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

KOMISJI  FINANSÓW  PUBLICZNYCH   

 

o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy 

o szczególnych rozwiązaniach związanych  

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  

i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 

zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 

kryzysowych oraz niektórych innych ustaw 

(druki nr 828 i 828-A) 
 

 

Sejm na 23 posiedzeniu w dniu 16 grudnia 2020 r. - zgodnie z art. 47 ust. 1  

Regulaminu Sejmu - skierował ponownie projekt ustawy zawarty w druku nr 836  

do Komisji Finansów Publicznych w celu rozpatrzenia poprawek zgłoszonych w drugim 

czytaniu. 

 

Komisja Finansów Publicznych po rozpatrzeniu poprawek na posiedzeniu w dniu 

16 grudnia 2020 r.  

 

wnosi: 

 

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

1) odnośnikowi 1 nadać brzmienie: 

„1) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach 

lekarza i lekarza dentysty, ustawę z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi, 

ustawę z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, ustawę z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o 

postępowaniu przed sądami administracyjnymi, ustawę z dnia 11 września 2003 r. o 

służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, ustawę z dnia 27 sierpnia 2004 r. o 

świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawę z 

dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz 
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wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i 

członków ich rodzin, ustawę z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym, 

ustawę z dnia 24 sierpnia 2007 r. o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie 

Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym, ustawę z dnia 5 

grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, 

ustawę z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, ustawę 

z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawę z 

dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, ustawę z dnia 5 sierpnia 2015 r. o 

nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz 

edukacji prawnej, ustawę z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i 

nauce, ustawę z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych 

oraz niektórych innych ustaw, ustawę z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych 

instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, 

ustawę z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań 

osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, ustawę z dnia 

15 lipca 2020 r. o Polskim Bonie Turystycznym oraz ustawę z dnia 28 października 

2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom 

kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19.”; 

– KP PiS 

– przyjąć 

 

Uwaga: poprawki nr 1, 28 i 36 należy głosować łącznie. 

 

2) w art. 1 po pkt 6 dodać pkt … w brzmieniu: 

„…) w art. 15gga: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Przedsiębiorca w rozumieniu art. 4 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 

r. – Prawo przedsiębiorców, podmioty prowadzące działalność leczniczą 

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, 

którzy na dzień 30 września 2020 r. prowadzili działalność gospodarczą i 

których 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.”, 

b) uchyla się ust. 2; 

– KP Koalicja Polska – PSL, UED, Konserwatyści 

– odrzucić 

 

Uwaga: poprawki nr 2, 3, 4, 7–11 i 18–22 należy głosować łącznie. 
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3) w art. 1 po pkt 7 dodać pkt … w brzmieniu: 

„…) w art. 15zs1 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, 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.”; 

– KP Koalicja Polska – PSL, UED, Konserwatyści 

– odrzucić 

 

4) w art. 1 po pkt 7 dodać pkt … w brzmieniu: 

„…) art. 15 zs2: 

a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie: 

„1. Osobie, o której mowa w art. 15zq ust. 1 pkt 1, prowadzącej na dzień 30 września 

2020 r. pozarolniczą działalność gospodarczą 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, 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. 

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, 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.”, 

b) uchyla się ust. 8;”; 

– KP Koalicja Polska – PSL, UED, Konserwatyści 

– odrzucić 

 

5) w art. 1 po pkt 7 dodać pkt … w brzmieniu: 

„…) w art. 15zs3 w ust. 8 skreśla się wyrazy „w roku 2020”;”; 

– KP PiS 

– przyjąć 

 

6) w art. 1 pkt 8 nadać brzmienie: 

„8) w art. 15zt w ust. 1 po wyrazach „na podstawie art. 15zu,” dodaje się wyrazy „lub  
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przyznać świadczenie postojowe innym osobom,”;”; 

– KP PiS 

– przyjąć 

7) w art. 1 pkt 8 nadać brzmienie: 

„8) w art. 15zt: 

a)  uchyla się ust. 2, 

b) uchyla się ust. 4–6;”; 

– KP Koalicja Polska – PSL, UED, Konserwatyści 

– odrzucić 

 

8) w art. 1 po pkt 8 dodać pkt … w brzmieniu: 

„…) uchyla się art. 15zya;”; 

– KP Koalicja Polska – PSL, UED, Konserwatyści 

– odrzucić 

 

9) w art. 1 po pkt 8 dodać pkt … w brzmieniu: 

„…) w art. 15zze3 uchyla się ust. 4–7;”; 

– KP Koalicja Polska – PSL, UED, Konserwatyści 

– odrzucić 

 

10) w art. 1 po pkt 8 dodać pkt … w brzmieniu: 

„…) w art. 15zze4:  

a) ust. 1 otrzymuje 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 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, 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.”, 

b) uchyla się ust. 3; 

– KP Koalicja Polska – PSL, UED, Konserwatyści 

– odrzucić 
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11) w art. 1 po pkt 8 dodać pkt … w brzmieniu: 

„…) w art. 15zze5 uchyla się ust. 2;”; 

– KP Koalicja Polska – PSL, UED, Konserwatyści 

– odrzucić 

 

 

12) w art. 1 skreślić pkt 10; 

– KP PO 

– odrzucić 

 

13) w art. 1 po pkt 11 dodać pkt … w brzmieniu: 

„…) w art. 15zzzd ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. W związku ze skutkami COVID-19 Bank Gospodarstwa Krajowego może: 

1) udzielać, we własnym imieniu i na własny rachunek, poręczeń i gwarancji 

spłaty kredytów zaciągniętych przez przedsiębiorców w rozumieniu ustawy 

z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, z wyłączeniem 

mikroprzedsiębiorców oraz małych przedsiębiorców, z przeznaczeniem na 

zapewnienie płynności finansowej; 

2) udzielać, we własnym imieniu i na własny rachunek, poręczeń i gwarancji 

spłaty kredytów zaciągniętych przez instytucje pożyczkowe w rozumieniu 

ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz.U. z 2019 r. 

poz. 1083), z przeznaczeniem na zabezpieczenie spłaty kredytu obrotowego 

lub inwestycyjnego.”; 

– KP PO 

– odrzucić 

 

 

14) w art. 1 w pkt 21 lit. a i b nadać brzmienie: 

„a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:  

„1. W celu przeciwdziałania skutkom COVID-19 minister właściwy do spraw 

transportu przekazuje operatorom publicznego transportu zbiorowego w 

przewozach pasażerskich w transporcie kolejowym lub komunikacji miejskiej, o 

których mowa w ustawie z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie 

zbiorowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1944), środki finansowe za miesiące 

obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii oraz kolejne 

3 miesiące po upływie miesiąca, w którym odwołano stan zagrożenia 

epidemicznego albo stan epidemii, na poziomie kwoty dotacji przedmiotowej z 

tytułu honorowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów środkami 

publicznego transportu zbiorowego rozliczonej przez ministra właściwego do 

spraw transportu za te same miesięczne okresy w roku 2019, pomniejszonej o 

przekazane operatorom środki dotacji przedmiotowej, przekazanej na 

finansowanie utraconych przychodów w związku ze stosowaniem ustawowych 

uprawnień do ulgowych przejazdów za te miesiące.”, 

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Operator publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym w 

przewozach innych niż przewozy międzywojewódzkie i międzynarodowe lub 
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komunikacji miejskiej występuje z wnioskiem o przekazanie środków 

finansowych do właściwego organizatora przewozów pasażerskich, z którym ma 

podpisaną umowę o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu 

zbiorowego.”,”; 

– KP PO 

– odrzucić 

 

Uwaga: poprawki nr 14 i 15 należy głosować łącznie. 

 

15) w art. 1 w pkt 22 lit. a nadać brzmienie: 

„a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:  

„1. W celu przeciwdziałania skutkom COVID-19 minister właściwy do spraw 

transportu może przekazać operatorom publicznego transportu zbiorowego w 

przewozach pasażerskich w transporcie kolejowym lub  komunikacji miejskiej, o 

których mowa w ustawie z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie 

zbiorowym, środki finansowe w celu sfinansowania rekompensaty, w rozumieniu 

art. 4 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie 

zbiorowym, w części określonej w art. 50 ust. 1 pkt 2 lit. c tej ustawy, za miesiące 

obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii oraz kolejne 

3 miesiące po upływie miesiąca, w którym odwołano stan zagrożenia 

epidemicznego albo stan epidemii.”,”; 

– KP PO 

– odrzucić 

 

16) w art. 1 w pkt 24, w art. 15zzzzl5 w ust. 5 wyrazy „odrębnie dla każdej z utrzymanych linii 

komunikacyjnych” zastąpić wyrazami „odrębnie dla każdej sieci komunikacyjnej”; 

– KP Lewica 

– odrzucić 

 

17) w art. 1 w pkt 24, w  art. 15zzzzl5 w ust. 5 skreśla się wyrazy „ , oraz za miesiąc następujący 

po zniesieniu tych ograniczeń”; 

– KP PiS 

– przyjąć 

 

18) w art. 1 po pkt 28 dodać pkt … w brzmieniu: 

„…) w art. 31zo: 

a) ust. 8–10 otrzymują brzmienie: 

„8. Na wniosek płatnika składek prowadzącego, na dzień złożenia wniosku o 

zwolnienie z opłacania składek albo świadczącego usługi na rzecz muzeów w 

rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2020 r. poz. 

902), albo prowadzącego 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 
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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. 

10. Na wniosek płatnika składek prowadzącego, na dzień 30 września 2020 r., 

działalność 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, 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.”, 

b) uchyla się ust. 11; 

– KP Koalicja Polska – PSL, UED, Konserwatyści 

– odrzucić 

 

19)  w art. 1 po pkt 28 dodać pkt … w brzmieniu: 

„…) w art. 31zp 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., 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.; 
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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 Koalicja Polska – PSL, UED, Konserwatyści 

– odrzucić 

 

20) w art. 1 po pkt 28 dodać pkt … w brzmieniu: 

„…) uchyla się art. 31zua;”; 

– KP Koalicja Polska – PSL, UED, Konserwatyści 

– odrzucić 

 

21) w art. 1 po pkt 28 dodać pkt … w brzmieniu: 

„…) w art. 31zy: 

a) w ust. 2 uchyla się pkt 2, 

b) uchyla się ust. 4;”; 

– KP Koalicja Polska – PSL, UED, Konserwatyści 

– odrzucić 

 

22) w art. 1 po pkt 29 dodać pkt … w brzmieniu: 

„…) uchyla się art. 31zzr;”; 

– KP Koalicja Polska – PSL, UED, Konserwatyści 

– odrzucić 

 

 

23) w art. 1 w pkt 30, w art. 31zzs dodać ust. 6a w brzmieniu: 

„6a. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 6 pkt 5, składa się pod rygorem 

odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Składający 

oświadczenie zamieszcza w nim klauzulę następującej treści: ,, Jestem świadomy 

odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.” Klauzula ta 

zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego 

oświadczenia.”; 

– KP PiS 

– przyjąć 

 

24) po art. 1 dodać art. 1a i 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, 1565, 2123) wprowadza się następujące 

zmiany:  

1) w art. 14 w ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:  

„2) kwot naliczonych, lecz nieotrzymanych odsetek od należności 

oraz innych przychodów o charakterze odsetkowym, w tym również od 

udzielonych pożyczek (kredytów);”; 
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2) w art. 23 w ust. 1 pkt 32 otrzymuje brzmienie:  

„32) naliczonych, lecz niezapłaconych albo umorzonych odsetek od 

zobowiązań oraz innych kosztów finansowania dłużnego, w tym 

również od pożyczek (kredytów);”. 

Art. 1b. W ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych 

(Dz.U. z 2020 r. poz. 1406, 1492, 1565) wprowadza się następujące zmiany:  

1) w art. 12 w ust. 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie:  

„2) kwot naliczonych, lecz nieotrzymanych odsetek od należności 

oraz innych przychodów o charakterze odsetkowym, w tym również od 

udzielonych pożyczek (kredytów);”; 

2) w art. 12 ust. 9a otrzymuje brzmienie:  

„9a. Przepisy ust. 4 pkt 15 lit. c stosuje się odpowiednio do spółdzielczych 

kas oszczędnościowo-kredytowych, a także do instytucji finansowych 

w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – 

Prawo bankowe, pod warunkiem, że sporządzane przez te instytucje 

finansowe sprawozdania finansowe za rok poprzedzający rok 

podatkowy oraz za rok podatkowy będą badane przez firmy 

audytorskie.”; 

3) w art. 15 po ust. 1ha dodaje się ust. 1haa w brzmieniu:  

„1haa. Przepisy ust. 1h pkt 2-4 oraz art. 16 ust. 1 pkt 10 lit. e stosuje się 

odpowiednio do instytucji finansowych w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 7 

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe, pod warunkiem że 

sporządzane przez nie sprawozdania finansowe za rok poprzedzający 

rok podatkowy oraz za rok podatkowy będą badane przez firmy 

audytorskie.”; 

4) w art. 16 ust. 1 pkt 11 otrzymuje brzmienie:  

„11) naliczonych, lecz niezapłaconych albo umorzonych odsetek od 

zobowiązań oraz innych kosztów finansowania dłużnego, w tym 

również od pożyczek (kredytów);”; 

5) w art. 16 w ust. 1 w pkt 25 lit. b otrzymuje brzmienie:  

„b) wymagalnych a nieściągalnych kredytów (pożyczek) 

pomniejszonych o kwotę odsetek, opłat i prowizji oraz o równowartość 

rezerw lub odpisów na straty kredytowe albo odpisów aktualizujących 

wartość należności, utworzonych na te kredyty (pożyczki), zaliczonych 

uprzednio do kosztów uzyskania przychodów – w przypadku gdy te 

kredyty (pożyczki) udzielone zostały przez jednostkę organizacyjną, 

której działalność podlega nadzorowi państwowego organu nadzoru 

nad rynkiem finansowym, uprawnioną do udzielania kredytów 

(pożyczek) na podstawie odrębnych ustaw regulujących zasady jej 

funkcjonowania lub instytucję pożyczkową w rozumieniu art. 5 pkt. 2a 

ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim,”; 

– KP PO 

– odrzucić 

Uwaga: poprawki nr 24 i 33 należy głosować łącznie. 

 

25) w  art. 3, w art. 9a: 

a) w ust. 1 pkt 1 i wprowadzeniu do wyliczenia w pkt 2 nadać brzmienie: 

 „1) honorowemu dawcy krwi, który oddał krew lub jej składniki, w tym osocze po 

chorobie COVID-19 przysługują uprawnienia, o których mowa w art. 9, z tym że 
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wymiar zwolnienia od pracy oraz zwolnienia od wykonywania czynności 

służbowych w dniu, w którym oddał krew lub jej składniki, oraz w dniu 

następnym; 

   2) honorowemu dawcy krwi, który oddał co najmniej 3 donacje krwi lub jej 

składników, w tym osocze po chorobie COVID-19, przysługuje ulga w wysokości 

33% na przejazdy w komunikacji krajowej środkami publicznego transportu 

zbiorowego:”, 

b) w ust. 3 pkt 1 nadać brzmienie: 

„1)  pkt 1 – jest zaświadczenie wydane przez regionalne centrum, Wojskowe 

Centrum lub Centrum MSWiA;”, 

c) w ust. 4: 

– we wprowadzeniu do wyliczenia po wyrazach „ust. 3” dodać wyrazy „pkt 2”, 

– pkt 4 nadać brzmienie:  

„4) informację o oddaniu 3 donacji krwi lub jej składników, w tym osocza po 

chorobie COVID-19.”; 

– KP PiS 

– przyjąć 

 

Uwaga: poprawki nr 25, 27 i 34 należy głosować łącznie. 

 

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

„Art. 6a. W ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 

2020 r. poz. 106) 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: 

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 w ust. 3 pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie:  

„2) 1 stycznia 2022 r. - dla podatników, o których mowa w ust. 1 pkt 

2; 
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3) 1 lipca 2022 r. - dla podatników, o których mowa w ust. 1 pkt 3.”; 

– KP PO 

– odrzucić 

 

27) w art. 7, w art. 47c pkt 12 nadać brzmienie: 

„12) dawcy krwi, którzy oddali co najmniej 3 donacje krwi lub jej składników, w tym 

osocza po chorobie COVID-19 – na podstawie zaświadczenia, o którym mowa w art. 

9a ust. 3 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 1777 i …).”; 

– KP PiS 

– przyjąć 

 

28) po art. 7 dodać art. 7a w brzmieniu: 

„Art. 7a. W ustawie z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium 

obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 293 oraz z 2020 r. poz. 2023) w art. 2a w ust. 2 pkt 1 

otrzymuje brzmienie: 

„1) art. 3 pkt 20–22, art. 58, art. 59, art. 60 ust. 1 pkt 17 i 17a, art. 66 ust. 1, 2 

i 3, art. 67–71, art. 73, art. 74, art. 74a, art. 77 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 lit. a i e oraz 

ust. 7 i 8, art. 78 ust. 1 i 2, art. 79 ust. 1–4, przepisy wydane na podstawie 

art. 80 ust. 1, art. 96, przepisy wydane na podstawie art. 97 ust. 1, art. 360–

379, art. 428 ust. 1 pkt 2 lit. c, art. 429 ust. 1 pkt 1, art. 443 ust. 1 pkt 5 i ust. 

2, art. 448 oraz art. 449a ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o 

cudzoziemcach;”; 

– KP PiS 

– przyjąć 

 

29) skreślić art. 8; 

– KP PO 

– odrzucić 

 

30) w art. 13 pkt 18 nadać brzmienie: 

„18) w art. 92 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 

„1a. Wizę wydaną przez ministra właściwego do spraw zagranicznych cofa lub 

unieważnia ten minister lub organy, o których mowa w ust. 1.”; 

– KP PiS 

– przyjąć 

 

31) po art. 18 dodać art. 18a w brzmieniu: 

„Art. 18a. W ustawie z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania 

kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami 

COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w 

związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. poz. 1086 i 1423) wprowadza 

się następujące zmiany: 
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1) art. 5 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 5. Umowy kredytu z dopłatą mogą być zawierane do dnia określonego 

w umowie o współpracy, o której mowa w art. 8 ust. 1.”; 

2) art. 14 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 14. BGK publikuje na swojej stronie internetowej do końca okresu 

zawierania umów kredytu z dopłatą określonego w umowie o 

współpracy, o której mowa w art. 8 ust. 1, nie rzadziej niż raz 

na miesiąc, informację o wysokości dopłat udzielonych na 

podstawie ustawy oraz o pozostałej do wykorzystania kwocie 

na dopłaty, na podstawie danych dotyczących 

przewidywanego zapotrzebowania na dopłaty, 

przekazywanych przez banki, które zawarły z BGK umowę o 

współpracy, o której mowa w art. 8 ust. 1, maksymalnego 

limitu wydatków z budżetu państwa, o którym mowa w art. 

102 ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia, oraz danych 

dotyczących wynagrodzenia BGK, o którym mowa w art. 12 

ust. 2.”.”; 

– KP PiS 

– przyjąć 

 

32) art. 26 nadać brzmienie: 

„Art. 26. Środki finansowe, o których mowa w art. 15zzzzl1 i art. 15zzzzl2 ustawy 

zmienianej w art. 1, przekazywane operatorowi publicznego transportu 

zbiorowego w przewozach pasażerskich w transporcie kolejowym za każdy 

miesiąc ostatniego kwartału 2020 r. są wypłacane w pierwszym kwartale 

2021 r.”; 

– KP PiS 

– przyjąć 

 

33) po art. 28 dodać art. 28a i art. 28b w brzmieniu: 

„Art. 28a. 1. Przepisy art. 12 ust. 9a i  art. 15 ust. 1haa ustawy zmienianej w art. 1b w 

brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się do dochodów 

(przychodów) uzyskanych i kosztów uzyskania przychodów poniesionych 

od pierwszego dnia roku podatkowego trwającego w dniu wejścia w życie 

niniejszej ustawy.  

2. Do transakcji zawartych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy 

podatnicy mogą stosować przepisy ustawy w dotychczasowym brzmieniu.  

3. Do transakcji zawartych od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy 

podatnicy mogą stosować przepisy ustawy w dotychczasowym brzmieniu, 

nie dłużej jednak niż do końca roku podatkowego trwającego w dniu wejścia 

w życie niniejszej ustawy.  

Art. 28b. Przepisy art. 14 w ust. 3 pkt 2 i art. 23 w ust. 1 pkt 32 ustawy zmienianej w 

art. 1a w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą oraz art. 12 ust. 4 pkt 2, art. 

16 ust. 1 pkt 11 i art. 16 w ust. 1 w pkt 25 lit. b ustawy zmienianej w art. 1a 

w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą mają zastosowanie do dochodów 

(przychodów) uzyskanych i kosztów uzyskania przychodów poniesionych 

od pierwszego dnia roku podatkowego rozpoczętego po dniu wejścia w  

 



13 

 

życie niniejszej ustawy, chyba że podatnik zdecyduje o ich zastosowaniu 

począwszy od roku podatkowego poprzedzającego ten rok.”; 

– KP PO 

– odrzucić 

 

34) w art. 29 ust. 2 nadać brzmienie: 

„2. Uprawnienia określone w ust. 1 przysługują także przez okres 6 miesięcy od dnia 

wejścia w życie niniejszej ustawy w przypadku oddania, przed dniem wejścia w życie 

niniejszej ustawy, krwi lub jej składników, w tym osocza po chorobie COVID-19, 

jeżeli co najmniej w dniu jej wejścia w życie liczba donacji wynosi 3 i zostało wydane 

zaświadczenie, o którym mowa w art. 9a ust. 3 ustawy zmienianej w art. 3, w 

brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.”; 

– KP PiS 

– przyjąć 

 

35) w art. 38 pkt 2 nadać brzmienie: 

„2) art. 1 pkt 21–23 i pkt 24 w zakresie art. 15zzzzl5 oraz art. 18, art. 24 i art. 27, które 

wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia 

2021 r.;”; 

– KP PiS 

– przyjąć 

 

36) w art. 38 pkt 3 nadać brzmienie: 

„3)  art. 5, art. 9, art. 7a, art. 13 oraz art. 31, które wchodzą w życie po upływie 14 dni od 

dnia ogłoszenia;”; 

– KP PiS 

– przyjąć 

 

Warszawa, dnia 16 grudnia 2020 r. 
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