako płatnik składek do dnia 30 czerwca 2020 r. i
przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w
pierwszym miesiącu kalendarzowym, za który składany jest wniosek o zwolnienie z
opłacania tych składek był niższy co najmniej o 75% w stosunku do przychodu
uzyskanego w tym samym miesiącu kalendarzowym w 2019 r.”;
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– KP PiS

– przyjąć

59) w art. 1 w pkt 15 w lit. a, w art. 31zo w ust. 8 wyrazy „do dnia 30 września 2020 r.”
zastąpić wyrazami „do dnia 31 grudnia 2021 r.”;
– KP Konfederacja
– odrzucić
60) w art. 1 w pkt 15 w lit. b, w art. 31zo ust. 10 nadać brzmienie:
„10. Na wniosek płatnika składek prowadzącego, na dzień 30 września 2020 r.,
działalność gospodarczą zwalnia się z obowiązku opłacania należnych składek na
ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz
Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz
Emerytur Pomostowych, za okres od dnia 1 listopada 2020 r. do dnia 30 listopada 2020
r., wykazanych w deklaracji rozliczeniowej złożonej za ten miesiąc, jeżeli był
zgłoszony jako płatnik składek do dnia 30 czerwca 2020 r. i przychód z tej działalności
w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w listopadzie 2020 r. był niższy co
najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w listopadzie 2019 r.”;
– KP Konfederacja
– odrzucić
Uwaga: przyjęcie poprawki nr 60 spowoduje bezprzedmiotowość poprawki nr 61
61) w art. 1 w pkt 15 w lit. b, w art. 31zo ust. 10 nadać brzmienie:
„10. Na wniosek płatnika składek prowadzącego, na dzień 30 września 2020 r.,
działalność gospodarczą zwalnia się z obowiązku opłacania należnych składek na
ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz
Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz
Emerytur Pomostowych, za okres od dnia 1 listopada 2020 r. do dnia 30 listopada 2021
r., wykazanych w deklaracji rozliczeniowej złożonej za ten miesiąc, jeżeli był
zgłoszony jako płatnik składek do dnia 30 czerwca 2020 r. i przychód z tej działalności
w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w listopadzie 2020 r. był niższy co
najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w listopadzie 2019 r.”;
– KP Konfederacja
– odrzucić
62) w art. 1 pkt 15 lit. b nadać brzmienie:
„b) dodaje się ust. 10 i 11 w brzmieniu:
„10. Na wniosek płatnika składek prowadzącego, na dzień 30 września 2020 r.,
działalność oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007,
jako rodzaj przeważającej działalności, kodami 47.71.Z, 47.81.Z, 47.82.Z,
47.89.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.14.Z, 74.20.Z, 77.21.Z,
79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z w
zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach
lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca
2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony
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uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, lub realizowanej w trybie
stacjonarnym rehabilitacji leczniczej, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z,
90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z,
96.04.Z, zwalnia się z obowiązku opłacania należnych składek na ubezpieczenia
społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz
Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub
Fundusz Emerytur Pomostowych, za okres od dnia 1 listopada 2020 r. do dnia 30
listopada 2020 r., wykazanych w deklaracji rozliczeniowej złożonej za ten
miesiąc, jeżeli był zgłoszony jako płatnik składek do dnia 30 czerwca 2020 r. i
przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w
listopadzie 2020 r. był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu
uzyskanego w listopadzie 2019 r.
11. Oceny spełnienia warunku, o którym mowa w ust. 10, w zakresie oznaczenia
prowadzonej działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007
dokonuje się na podstawie danych zawartych w rejestrze REGON w brzmieniu na
dzień 30 września 2020 r.”.”;
– KP PiS

– przyjąć
63) w art. 1 w pkt 15 lit. b nadać brzmienie:
„b) dodaje się ust. 10 w brzmieniu:
„10. Na wniosek płatnika składek prowadzącego, na dzień 30 września 2020 r.,
działalność oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007,
jako rodzaj przeważającej działalności, kodami: 47.19.Z, 47.51.Z, 47.59.Z,
47.71.Z, 47.72.Z, 47.75, 47.76.Z, 47.77.Z, 47.78.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z,
47.99.Z, 49.39, 49.39.Z, 52.29.C, 55.20, 55.10, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z ,
56.29.Z, 56.30.Z, 58.13.Z, 58.14.Z, 59.11.Z, 59.14.Z, 68.20.Z, 70.22.Z, 73.11,
73.11.Z, 74.10.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 77.29.Z, 79.11.A, 79.11.B, 79.12, 79.12.Z,
79.9, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59 B,
85.59.A, 86.90.A, 86.90.D, 86.90.E, 90.0, 90.02, 90.03, 93.11.Z, 93.13.Z,
93.19.Z, 93.2, 93.21, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.Z, 93.29 A, 93.29.B, 96.01.Z,
96.02.Z, 96.04.Z, zwalnia się z obowiązku opłacania należnych składek na
ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy,
Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
lub Fundusz Emerytur Pomostowych, za okres od dnia 1 października 2020 r.
do dnia 31 grudnia 2020 r., wykazanych w deklaracji rozliczeniowej złożonej za
te miesiące, jeżeli był zgłoszony jako płatnik składek do dnia 30 czerwca 2020 r.
i przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w
październiku 2020 r., listopadzie 2020 r. i grudniu 2020 r. był niższy co najmniej
o 30% w stosunku do przychodu uzyskanego analogicznie w październiku 2019
r., w listopadzie 2019 r. i w grudniu 2019 r., a w przypadku rozpoczęcia
działalności gospodarczej po 30 listopada 2019 r. przychód z tej działalności
uzyskany w październiku albo listopadzie 2020 r. był niższy co najmniej o 30%
w stosunku do średniomiesięcznego przychodu osiągniętego w okresie od 1
grudnia 2019 r. do września 2020 r.”;”;
– KP KO
– odrzucić
Uwaga: poprawkę nr 63 należy głosować łącznie z poprawkami nr 68–71
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64) w art. 1 w pkt 15 w lit. b, ust. 10 nadać brzmienie:
„10. Na wniosek płatnika składek prowadzącego, na dzień 30 września 2020 r.,
działalność gospodarczą oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD)
2007, jako rodzaj przeważającej działalności, kodami 47.71.Z, 47.81.Z, 47.82.Z,
47.89.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z,
59.20.Z, 71.11.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 82.30.Z, 85.51.Z, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z,
90.02.Z, 90.03.Z, 90.04.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B,
93.29.Z, 96.04.Z oraz świadczącej usługi na rzecz muzeów w rozumieniu ustawy z
dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2020 r. poz. 902), oznaczone kodem
79.90.A, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.59, 85.60.Z, bądź prowadzącej muzeum w rozumieniu
ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach nie będące instytucją kultury, o
zakończonym procesie organizacji muzeum i wpisanym do wykazu muzeów, o którym
mowa w art. 5b ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach, zwalnia się z obowiązku
opłacania należnych składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie
zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych
Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych, za okres od dnia 1
listopada 2020 r. do dnia 30 listopada 2020 r., wykazanych w deklaracji rozliczeniowej
złożonej za ten miesiąc, jeżeli był zgłoszony jako płatnik składek do dnia 30 czerwca
2020 r. i przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany
w listopadzie 2020 r. był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu
uzyskanego w listopadzie 2019 r.”;
– KP PiS

– przyjąć
65) w art. 1 pkt 16 nadać brzmienie:
„16) w art. 31zp:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Wniosek o zwolnienie z obowiązku opłacania należności z tytułu składek, o
których mowa w art. 31zo, zwany dalej „wnioskiem o zwolnienie z opłacania
składek”, płatnik składek przekazuje do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nie
później niż:
l) do dnia 30 czerwca 2020 r. – w przypadku składek należnych za okres od dnia 1
marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r.;
2) do dnia 30 listopada 2020 r. – w przypadku składek, o których mowa w art. 31zo
ust. 8, należnych za okres od dnia 1 lipca 2020 r. do dnia 30 września 2020 r.;
3) do dnia 31 stycznia 2021 r. – w przypadku składek, o których mowa w art. 31zo
ust. 10, należnych za okres od dnia 1 listopada 2020 r. do dnia 30 listopada 2020
r.”,
b) uchyla się ust. 1a,
c) w ust. 2:
– pkt 2b otrzymuje brzmienie:
„2b) oświadczenie płatnika składek o rodzaju przeważającej działalności, o której
mowa odpowiednio w art. 31zo ust. 8 lub,”,
– po pkt 2c dodaje się pkt 2d w brzmieniu:
2d) oświadczenie płatnika składek, o którym mowa w art. 31zo ust. 10,
potwierdzające, że przychód z działalności uzyskany w listopadzie 2020 r. był
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niższy co najmniej o 20% w stosunku do przychodu uzyskanego w listopadzie
2019 r. W przypadku działalności gospodarczej, która została zarejestrowana od
stycznia 2020 roku bierze się pod uwagę przychód z tej działalności z ostatnich
trzech miesięcy poprzedzających złożenie wniosku;”,
d) w ust. 3 wyrazy „2–2c” zastępuje się wyrazami „2–2d;”;
– KP KP PSL-Kukiz’15

– odrzucić
Uwaga: przyjęcie poprawki nr 65 spowoduje bezprzedmiotowość poprawek nr 66–69
66) w art. 1 pkt 16 nadać brzmienie:
„16) w art. 31zp:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Wniosek o zwolnienie z obowiązku opłacania należności z tytułu składek,
o których mowa w art. 31zo, zwany dalej „wnioskiem o zwolnienie z opłacania
składek”, płatnik składek przekazuje do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nie
później niż:

l) do dnia 30 czerwca 2020 r. – w przypadku składek należnych za
okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r.;
2) do dnia 30 listopada 2020 r. – w przypadku składek, o których mowa
w art. 31zo ust. 8, należnych za okres od dnia 1 lipca 2020 r. do dnia 30
września 2020 r.;
3) do dnia 31 stycznia 2021 r. – w przypadku składek, o których mowa
w art. 31zo ust. 10, należnych za okres od dnia 1 listopada 2020 r. do
dnia 30 listopada 2020 r.”,
b) uchyla się ust. 1a,
c) w ust. 2:
– po pkt 2c dodaje się pkt 2d w brzmieniu:

„2d) oświadczenie płatnika składek, o którym mowa w art. 31zo ust. 10,
potwierdzające, że przychód z działalności uzyskany w listopadzie 2020 r.
był niższy co najmniej o 20% w stosunku do przychodu uzyskanego w
listopadzie 2019 r. W przypadku działalności gospodarczej, która została
zarejestrowana od stycznia 2020 roku bierze się pod uwagę przychód z tej
działalności z ostatnich trzech miesięcy poprzedzających złożenie
wniosku;”,
d) w ust. 3 wyrazy „2–2c” zastępuje się wyrazami „2–2d;”;
– KP KP PSL-Kukiz’15

– odrzucić
67) w art. 1 pkt 16 lit. a nadać brzmienie:
„a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Wniosek o zwolnienie z obowiązku opłacania należności z tytułu składek, o
których mowa w art. 31zo, zwany dalej „wnioskiem o zwolnienie z opłacania
składek”, płatnik składek przekazuje do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nie
później niż:
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1) do dnia 30 czerwca 2020 r. – w przypadku składek należnych za okres od dnia 1
marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r.;
2) do dnia 30 listopada 2020 r. – w przypadku składek, o których mowa w art. 31zo
ust. 8, należnych za okres od dnia 1 lipca 2020 r. do dnia 30 września 2020 r., z
wyjątkiem pkt 3;
3) do dnia 15 stycznia 2021 r. – w przypadku składek, o których mowa w art. 31zo
ust. 8, należnych za okres od dnia 1 lipca 2020 r. do dnia 30 września 2020 r.,
jeżeli płatnik składek prowadzi, na dzień złożenia wniosku, działalność oznaczoną
według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej
działalności, kodem 55.10.Z, 79.12.Z;
4) do dnia 31 stycznia 2021 r. – w przypadku składek, o których mowa w art. 31zo
ust. 10, należnych za okres od dnia 1 listopada 2020 r. do dnia 30 listopada 2020
r.”,”;
– KP PiS

– przyjąć
w art. 1 pkt 16 w lit. a, w art. 31zp w ust. 1 pkt 3 nadać brzmienie:
„3) do dnia 31 stycznia 2021 r. – w przypadku składek, o których mowa w art. 31zo ust.
10, należnych za okres od dnia 1 października 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.”;
– KP KO
– odrzucić
68)

w art. 1 w pkt 16 lit. c nadać brzmienie:
„c) w ust. 2:
– pkt 2b otrzymuje brzmienie:
„2b) oświadczenie płatnika składek o rodzaju przeważającej działalności, o
której mowa odpowiednio w art. 31zo ust. 8 lub 10;”,
– po pkt 2c dodaje się pkt 2d w brzmieniu:
„2d) oświadczenie płatnika składek, o którym mowa w art. 31zo ust. 10,
potwierdzające, że przychód z działalności uzyskany w październiku 2020
r., w listopadzie 2020 r. i grudniu 2020 r. był niższy co najmniej o 30% w
stosunku do przychodu uzyskanego w październiku 2019 r., w listopadzie
2019 r. i grudniu 2019 r.;”,”;
– KP KO
– odrzucić
69)

70)

w art. 1 pkt 17 nadać brzmienie:
„17) w art. 31zq:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Za marzec, kwiecień i maj 2020 r., w przypadku, o którym mowa w art.
31zo ust. 8 – za lipiec, sierpień, wrzesień 2020 r., a w przypadku, o którym
mowa w art. 31zo ust. 10 – za październik 2020r , za listopad 2020 r. i
za grudzień 2020 r., płatnik składek jest obowiązany przesyłać deklaracje
rozliczeniowe lub imienne raporty miesięczne na zasadach i w terminach
określonych w przepisach ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie
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ubezpieczeń społecznych, chyba że zgodnie z tymi przepisami zwolniony
jest z obowiązku ich składania.”,
b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Warunkiem zwolnienia z obowiązku opłacania należności z tytułu składek,
o których mowa w art. 31zo, jest przesłanie deklaracji rozliczeniowych lub
imiennych raportów miesięcznych należnych za marzec, kwiecień i maj
2020 r. nie później niż do dnia 30 czerwca 2020 r. w przypadku, o którym
mowa w art. 31zo ust. 8, należnych za lipiec, sierpień, wrzesień 2020 r. – do
dnia 31 października 2020 r., a w przypadku, o którym mowa w art. 31zo
ust. 10, należnych za październik 2020 r., za listopad 2020 r. i za grudzień
2020 r. – do dnia 30 stycznia 2021 r., chyba że płatnik składek zwolniony
jest z obowiązku ich składania.”;
– KP KO
– odrzucić
w art. 1 pkt 18 nadać brzmienie:
„18) w art. 31zu w ust. 4 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:
„W przypadku gdy zostanie stwierdzone, że rozbieżności, o których mowa w ust.
2, są wynikiem wprowadzenia w błąd Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, płatnik
składek jest obowiązany do opłacenia należności z tytułu składek, o których
mowa w art. 31zo, za marzec, kwiecień i maj 2020 r., w przypadku, o którym
mowa w art. 31zo ust. 8 – za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 r., a w przypadku, o
którym mowa w art. 31zo ust. 10 – za październik 2020 r., za listopad 2020 r. i za
grudzień 2020 r., wraz z odsetkami za zwłokę, w terminie 30 dni od otrzymania
decyzji o obowiązku opłacenia tych składek, wraz z odsetkami za zwłokę.”;
– KP KO
– odrzucić
71)

72) w art. 1 skreślić pkt 19;
– KP Konfederacja
– odrzucić

Uwaga: przyjęcie poprawki nr 72 spowoduje bezprzedmiotowość poprawki nr 73
73) w art. 1 pkt 19 nadać brzmienie:
„19) po art. 31zu wykreśla się art. 31zua i art. 31zub”;
– KP KP PSL-Kukiz’15

– odrzucić
74) w art. 1 skreślić pkt 20;
– KP PiS

– przyjąć
75) w art. 1 pkt 20 nadać brzmienie:
„20) po art. 31zy dodaje się art. 31zya w brzmieniu:
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„Art. 31zya. W przypadku utrzymania ograniczeń w prowadzeniu działalności
przedsiębiorców po zakończeniu okresów, na które przyzna zostały
świadczenia, o których mowa w art. 15gj i art. 15zs2 oraz zwolnienie z
opłacania należnych składek, o którym mowa w art. 31zo, prawo do tych
świadczeń oraz zwolnień zostaje z urzędu przedłużone do czasu zniesienia
ograniczeń w prowadzeniu działalności przedsiębiorców.”;”;
– KP KO
– odrzucić
76) w art. 1 po skreślonym pkt 20 dodać pkt 20a w brzmieniu:
„20a) art. 31zy otrzymuje brzmienie:
„Art. 31zy 1. Rada Ministrów może, w celu przeciwdziałania COVID-19, w drodze
rozporządzenia, określić inne okresy zwolnienia z tytułu nieopłaconych składek,
niż określone w art. 31zo ust. 1–3 dla wszystkich albo niektórych płatników
składek, którzy byli uprawnieni do zwolnienia z tytułu nieopłaconych składek na
podstawie art. 31zo ust. 1–3, lub objąć tym zwolnieniem innych płatników
składek, mając na względzie okres obowiązywania stanu zagrożenia
epidemicznego lub stanu epidemii, skutki nimi wywołane, ograniczenia w
prowadzeniu działalności gospodarczej wynikające z tych stanów oraz obszary
życia gospodarczego i społecznego w szczególny sposób dotknięte
konsekwencjami COVID-19.
2. Rozporządzenie, o którym mowa w ust. 1, może ustalać krąg płatników składek
zwolnionych z tytułu nieopłaconych składek, poprzez określenie:

1) innych niż wskazane w przepisach:
a) art. 31zo ust. 1–1b okresów, których byli zgłoszeni jako płatnicy
składek,
b) art. 31zo ust. 2–2b okresów prowadzenia działalności,
c) art. 31zq warunków;
2) kodów, którymi oznaczona była, na wskazany dzień przypadający nie
wcześniej niż 3 miesiące przed dniem wejścia w życie rozporządzenia,
według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj
przeważającej działalności, pozarolnicza działalność gospodarcza
płatników składek zwalnianych z tytułu nieopłaconych składek;
3) obniżenia przychodu z działalności lub okresu porównawczego
stanowiących warunki ubiegania się o zwolnienie.
3. Rozporządzenie, o którym mowa w ust. 1, może także określać:

1) inny niż wskazany w przepisie art. 31zp ust. 1 termin składania
wniosków;
2) inne niż wskazane w przepisie art. 31zp ust. 2 pkt 2–2c oświadczenia;
3) inne niż wskazane w art. 31zu ust. 4 warunki obowiązku opłacenia
należności z tytułu składek, których dotyczyło zwolnienie z tytułu
nieopłaconych składek;
4) termin przekazania do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych deklaracji
rozliczeniowych lub imiennych raportów miesięcznych za miesiąc,
którego dotyczy zwolnienie z tytułu nieopłaconych składek.
4. W przypadku wydania rozporządzenia, o którym mowa w ust. 1, zawierającego
określenie kodów, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, Główny Urząd Statystyczny jest
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obowiązany przekazać Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych wykaz płatników
składek, którzy na dzień wskazany w tym rozporządzeniu prowadzili pozarolniczą
działalność gospodarczą oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności
(PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, kodami wskazanymi w tym
rozporządzeniu. Wykaz zawiera imię i nazwisko albo nazwę skróconą płatnika
składek, NIP, REGON oraz kod PKD.
5. Główny Urząd Statystyczny przekazuje wykaz, o którym mowa w ust. 4, w
terminie 7 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia, o którym mowa w ust. 1.
6. Przepisy ust. 4 i 5 stosuje się odpowiednio w przypadku zmiany rozporządzenia, o
którym mowa w ust. 1, w zakresie określenia kodów, o którym mowa w ust. 2 pkt
2.”.”;
– KP PiS

– przyjąć
77) w art. 1 po pkt 20 dodać pkt 20a w brzmieniu:
„20a) w art. 31zy13 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:
„4. Przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przypadającego w
okresie ciąży oraz zasiłku macierzyńskiego osobom, o których mowa w ust. 1–3:
1) warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, nie stosuje się;
2) nie uwzględnia się okresów obniżonego wymiaru czasu pracy lub mniej
korzystnych warunków zatrudnienia, o których mowa w ust. 1–3.”;”;
– KP PiS

– przyjąć
Uwaga: poprawkę nr 77 należy głosować łącznie z poprawką nr 92
78) w art. 1 pkt 21 nadać brzmienie:
„21) po art. 31zzl dodaje się art. 31zzm–31zzq w brzmieniu:
„Art. 31zzm. 1. Od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. nie pobiera się
opłaty targowej, o której mowa w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170).
2. Z tytułu niepobierania opłaty, o którym mowa w ust. 1, jednostkom samorządu
terytorialnego przysługuje rekompensata 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, o ile
dochód z opłaty targowej pobranej przez nie w roku 2019 przekroczył 10 000
złotych.
3. Podstawę do wyliczenia rekompensaty, o której mowa w ust. 2, stanowią dochody
z tytułu opłaty targowej wykazane za rok 2019 w sprawozdaniach jednostek
samorządu terytorialnego, których obowiązek sporządzania wynika z przepisów
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, z uwzględnieniem
korekt sprawozdań złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych,
w terminie do dnia 30 czerwca 2020 r.
4. Środki z tytułu rekompensaty, o której mowa w ust. 2, są przekazywane do dnia 31
marca 2021 r.
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5. Środki z 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, są przekazywane na rachunki bankowe właściwych
jednostek samorządu terytorialnego i stanowią dochód budżetów tych jednostek.
6. Do dochodów, o których mowa w ust. 5, nie stosuje się przepisów art. 65 ust. 11–
13 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.
Art. 31zzn. l. Wnioski o przyznanie wsparcia, o których mowa w art. 15zzb—15zze
oraz art. 15zze2, mogą być składane do dnia 10 czerwca 2021 r.
2. Wsparcie, o którym mowa w art. 15zzb–15zze oraz art. 15zze2, może być udzielane
do dnia 30 czerwca 2021 r.
Art. 31zzo. W przypadku, gdy dokonano zwrotu otrzymanego dofinansowania, o
którym mowa w art. 15zzc ust. l, w części lub w całości, w związku ze śmiercią
przedsiębiorcy w okresie, na który zostało przyznane dofinansowanie, przekazane
w ten sposób środki pieniężne podlegają zwrotowi bez odsetek na wniosek osoby,
która dokonała zwrotu dofinansowania. Zwrot następuje w terminie 30 dni od dnia
doręczenia staroście wniosku o zwrot środków.
Art. 31zzp. W przypadku, gdy dokonano spłaty pożyczki, o której mowa w art. 15zzd
ust. 1, w części lub całości, w związku ze śmiercią przedsiębiorcy w okresie, o
którym mowa w art. 15zzd ust. 7, przekazane w ten sposób środki pieniężne
podlegają zwrotowi bez odsetek na wniosek osoby, która dokonała spłaty
pożyczki. Zwrot następuje w terminie 30 dni od dnia doręczenia staroście wniosku
o zwrot środków.
Art. 31zzq. Na rok 2020 nie sporządza się Krajowego Planu Działań na Rzecz
Zatrudnienia, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o
promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.”;”;
– KP KP PSL-Kukiz’15

– odrzucić
Uwaga: przyjęcie poprawki nr 78 spowoduje bezprzedmiotowość poprawek nr 79 i 80
79) w art. 1 w pkt 21, w art. 31zzm:
a) ust. 1 nadać brzmienie:
„1. Od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2031 r. nie pobiera się opłaty
targowej, o której mowa w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o
podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170).”,
b) ust. 4 nadać brzmienie:
„4. Środki z tytułu rekompensaty, o której mowa w ust. 2, są przekazywane do dnia
31 marca każdego roku, w którym nie pobiera się opłaty targowej.”;
– KP Konfederacja
– odrzucić
80) w art. 1 w pkt 21, w art. 31zzm ust. 2 nadać brzmienie:
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„2. Z tytułu niepobierania opłaty, o którym mowa w ust. 1, jednostkom samorządu
terytorialnego przysługuje rekompensata 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.”;
– KP KO
– odrzucić
81) w art. 1 w pkt 21 w dodawanym art. 31zzr wyrazy „ustawy o zasadach uczestnictwa
przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej” zastąpić wyrazami „niektórych innych ustaw”;
– KP PiS

– przyjąć
82) w art. 1 po pkt 22 dodać pkt 23 w brzmieniu:
„23) po art. 31zy13 dodaje się art. 31zy14 w brzmieniu:
„Art. 31zy14. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu
epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19, świadczenia przysługujące
pracownikowi w okresie czasowej niezdolności do pracy finansowane są przez
Fundusz Ubezpieczeń Społecznych za pośrednictwem Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych.”;”;
– KP KP PSL-Kukiz’15

– odrzucić
83) po art. 1 dodać art. 1a i art. 1b w brzmieniu:
„Art. 1a. W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1426, 1428, 1492 i 1565) w art. 52m po pkt 1 dodaje się pkt 1a
w brzmieniu:
,,1a) jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe, o którym mowa w art. 15zs 2
ustawy o COVID-19 oraz w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie
art. 15zs2 ust. 8 ustawy o COVID-19;”.
Art. 1b. W ustawie z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2019 r.
poz. 667 oraz z 2020 r. poz. 568, 1086 i 1339) w art. 68a:
1) w ust. 1 wyrazy „2020 r.” zastępuje się wyrazami „latach 2020-2021”;
2) dodaje się ust. 4 w brzmieniu:
„4. Z kolejnym wnioskiem o odroczenie terminu wykonania badania technicznego i
zezwolenia na eksploatację urządzenia technicznego można wystąpić po
przeprowadzeniu badania technicznego odroczonego zgodnie z ust. 1.”.”;
– KP PiS

– przyjąć
84) po art. 2 dodać art. 2a w brzmieniu:
„Art. 2a. W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1387 z późn. zm.) w art. 27:
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1) ust. la otrzymuje brzmienie:
„la. Kwota zmniejszająca podatek, o której mowa w ust. 1, odliczana w
rocznym obliczeniu podatku, o którym mowa w art. 34 ust. 7, lub w
zeznaniu, o którym mowa w art. 45 ust. 1, wynosi 12-krotność
minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego w trybie przepisów
art. 2 i art. 4 przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za pracę.”;
2) uchyla się ust. 1c i 1d.”.”;
– KP Konfederacja
– odrzucić
85) po art. 2a dodać art. 2b w brzmieniu:
„Art. 2b. W ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 300 ze zm.) wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 6 w ust. 1 skreśla się pkt 5;
2) w art. 11 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:
„2a. Dobrowolnie ubezpieczeniu chorobowemu podlegają na swój
wniosek osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą oraz
osoby z nimi współpracujące.”;
3) w art. 12 po ust. 2a dodaje się ust. 2b w brzmieniu:
„2b. Dobrowolnie ubezpieczeniu wypadkowemu podlegają na swój
wniosek osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą oraz
osoby z nimi współpracujące.”;
4) w art. 13 skreśla się pkt 4 oraz pkt 5.”;
5) 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 działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o
podatku dochodowym od osób fizycznych, zwanego dalej
„dochodem z pozarolniczej działalności 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.”;
6) w art. 36 w ust. 17 skreśla się;
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7) w art. 45 w ust. 1 pkt lb skreśla się;
8) w art. 49 w ust. 2 pkt 9 skreśla się.”;
– KP Konfederacja
– odrzucić
86) po art. 1 dodać art. 1a w brzmieniu:
„Art. 1a. W ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r.
poz.106, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:
1) art. 41 ust. 12f otrzymuje brzmienie:
„12f. Stawkę podatku, o której mowa w ust. 2a, stosuje się do dostawy
towarów i świadczenia usług klasyfikowanych według Polskiej
Klasyfikacji Wyrobów i Usług w grupowaniu usługi związane z
wyżywieniem (PKWiU 56), z wyłączeniem sprzedaży w zakresie:
1) napojów innych niż wymienione w załączniku nr 3 lub załączniku
nr 10 do ustawy lub w przepisach wykonawczych wydanych na jej
podstawie, w tym ich przygotowania i podania;
2) towarów nieprzetworzonych przez podatnika, innych niż
wymienione w załączniku nr 3 lub załączniku nr 10 do ustawy lub
w przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie.”;
2) w art. 87:
a) w ust. 2 wyrazy „z zastrzeżeniem ust. 6 i 6a” zastępuje się wyrazami „z
zastrzeżeniem ust. 6, 6a i 14”;
b) dodaje się ust. 14 w brzmieniu:
„14. W czasie trwania stanu zagrożenia epidemicznego bądź stanu
epidemii urząd skarbowy jest obowiązany dokonać zwrotu różnicy
podatku, o której mowa w ust. 2, w terminie 14 dni, licząc od dnia
złożenia rozliczenia przez podatnika.”.”;
– KP KO
– odrzucić
87) po art. 2b dodać art. 2c w brzmieniu:
„Art. 2c. W ustawie z dnia 30 czerwca 2005 r. o kinematografii (Dz. U. z 2019 r. poz.
2199 oraz z 2020 r. poz. 568, 875):
1) w art. 18 ust. 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:
„6. 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
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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
88) po art. 1 dodać art. 1b w brzmieniu:
„Art. 1b. W ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób
zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1845, z późn.zm.) art. 46b otrzymuje
brzmienie:
„Art. 46b. 1. W rozporządzeniu, o którym mowa w art. 46a, można ustanowić:
1) ograniczenia, obowiązki i nakazy, o których mowa w art. 46 ust. 4;
2) czasowe ograniczenie określonych zakresów działalności
przedsiębiorców;
3) czasową reglamentację zaopatrzenia w określonego rodzaju artykuły;
4) obowiązek poddania się badaniom lekarskim oraz stosowaniu innych
środków profilaktycznych i zabiegów przez osoby chore i podejrzane o
zachorowanie;
5) obowiązek poddania się kwarantannie;
6) miejsce kwarantanny;
7) (uchylony);
8) czasowe ograniczenie korzystania z lokali lub terenów oraz obowiązek
ich zabezpieczenia;
9) nakaz ewakuacji w ustalonym czasie z określonych miejsc, terenów i
obiektów;
10) nakaz lub zakaz przebywania w określonych miejscach i obiektach
oraz na określonych obszarach;
11)zakaz opuszczania strefy zero przez osoby chore i podejrzane o
zachorowanie;
12) nakaz określonego sposobu przemieszczania się.
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2. Informację o czasowych ograniczeniu określonych zakresów działalności
przedsiębiorców, o którym mowa w ust 1 pkt 2 oraz o zniesieniu
wprowadzonych ograniczeń Rada Ministrów obowiązana jest ogłosić w
terminie nie krótszym niż 7 dni przed wprowadzeniem bądź zniesieniem
ograniczeń.”.”;
– KP KO
– odrzucić
89) po art. 2 dodać art. 2a i art. 2b w brzmieniu:
„Art. 2a. W ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.
U. z 2020 r. poz. 1342) wprowadza się następujące zmiany:
1) w 134:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Umowy o prowadzenie PPK podmiot zatrudniający zawiera w terminie do
10. dnia miesiąca następującego po upływie:
1) 3 miesięcy od dnia, o którym mowa odpowiednio w ust. 1 pkt 1,
2) 18 miesięcy od dnia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2,
3) 13 miesięcy od dnia, o którym mowa odpowiednio w ust. 1 pkt 3,
4) 9 miesięcy od dnia, o którym mowa odpowiednio w ust. 1 pkt 4,
– w imieniu i na rzecz osoby będącej w tym dniu osobą zatrudnioną, chyba
że osoba ta przed upływem tego terminu złoży deklarację, o której mowa w
art. 23 ust. 2, z zastrzeżeniem ust. 5.”,
b) po ust. 4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:
„5. Podmiot zatrudniający, który zawarł umowę o prowadzenie PPK może
zawiesić naliczanie i dokonywanie wpłat do PPK do dnia 31.12.2021 r.
informując o tym na piśmie reprezentację osób zatrudnionych oraz
instytucję finansową.”;
2) art. 137 otrzymuje brzmienie:
„Art. 137. W przypadku podmiotów zatrudniających będących jednostkami
wchodzącymi w skład sektora finansów publicznych w rozumieniu art. 9
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r.
poz. 869, z późn. zm.), umowę o zarządzanie PPK zawiera się najpóźniej
dnia 25 marca 2022 r. Umowę o prowadzenie PPK podmiot taki zawiera
najpóźniej do dnia 11 kwietnia 2022 r.”.
Art. 2b. W ustawie z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz
niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1520 oraz z 2020 r. poz. 568, 1086)
wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 145b w ust. 1 pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie:
„2) do dnia 31 grudnia 2021 r. – do:
a) świadczenia usług związanych z wyżywieniem wyłącznie świadczonych
przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz
usług w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania,
b) sprzedaży węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z
węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów
opałowych;
3) do dnia 30 czerwca 2022 r. – do świadczenia usług:
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a) fryzjerskich,
b) kosmetycznych i kosmetologicznych,
c) budowlanych,
d) w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy
dentystów,
e) prawniczych,
f) związanych z działalnością obiektów służących poprawie kondycji
fizycznej – wyłącznie w zakresie wstępu.”;
2) w art. 145b ust. 3 pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie:
„2) 1 stycznia 2022 r. – dla podatników, o których mowa w ust. 1 pkt 2;
3) 1 lipca 2022 r. – dla podatników, o których mowa w ust. 1 pkt 3.”.”;
– KP KO
– odrzucić
90) po art. 2c dodać art. 2d w brzmieniu:
„Art. 2d. W ustawie z dnia 14 lutego 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z
promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów art. 13 otrzymuje
brzmienie:
„Art. 13. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2121 r.”.”;
– KP Konfederacja
– odrzucić
91) po art. 2 dodać art. 2a w brzmieniu:
„Art. 2a. W ustawie z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań
osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. poz.
875 i 1086) w art. 58:
1) wyrazy „art. 15g i 15zzb–15zze” zastępuje się wyrazami „art. 15g, art. 15gga, art.
15zzb–15zze i art. 15zze4”;
2) dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:
„2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio w sprawach dotyczących udzielania
wsparcia związanego z utrzymaniem miejsc pracy, o którym mowa w art. 15g 1,
art. 15gg oraz art. 15zze2 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.”.”;
– KP PiS

– przyjąć

92) po art. 2 dodać art. 2a w brzmieniu:
„Art. 2a. Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego przypadającego w okresie ciąży
oraz zasiłku macierzyńskiego przysługująca osobom, o których mowa w art.
31zy13 ust. 1–3 ustawy zmienianej w art. 1, za okres przed dniem wejścia w
życie niniejszej ustawy, podlega ponownemu przeliczeniu, jeżeli
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świadczenie wypłacone na podstawie dotychczasowych przepisów jest
niższe niż świadczenie ustalone zgodnie z art. 31zy13 ust. 4 ustawy
zmienianej w art. 1. Przeliczenie podstawy wymiaru świadczeń następuje
na wniosek świadczeniobiorcy.”;
– KP PiS

– przyjąć
93) po art. 2d dodać art. 2e w brzmieniu:
„Art. 2e. 1. W pierwszym roku obowiązywania ustawy osoby prowadzące pozarolniczą
działalność gospodarczą, o których mowa w art. 8 ust. 6 pkt 1 ustawy
zmienianej w art. 2c, niebędące mikroprzedsiębiorcami, o których mowa w
art. 7 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców podlegają
obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym.
2. W drugim roku obowiązywania ustawy osoby prowadzące pozarolniczą
działalność gospodarczą, o których mowa w art. 8 ust. 6 pkt 1 ustawy
zmienianej w art. 2c, niebędące mikroprzedsiębiorcami, małymi lub
średnimi przedsiębiorcami, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 6 marca
2018 r. Prawo przedsiębiorców podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom
emerytalnemu i rentowym.
3. W ciągu trzech miesięcy od wejścia w życie przepisów zwalniających z
obowiązku podlegania obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnym i
rentowym osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, o
których mowa w art. 8 ust. 6 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 2c, których to
zwolnienie dotyczy, zobowiązane są do złożenia oświadczenia w sprawie
chęci kontynuacji podlegania ubezpieczeniu emerytalnemu, rentowemu,
chorobowemu i wypadkowemu.
4. W przypadku braku złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 3
przyjmuje się, że osoby, o których mowa w art. 8 ust. 6 pkt 1 ustawy
zmienianej w art. 2c, wyraziły chęć dalszego podlegania ubezpieczeniu
emerytalnemu, rentowemu, chorobowemu i wypadkowemu.
5. Przepisy art. 36 ustawy zmienianej w art. 2c stosuje się odpowiednio.”;
– KP Konfederacja
– odrzucić
94) po art. 2e dodać art. 2f w brzmieniu:
„Art. 2f. Podczas stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii Sejm RP
zobowiązuje się nie uchwalać ustaw, które zwiększają obciążenia
podatkowe obywateli Rzeczypospolitej Polskiej. Na równi z podatkami
traktuje się opłaty, daniny oraz składki.”.
– KP Konfederacja
– odrzucić
95) w art. 3:
a) w pkt 1 po wyrazach „oraz 20” dodać wyrazy „i art. 1a”,
b) pkt 2 nadać brzmienie:
„2) z tym, że:
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a) art. 1 pkt 12 lit. a z mocą od dnia 24 czerwca 2020 r.,
b) art. 1 pkt 12 lit. b oraz pkt 8 i 9 z mocą od dnia 31 marca 2020 r.,
c) art. 1 pkt 12a z mocą od dnia 8 marca 2020 r.,
d) art. 2a w zakresie dodawanego art. 58 ust. 2 z mocą od dnia 24 czerwca 2020 r.”.
– KP PiS

– przyjąć

Warszawa, dnia 18 listopada 2020 r.
Przewodnicząca Komisji
i Sprawozdawca
(-) Urszula Rusecka
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