
 

 

Druk nr 709     

SEJM 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

IX kadencja 

 

 

 

 

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) 

 
Marszałek Sejmu, zgodnie z art. 37 ust. 1 i art. 40 ust. 1  regulaminu Sejmu – po 

zasięgnięciu opinii Prezydium Sejmu – skierowała w dniu 27 października 2020 r. powyższy 

projekt ustawy do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny do pierwszego czytania. 

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny po przeprowadzeniu pierwszego czytania oraz 

rozpatrzeniu tego projektu ustawy na posiedzeniu w dniu 27 października 2020 r. 

 

wnosi: 

 

 

W y s o k i  S e j m  uchwalić raczy załączony projekt ustawy. 

 

 

Warszawa, dnia 27 października 2020 r. 

 

 

 

Przewodnicząca Komisji 

i Sprawozdawca  

 

(-) Urszula Rusecka 

 

 

Tłoczono z polecenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 
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Projekt  

 

U S T AWA  

z dnia … 

o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 

wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz ustawy o zasadach uczestnictwa 

przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie 

gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

Art. 1. W ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach 

związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych 

chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842) 

wprowadza się następujące zmiany: 

1) art. 15gh otrzymuje brzmienie: 

„Art. 15gh. 1. Wnioski o przyznanie świadczeń na dofinansowanie 

wynagrodzeń pracowników, o których mowa w art. 15g, art. 15ga i art. 15gg, 

mogą być składane do dnia 10 czerwca 2021 r. 

2. Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników, o których mowa w art. 

15g, art. 15ga i art. 15gg, może być udzielane do dnia 30 czerwca 2021 r.”; 

2) po art. 15gh dodaje się art. 15gi w brzmieniu: 

„Art. 15gi. W okresie, o którym mowa w art. 15gh ust. 2, nie stosuje się 

przepisów art. 28 ust. 2–4 ustawy z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych 

rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 669).”; 

3) w art. 15zs1 w ust. 5 skreśla się wyrazy „w roku 2020”; 

4) po art. 15zs1 dodaje się art. 15zs2 w brzmieniu: 

„Art. 15zs2. 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, 74.20.Z, 77.21.Z, 82.30.Z, 85.51.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 
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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. 

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. 1, oraz oświadczenie potwierdzające, że jej 

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. 

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. 15zr ust. 1 i 

3. 

7. Do jednorazowego dodatkowego świadczenia postojowego, o którym 

mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio art. 15zr ust. 4, 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 
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świadczenie, mając na względzie okres obowiązywania stanu zagrożenia 

epidemicznego lub stanu epidemii oraz skutki nimi wywołane.”; 

5) w art. 15zx: 

a) w ust. 2 w pkt 2 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 3 w 

brzmieniu: 

,,3) wypłacone w kwocie wyższej niż należna.”, 

b) ust. 3a otrzymuje brzmienie: 

,,3a. Jeżeli wypłata świadczenia postojowego osobie innej niż osoba 

uprawniona lub w kwocie wyższej niż należna nastąpiła z przyczyn 

leżących po stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, nie nalicza się 

odsetek, o których mowa w ust. 1.”; 

6) w art. 15zy w ust. 1 i ust. 2 wyrazy „art. 15zs ust.1 albo 15zsa ust. 1” zastępuje 

się wyrazami „art. 15zs ust.1, art. 15zs1 ust. 2, art. 15zs2 ust. 2 albo art. 15zsa ust. 

1”; 

7) po art. 15zy dodaje się art. 15zya i art. 15zyb w brzmieniu: 

„Art. 15zya. Na żądanie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Główny Urząd 

Statystyczny jest obowiązany przekazać informację, czy wskazana osoba 

uprawniona, o której mowa w art. 15zs1 ust. 1 lub w art. 15zs2 ust. 1, na wskazany 

dzień prowadziła pozarolniczą działalność gospodarczą oznaczoną według 

Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007 jako rodzaj przeważającej 

działalności, kodem, o którym mowa odpowiednio w art. 15zs1 ust. 1 albo w art. 

15zs2 ust. 1. 

Art. 15zyb. Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest uprawniony do kontroli 

prawidłowości i rzetelności danych przekazanych przez osobę uprawnioną, 

zleceniodawcę lub zamawiającego we wniosku, o którym mowa w art. 15zs ust. 

1, art. 15zs1 ust. 2, art. 15zs2 ust. 2 lub art. 15zsa ust. 1, lub w oświadczeniu, o 

którym mowa w art. 15zua ust. 3. Przepisy rozdziału 10 ustawy z dnia 13 

października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych stosuje się 

odpowiednio.”; 

8) w art. 15zzc po ust. 7 dodaje się ust. 7a w brzmieniu: 

,,7a. W przypadku śmierci przedsiębiorcy w okresie, na który zostało 

przyznane dofinansowanie, spadkobiercy przedsiębiorcy nie są obowiązani do 
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zwrotu otrzymanego dofinansowania z tytułu nieprowadzenia działalności 

gospodarczej przez okres, o którym mowa w ust. 6.”; 

9) w art. 15zzd 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.”; 

10) po art. 15zze3 dodaje się art. 15zze4 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, 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, 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. 

3. 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 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 40% w stosunku do przychodu 

uzyskanego odpowiednio w październiku albo listopadzie 2019 r.; 
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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.”; 

11) w art. 15zzzh w ust. 1 w pkt 1: 

a) po wyrazach „art. 15zs1,” dodaje się wyrazy „art. 15zs2,”, 

b) po wyrazach „art. 15zze2,” dodaje się wyrazy „art. 15zze4,”; 

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 oraz art. 15gg ust. 1, minister właściwy 

do spraw pracy – dysponent Funduszu Gwarantowanych Świadczeń 

Pracowniczych dokona zmiany w planie finansowym Funduszu 
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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 i art. 15gg ust. 1, oraz zmniejszenie stanu środków pieniężnych 

Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.”, 

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

„1a. Zadania, o których mowa w art. 15g ust. 1 i 1a, art. 15g1, art. 15ga 

ust. 1, oraz art. 15gg ust. 1, są finansowane od dnia 1 stycznia 2021 r. do 

dnia 30 czerwca 2021 r. ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń 

Pracowniczych zasilonego środkami Funduszu Przeciwdziałania COVID-

19 lub środkami budżetu państwa, po dokonaniu odpowiednich zmian w 

planie finansowym Funduszu Gwarantowanych Świadczeń 

Pracowniczych.”, 

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 i 2, art. 15g1, art. 15ga ust. 

1 i 5 oraz art. 15gg ust. 1 i 2”, 

e) dodaje się ust. 6 i 7 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 oraz art. 15gg ust. 1, 

niewykorzystane do dnia 31 grudnia 2020 r., podlegają rozliczeniu i 

zwrotowi na rachunek bankowy dysponenta Funduszu Gwarantowanych 

Świadczeń Pracowniczych do dnia 28 lutego 2021 r. 

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, 
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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.”; 

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., podlegają rozliczeniu i zwrotowi na rachunek bankowy 

dysponenta Funduszu Pracy do dnia 28 lutego 2021 r.”; 

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. Zadanie, o którym mowa w art. 15zze4, oraz koszty jego obsługi, są 

finansowane, do dnia 31 grudnia 2020 r., ze środków Funduszu Pracy zasilonego 

środkami Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, po dokonaniu odpowiednich 

zmian w planie finansowym Funduszu Pracy. 

3. Na finansowanie zadań, o których mowa w ust. 1 i 2, oraz kosztów ich 

obsługi, przeznacza się środki Funduszu Pracy w ramach kwot środków 

(limitów) ustalonych dla samorządów powiatów przez ministra właściwego do 

spraw pracy. 

4. Kwoty środków (limity), o których mowa w ust. 3, są ustalane przez 

ministra właściwego do spraw pracy na pisemny wniosek starosty (prezydenta 

miasta) zaopiniowany przez marszałka województwa. 

5. Środki Funduszu Pracy przekazane samorządom powiatów na 

finansowanie zadań, o których mowa w art. 15zzb–15zze oraz art. 15zze2, oraz 

kosztów ich obsługi, niewykorzystane do dnia 30 czerwca 2021 r., podlegają 

rozliczeniu i zwrotowi na rachunek bankowy dysponenta Funduszu Pracy do dnia 

31 sierpnia 2021 r. 
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6. Środki Funduszu Pracy przekazane samorządom powiatów na 

finansowanie zadania, o którym mowa w art. 15zze4, oraz kosztów jego obsługi, 

niewykorzystane do dnia 31 grudnia 2020 r., podlegają rozliczeniu i zwrotowi na 

rachunek bankowy dysponenta Funduszu Pracy do dnia 28 lutego 2021 r. 

7. Przepisy art. 31q ust. 1a, 1b i 7 stosuje się odpowiednio.”; 

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 49.39.Z, 55.10.Z, 77.39.Z, 

79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 82.30.Z, 90.01.Z, 90.02.Z, 93.29.A, 93.29.B, 

93.29.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 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. 

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) dodaje się ust. 10 w brzmieniu: 

„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, 74.20.Z, 77.21.Z, 82.30.Z, 85.51.Z, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 
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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, 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.”; 

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: 

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.; 

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 

10;”, 

– po pkt 2c dodaje się pkt 2d w brzmieniu: 
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„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 40% w stosunku do przychodu 

uzyskanego w listopadzie 2019 r.;”, 

d) w ust. 3 wyrazy „2–2c” zastępuje się wyrazami „2–2d;”; 

17) w art. 31 zq: 

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 listopad 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 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 listopad 2020 r. – do dnia 

31 grudnia 2020 r., chyba że płatnik składek zwolniony jest z obowiązku 

ich składania.”; 

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 listopad 2020 r., wraz z odsetkami za 

zwłokę, w terminie 30 dni od otrzymania decyzji o obowiązku opłacenia tych 

składek, wraz z odsetkami za zwłokę.”; 



Liczba stron :  15     Data :   27.10.2020      Nazwa pliku :   V6_2216-13.NK   12 

IX kadencja/druk 704 

 

19) po art. 31zu dodaje się art. 31zua i art. 31zub w brzmieniu: 

„Art. 31zua. Na żądanie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Główny Urząd 

Statystyczny jest obowiązany przekazać informację, czy wskazany płatnik 

składek, o którym mowa w art. 31zo ust. 8 lub 10, na wskazany dzień prowadził 

pozarolniczą działalność gospodarczą oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji 

Działalności (PKD) 2007 jako rodzaj przeważającej działalności, kodem, o 

którym mowa odpowiednio w art. 31zo ust. 8 albo 10. 

Art. 31zub. Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest uprawniony do kontroli 

prawidłowości i rzetelności danych przekazanych przez płatnika składek we 

wniosku o zwolnienie z opłacania składek na zasadach określonych w rozdziale 

10 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.”; 

20) po art. 31zy dodaje się art. 31zya w brzmieniu: 

„Art. 31zya. Rada Ministrów może w celu przeciwdziałania COVID-19, w 

drodze rozporządzenia, określić inne miesiące zwolnienia z opłacania należnych 

składek niż miesiąc określony w art. 31zo ust. 10, mając na względzie okres 

obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz skutki 

nimi wywołane.”; 

21) po art. 31zzl dodaje się art. 31zzm–31zzr 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 
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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. 

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. 1. 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. 1, 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. 
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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. 

Art. 31zzr. Główny Urząd Statystyczny jest obowiązany przekazać do 

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, nie później niż w terminie 7 dni od dnia 

wejścia w życie ustawy z dnia … o zmianie ustawy o szczególnych 

rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 

kryzysowych oraz ustawy o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców 

zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykaz płatników składek i osób, które na 

dzień 30 września 2020 r. miały zarejestrowaną pozarolniczą działalność 

gospodarczą oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, 

jako rodzaj przeważającej działalności działalność kodami, o których mowa w 

art. 15zs2 ust. 1 i art. 31zo ust. 10. Wykaz zawiera imię i nazwisko albo nazwę 

skróconą płatnika składek, NIP i REGON oraz kod PKD.”; 

22) w art. 36 uchyla się ust. 5. 

Art. 2. W ustawie z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa 

przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1252)  w art. 4: 

1) w ust. 2 w pkt 5 na końcu dodaje się przecinek i dodaje się pkt 6 w brzmieniu: 

„6) są uczestnikami organizowanych lub współorganizowanych przez 

podmioty, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o 

ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 

2019 r. poz. 1446), programów wsparcia dla cudzoziemców w zakresie 

podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej”; 

2) dodaje się ust. 8 w brzmieniu: 

„8. Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów określi, w drodze 

obwieszczenia, wykaz programów, o których mowa w ust. 2 pkt 6.”. 

Art. 3. Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia: 
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1) z wyjątkiem art. 1 pkt 4, pkt 15 lit. a w zakresie zmienianego art. 31zo ust. 9, oraz 

lit. b, pkt 16–18 oraz 20, które wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia 

ogłoszenia; 

2) z tym, że art. 1 pkt 8 i 9 z mocą od dnia 31 marca 2020 r. 
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