
 

 

Druk nr 1169-A     

SEJM 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

IX kadencja 

 

 

DODATKOWE SPRAWOZDANIE 

KOMISJI  POLITYKI  SPOŁECZNEJ  I  RODZINY  

 

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 1145 i 1145-A) 

 
Sejm na 30. posiedzeniu w dniu 19 maja 2021 r. – zgodnie z art. 47 ust. 1 regulaminu 

Sejmu – skierował ponownie projekt ustawy zawarty w druku nr 1169 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 

19 maja 2021 r. 

 

wnosi: 

 

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

 

1) w art. 1 w pkt 1 nadać brzmienie: 

„1) w art. 15g: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

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

Prawo przedsiębiorców, organizacja pozarządowa w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z 

dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 
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2020 r. poz. 1057) oraz podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 

kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, u których 

wystąpił spadek obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 oraz 

uzasadnionych względów społecznych lub gospodarczych, państwowa lub prowadzona 

wspólnie z ministrem właściwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego 

instytucja kultury, w rozumieniu ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu 

i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2020 r. poz. 194), u której wystąpił 

spadek przychodów w następstwie wystąpienia COVID-19 oraz uzasadnionych 

względów społecznych lub gospodarczych, a także kościelna osoba prawna działająca 

na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w 

Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków 

wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, oraz jej jednostka 

organizacyjna, może zwrócić się z wnioskiem o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony 

miejsc pracy, o wypłatę ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń 

Pracowniczych świadczeń na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników objętych 

przestojem ekonomicznym albo obniżonym wymiarem czasu pracy, w następstwie 

wystąpienia COVID-19 oraz uzasadnionych względów społecznych lub gospodarczych, 

na zasadach określonych w ust. 7 i 10. 

b) ust. 1a otrzymuje brzmienie: 

„1a. Samorządowa instytucja kultury, w rozumieniu ustawy z dnia 25 października 1991 r. 

o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, u której wystąpił spadek 

przychodów w następstwie wystąpienia COVID-19 oraz uzasadnionych względów 

społecznych lub gospodarczych, może zwrócić się z wnioskami o wypłatę świadczeń na 

dofinansowanie wynagrodzenia pracowników objętych przestojem ekonomicznym albo 

obniżonym wymiarem czasu pracy, w następstwie wystąpienia COVID-19 oraz 

uzasadnionych względów społecznych lub gospodarczych ze środków organizatora i ze 

środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, na zasadach określonych 

w ust. 7a i 10a.”, 

c) po ust. 18 dodaje się ust. 18a w brzmieniu: 

„18a. Przepisu ust. 18 nie stosuje się do zwolnienia z obowiązku opłacania należnych 

składek na ubezpieczenia społeczne pracowników, chyba że zwolnienie dotyczy tych 

samych miesięcy, na które podmioty, o których mowa w ust. 1 i la, zwróciły się z 

wnioskiem o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy, o wypłatę ze środków 
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Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na dofinansowanie wynagrodzenia 

pracowników objętych przestojem ekonomicznym albo obniżonym wymiarem czasu 

pracy, w następstwie wystąpienia COVID-19.”; 

 

– KP KO 

– odrzucić 

Uwaga: w konsekwencji wprowadza się następujące zmiany: 

– w art. 1 pkt 2 nadać brzmienie: 

„2) w art. 15gg: 

,,a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Podmioty, o których mowa w art. 15g ust. 1, u których wystąpił spadek obrotów 

gospodarczych w rozumieniu art. 15g ust. 9, w następstwie wystąpienia COVID-

19 oraz uzasadnionych względów społecznych lub gospodarczych, mogą zwrócić 

się z wnioskiem do dyrektora wojewódzkiego urzędu pracy, właściwego ze 

względu na swoją siedzibę, o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy, 

ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, na 

dofinansowanie wynagrodzenia pracowników, o których mowa w art. 15g ust. 4, 

nieobjętych: 

1) przestojem, o którym mowa w art. 81 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – 

Kodeks pracy, lub 

2) przestojem ekonomicznym w następstwie wystąpienia COVID-19 oraz 

uzasadnionych względów społecznych lub gospodarczych, o którym mowa w art. 

15g ust. 5, lub 

3) obniżonym wymiarem czasu pracy w następstwie wystąpienia COVID-19 oraz 

uzasadnionych względów społecznych lub gospodarczych, o którym mowa w art. 

15g ust. 5.”, 

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

„7a. Przepisu ust. 7 nie stosuje się do zwolnienia z obowiązku opłacania należnych 

składek na ubezpieczenia społeczne pracowników, chyba że zwolnienie dotyczy 

tych samych miesięcy, na które podmiot, o którym mowa w ust. 1, zwrócił się z 

wnioskiem o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy, ze środków 

Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, na dofinansowanie 

wynagrodzenia pracowników.”; 
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– w art. 1 po pkt 2 dodać pkt 2a w brzmieniu: 

,,2a) 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, który na dzień 30 września 2020 r. faktycznie 

wykonywał dany rodzaj działalności gospodarczej, oznaczonej według 

Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj faktycznie 

prowadzonej działalności, kodami 47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 

47.89.Z, 49.39.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 

59.12.Z, 59.13.Z, 59.20.Z, 59.14.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.90.A, 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, 96.01.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 oraz uzasadnionych 

względów społecznych lub gospodarczych 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) po ust. 1 dodaje ust. 1a w brzmieniu: 

„1a. Do wystąpienia z wnioskiem, o którym mowa w ust. 1, uprawniony jest 

również 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., faktycznie wykonywał dany rodzaj działalności gospodarczej oznaczonej 

według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako faktycznie 
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wykonywanej działalności, o innym kodzie niż wskazany w ust. 1, jeżeli 

przychód tego przedsiębiorcy z tej działalności w rozumieniu przepisów 

podatkowych był niższy w następstwie wystąpienia COVID-19 oraz 

uzasadnionych względów społecznych lub gospodarczych co najmniej o 

70% w listopadzie 2020 r., grudniu 2020 r., styczniu 2021 r., lutym 2021 r. 

albo w marcu 2021 r. w stosunku do przychodu uzyskanego we wrześniu 

2019 r. lub we wrześniu 2020 r.”, 

 c) w ust. 6 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) oświadczenie o prowadzeniu na dzień 30 września 2020 r. działalności 

gospodarczej, o której mowa w ust. 1, chyba że zastosowanie znajduje ust. 

1a”, 

d) w ust. 6 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„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 chyba że zastosowanie znajduje ust. 1a”, 

e) w ust. 6 dodaje się pkt 3a w brzmieniu: 

,,3a) oświadczenie potwierdzające, że przychód z działalności gospodarczej w 

rozumieniu przepisów podatkowych był niższy co najmniej o 70% w 

listopadzie 2020 r., grudniu 2020 r., styczniu 2021 r., lutym 2021 r. albo w 

marcu 2021 r. w stosunku do przychodu uzyskanego we wrześniu 2019 r. 

lub we wrześniu 2020 r., w przypadku określonym w ust. 1a”, 

f) ust. 26 otrzymuje brzmienie: 

„26. Wnioski o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy mogą być 

składane do dnia 28 lutego 2021 r., za wyjątkiem przypadku, o którym 

mowa w ust. la, w którym wnioski mogą być składane do dnia 30 czerwca 

2021 r.”; 

 

– w art. 1 w pkt 3 w dodawanym art. l5gga1: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„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. faktycznie 
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wykonywał dany rodzaj działalności gospodarczej, polegający na sprzedaży 

środków spożywczych, papierniczych i piśmienniczych na rzecz dzieci i 

młodzieży na terenie jednostek systemu oświaty, o których mowa w art. 2 pkt 2 

ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 

1378 oraz z 2021 r. poz. 4), oznaczony według Polskiej Klasyfikacji Działalności 

(PKD) 2007 kodami 47.11.Z albo 47.19.Z, może zwrócić się z wnioskiem o 

przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy na zasadach określonych w 

art. 15gga, z uwzględnieniem przepisów ust. 2–8.”, 

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Warunkiem przyznania świadczenia jest wykazanie przez przedsiębiorcę, że jego 

przychód z działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów podatkowych był 

niższy w następstwie wystąpienia COVID-19 oraz uzasadnionych względów 

społecznych lub gospodarczych co najmniej o 40% w listopadzie 2020 r., grudniu 

2020 r., styczniu 2021 r., lutym 2021 r. albo w marcu 2021 r. w stosunku do 

przychodu uzyskanego we wrześniu 2019 r. lub we wrześniu 2020 r.”, 

c) ust. 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) o prowadzeniu na dzień 30 września 2020 r. faktycznie danego rodzaju 

działalności gospodarczej, o której mowa w ust. 1;”; 

 

– w art. 1 po pkt 10 dodaje się pkt l0a w brzmieniu: 

,,10a) w art. 15zs ust. 3 pkt 4a otrzymuje brzmienie: 

,,4a) oświadczenie o rodzaju faktycznie prowadzonej działalności, o której mowa w 

art. 15zq ust. 7, oraz o wykonywaniu tej działalności w 2019 r. przez okres nie 

dłuższy niż 9 miesięcy;”; 

 

– w art. 1 po pkt 11 dodać pkt 11a w brzmieniu: 

,,11a) 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, faktycznie dany rodzaj 

pozarolniczej działalności gospodarczej oznaczonej według Polskiej 

Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj faktycznie prowadzonej 

działalności, kodem 49.39.Z, 55.10.Z, 77.39.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 90.01.Z, 

90.02.Z, 93.11.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, która skorzystała ze 
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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) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Ustalenie prawa do dodatkowego świadczenia postojowego, o którym 

mowa w ust. 1, następuje na wniosek osoby faktycznie prowadzącej dany 

rodzaj pozarolniczej działalności gospodarczej, zawierający dane, o których 

mowa w art. 15zs ust. 3 pkt 1 lit. a, c i e, pkt 2, 5 i 6, oraz oświadczenie o 

rodzaju faktycznie wykonywanej działalności, o której mowa w ust. 1, oraz 

oświadczenie potwierdzające, że jej przychód z działalności uzyskany w 

miesiącu kalendarzowym poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku był 

niższy co najmniej o 75% w stosunku do przychodu uzyskanego w tym 

samym miesiącu kalendarzowym w 2019 r., złożone 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.”; 

 

– w art. 1 po pkt 11 dodać pkt 11b w brzmieniu: 

„11b) w art. 15zs2: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

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

września 2020 r. faktycznie dany rodzaj pozarolniczej działalności 

gospodarczej oznaczonej według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 

2007, jako rodzaj faktycznie wykonywanej działalności, kodem 47.71.Z, 

47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 49.39.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 

56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 

77.21.Z, 79.90.A, 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 
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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, 96.01.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.”, 

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

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

września 2020 r. faktycznie dany rodzaj pozarolniczej działalności 

gospodarczej, oznaczonej kodem innym, niż wskazanym w ust. 1, która 

skorzystała ze świadczenia  postojowego w trybie art. 15zs lub art. 15zua, 

przysługuje prawo do jednorazowego dodatkowego świadczenia 

postojowego, jeżeli uzyskany przez nią przychód z tej działalności w 

rozumieniu przepisów podatkowych był niższy co najmniej o 70% w 

październiku albo listopadzie 2020 r. w stosunku do przychodu uzyskanego 

odpowiednio w październiku albo listopadzie 2019 r., albo jeżeli przychód 

ten był niższy co najmniej o 70% w listopadzie 2020 r., grudniu 2020 r., 

styczniu 2021 r., lutym 2021 r. lub w marcu 2021 r. w stosunku do 

przychodu uzyskanego we wrześniu 2019 r. lub we wrześniu 2020 r.”, 

c) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Ustalenie prawa do jednorazowego dodatkowego świadczenia 

postojowego, o którym mowa w ust. 1, następuje na wniosek osoby 

faktycznie prowadzącej dany rodzaj pozarolniczej działalności 

gospodarczej, 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 faktycznie wykonywanej 

działalności, o której mowa w ust. 1, oraz oświadczenie potwierdzające, że 

jej przychód z działalności uzyskany w październiku albo listopadzie 2020 
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r. był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego 

odpowiednio w październiku albo listopadzie 2019 r.”, 

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

„2a. Ustalenie prawa do jednorazowego dodatkowego świadczenia 

postojowego, o którym mowa w ust. la, następuje na wniosek osoby 

faktycznie prowadzącej dany rodzaj pozarolniczej działalności 

gospodarczej, 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 faktycznie wykonywanej 

działalności, oraz oświadczenie potwierdzające, że jej przychód z 

działalności uzyskany w październiku albo listopadzie 2020 r. był niższy co 

najmniej o 70% w stosunku do przychodu uzyskanego odpowiednio w 

październiku albo listopadzie 2019 r. albo oświadczenie potwierdzające, że 

jej przychód z działalności był niższy co najmniej o 70% w listopadzie 2020 

r., grudniu 2020 r., styczniu 2021 r., lutym 2021 r. lub w marcu 2021 r. w 

stosunku do przychodu uzyskanego we wrześniu 2019 r. lub we wrześniu 

2020 r.”; 

 

– w art. 1 w pkt 12 w dodawanym art. 15zs4: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Świadczenie postojowe przysługuje również osobie, o której mowa w art. 15zq 

ust. 1 pkt 1, która na dzień 30 września 2020 r. faktycznie wykonywała dany 

rodzaj pozarolniczej działalności gospodarczej, polegającej na sprzedaży środków 

spożywczych, papierniczych i piśmienniczych na rzecz dzieci i młodzieży na 

terenie jednostek systemu oświaty, o których mowa w art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 

14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, oznaczonej według Polskiej Klasyfikacji 

Działalności (PKD) 2007 kodami 47.11.Z albo 47.19.Z.”, 

b) w ust. 7 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) o prowadzeniu na dzień 30 września 2020 r. faktycznie danego rodzaju 

działalności gospodarczej, o której mowa w ust. 1”; 

 

– w art. 1 po pkt 13 dodać pkt 13a w brzmieniu: 

,,13a) w art. 15 zq: 

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 
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„3. Świadczenie postojowe przysługuje, gdy w następstwie wystąpienia 

COVID-19 oraz uzasadnionych względów społecznych lub gospodarczych 

doszło do przestoju w prowadzeniu działalności, odpowiednio przez osobę 

prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą albo przez 

zleceniodawcę lub zamawiającego, z którymi została zawarta umowa 

cywilnoprawna.”, 

b) ust. 6 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) oznaczoną, na dzień złożenia wniosku, o którym mowa w art. 15zs ust. 1, 

według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj 

faktycznie prowadzonej działalności, kodem 79.11.A”,  

c) ust. 7 otrzymuje brzmienie: 

„7. Osobie prowadzącej faktycznie dany rodzaj pozarolniczej działalności 

gospodarczej oznaczonej, na dzień złożenia wniosku, o którym mowa w art. 

15zs ust. 1, według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako 

rodzaj faktycznie prowadzonej działalności, kodami 79.90.A, świadczenie 

postojowe przysługuje, jeżeli: 

1) zawiesiła prowadzenie tej działalności po dniu 31 sierpnia 2019 r.; 

2) działalność ta ma charakter sezonowy i w 2019 r. była wykonywana 

przez okres nie dłuższy niż 9 miesięcy.”; 

– w art. 1 w pkt 13: 

a) w lit. a tiret drugie otrzymuje brzmienie: 

„ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„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 faktycznie wykonywanej 

działalności, pozarolnicza działalność gospodarcza;”, 

b) po lit. b dodaje się lit. c w brzmieniu: 

„c) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„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 faktycznie prowadziły dany rodzaj 

pozarolniczej działalności gospodarczej oznaczonej według Polskiej Klasyfikacji 
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Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj faktycznie wykonywanej działalności, kodami 

wskazanymi w tym rozporządzeniu. Wykaz zawiera imię i nazwisko albo nazwę 

skróconą osoby prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą, NIP, REGON 

oraz kod PKD.”; 

 

– w art. 1 w pkt 23 lit. b nadać brzmienie: 

,,b) ust. 4 i 5 otrzymują brzmienie: 

„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. 15zze4 ust. 1, 

15zze4a ust. 1, lub w rozporządzeniu, o którym mowa w art. 15zze5 ust. 1, 

faktycznie wykonywali dany rodzaj działalności gospodarczej oznaczonej według 

Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007 kodami wskazanymi w art. 15zze4 

ust. 1, 15zze4a ust. 1 lub w rozporządzeniu, o którym mowa w art. 15zze5 ust. 1. 

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, 

art. 15gga1 ust. 1 lub w rozporządzeniu, o którym mowa w art. 15ggb ust. 1, 

faktycznie wykonywali dany rodzaj działalności gospodarczej oznaczonej według 

Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007 kodami wskazanymi w art. 15gga 

ust. 1, art. 15gga1 ust. 1 lub w tym rozporządzeniu. Wykaz zawiera imię i 

nazwisko, nazwę pełną oraz nazwę skróconą przedsiębiorcy, NIP i REGON oraz 

kod PKD.”; 

 

– w art. 1 w pkt 24: 

a) lit. a nadać brzmienie: 

,,a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. W celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19 starosta może, 

na podstawie umowy, udzielić ze środków Funduszu Pracy dotacji na 

pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej 

mikroprzedsiębiorcy i małemu przedsiębiorcy, o których mowa 
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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. faktycznie prowadzili 

dany rodzaj działalności gospodarczej, oznaczonej według Polskiej 

Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj faktycznie wykonywanej 

działalności, kodami 47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 49.39.Z, 

56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 

59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.90.A, 82.30.Z,

 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59B, 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, 96.01.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.”, 

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

„aa) po ust. 1 dodaje się ust. la brzmieniu: 

„la. W celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID- 19 starosta może, 

na podstawie umowy, udzielić dotacji, o której mowa w ust. 1, 

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. faktycznie prowadzili 

dany rodzaj działalności gospodarczej, oznaczonej kodem innym, niż 

wskazanym w ust. 1, jeżeli ich przychód z tej działalności w rozumieniu 

przepisów podatkowych uzyskany w październiku albo listopadzie 2020 r. 

był niższy co najmniej o 70% w stosunku do przychodu uzyskanego 

odpowiednio w październiku albo listopadzie 2019 r., albo jeżeli przychód 

ten był niższy co najmniej o 70% w listopadzie 2020 r., grudniu 2020 r., 

styczniu 2021 r., lutym 2021 r. lub w marcu 2021 r. w stosunku do 

przychodu uzyskanego we wrześniu 2019 r. lub we wrześniu 2020 r.”, 
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c) po lit. aa dodać lit. ab w brzmieniu: 

„ab) ust. 4 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„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., albo 

potwierdzające, że przychód z działalności uzyskany w październiku lub 

listopadzie 2020 r. był niższy co najmniej o 70% w stosunku do przychodu 

uzyskanego odpowiednio w październiku albo listopadzie 2019 r., albo 

potwierdzające, że przychód z działalności był niższy co najmniej o 70% 

odpowiednio w listopadzie 2020 r., grudniu 2020 r., styczniu 2021 r., lutym 

2021 r. albo w marcu 2021 r. w stosunku do przychodu uzyskanego we 

wrześniu 2019 r. lub we wrześniu 2020 r.”, 

d) po lit. ab dodać lit. ac w brzmieniu: 

 ,,ac) ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

„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. Mikroprzedsiębiorca i 

mały przedsiębiorca, o których mowa w ust. la składają ten wniosek do dnia 30 

czerwca 2021 r.”; 

 

– w art. 1 w dodawanym art. 15zze4a: 

a) ust. 1 nadać brzmienie: 

 „1. W celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19 starosta może, na 

podstawie umowy, udzielić ze środków Funduszu Pracy 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. faktycznie wykonywali dany rodzaj działalności gospodarczej, 

polegającej na sprzedaży środków spożywczych, papierniczych i piśmienniczych 

na rzecz dzieci i młodzieży na terenie jednostek systemu oświaty, o których mowa 

w art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, oznaczonej 

według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007 kodami 47.11.Z albo 
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47.19.Z – na zasadach określonych w art. 15zze4 z uwzględnieniem przepisów 

ust. 2–10.”, 

b) w ust. 5 pkt 2 nadać brzmienie: 

„2) o prowadzeniu na dzień 30 września 2020 r. faktycznie danego rodzaju 

działalności gospodarczej, o której mowa w ust. 1”; 

 

– w art. 1 pkt 31 nadać brzmienie: 

„31) w art. 31zo: 

a) ust. 8 otrzymuje brzmienie: 

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

zwolnienie z opłacania składek, faktycznie dany rodzaj działalności 

gospodarczej, oznaczonej według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 

2007, jako rodzaj faktycznie wykonywanej 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, 

93.11.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z albo świadczącego 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, albo prowadzącego muzeum w rozumieniu ustawy z dnia 21 

listopada 1996 r. o muzeach niebędące 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.”,  



15 
 
 

b) ust. 9 otrzymuje brzmienie: 

„9. Opłacone należności z tytułu składek, które zostały zwolnione z obowiązku 

opłacania na podstawie ust. 8, 10, 12, lub 13 podlegają zwrotowi na 

zasadach określonych w art. 24 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o 

systemie ubezpieczeń społecznych.”, 

c) ust. 10 otrzymuje brzmienie: 

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

r., faktycznie dany rodzaj działalności gospodarczej, oznaczonej według 

Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj faktycznie 

wykonywanej działalności, kodami 47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z,

 47.89.Z, 49.32.Z, 49.39.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29. Z, 56.30.Z, 

59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 

79.90.A, 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, 90.01.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, 

96.01.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.”, 

d) w ust. 11 po wyrazach „w ust. 10” dodaje się wyrazy „i 12”, 

e) dodaje się ust. 12 i 13 w brzmieniu: 
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„12. Na wniosek płatnika składek prowadzącego, na dzień 30 września 2020 

r., faktycznie dany rodzaj działalności gospodarczej, polegającej na 

sprzedaży środków spożywczych, papierniczych i piśmienniczych na rzecz 

dzieci i młodzieży na terenie jednostek systemu oświaty, o których mowa w 

art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, oznaczonej 

według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj 

faktycznie wykonywanej działalności, kodami 47.11.Z albo 47.19.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 31 marca 2021 r., wykazanych w deklaracjach rozliczeniowych 

złożonych za dany miesiąc, jeżeli był zgłoszony jako płatnik składek do dnia 

30 września 2020 r. i przychód z działalności w rozumieniu przepisów 

podatkowych był niższy co najmniej o 40% w listopadzie 2020 r., grudniu 

2020 r., styczniu 2021 r., lutym 2021 r. lub w marcu 2021 r. w stosunku do 

przychodu uzyskanego we wrześniu 2019 r. lub we wrześniu 2020 r. 

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

działalność oznaczoną kodem innym niż wskazanym w ust. 8, 10 lub 12, 

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 31 marca 2021 r., wykazanych w deklaracjach rozliczeniowych 

złożonych za dany miesiąc, jeżeli był zgłoszony jako płatnik składek do dnia 

30 września 2020 r. i przychód z działalności w rozumieniu przepisów 

podatkowych był niższy co najmniej o 70% w listopadzie 2020 r., grudniu 

2020 r., styczniu 2021 r., lutym 2021 r. lub w marcu 2021 r. w stosunku do 

przychodu uzyskanego we wrześniu 2019 r. lub we wrześniu 2020 r.”; 

– w art. 1 w pkt 32: 

a) w lit. a: 

– dodać tiret pierwsze w brzmieniu: 

„– pkt 3 i 3a otrzymują brzmienie: 
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„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, 

faktycznie dany rodzaj działalności gospodarczej oznaczonej według 

Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj faktycznie 

wykonywanej działalności, kodem 55.10.Z, 79.12.Z; 

3a) do dnia 15 marca 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, 

faktycznie dany rodzaj działalności gospodarczej oznaczonej według 

Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj faktycznie 

wykonywanej działalności, kodem 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 

71.11.Z, 90.03.Z, 90.04.Z albo jeżeli płatnik świadczy usługi na rzecz 

muzeów w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach, 

oznaczone kodem 85.51.Z, 85.52.Z, 85.59, 85.60.Z, bądź prowadzi muzeum 

w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach niebędące 

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”, 

– tiret trzecie nadać brzmienie: 

„– po pkt 4 dodaje się średnik i dodaje się pkt 5 w brzmieniu: 

„5) do dnia 30 czerwca 2021 r. – w przypadku składek, o których mowa 

art. 31zo ust. 12 i 13, należnych za okresy od dnia 1 listopada 2020 r. 

do dnia 31 marca 2021 r.”, 

b) w lit. b: 

– tiret pierwszy nadać brzmienie:  

„– pkt 2b otrzymuje brzmienie: 

 ,,2b) oświadczenie płatnika składek o rodzaju faktycznie wykonywanej 

działalności, o której mowa odpowiednio w art. 31zo ust. 8, 10, 12, 13 

lub 14;”, 

– po tiret drugim dodać tiret trzecie w brzmieniu:  

„–po pkt 2f dodaje się pkt 2g w brzmieniu:  
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,,2g) oświadczenie płatnika, o którym mowa w art. 31zo ust. 13, 

potwierdzające, że przychód z działalności w rozumieniu przepisów 

podatkowych był niższy co najmniej o 70% w listopadzie 2020 r., 

grudniu 2020 r., styczniu 2021 r. lutym 2021 r., lub w marcu 2021 r. w 

stosunku do przychodu uzyskanego we wrześniu 2019 r. lub we 

wrześniu 2020 r.”, 

c) lit. c nadać brzmienie: 

„c) w ust. 3 wyrazy „ust. 2 pkt 2–2f” zastępuje się wyrazami „ust. 2 pkt 2–2g”; 

 

– w art. 1 pkt 35 nadać brzmienie: 

„35) art. 31zua otrzymuje brzmienie: 

„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, 10, 12 lub 13, na wskazany dzień faktycznie 

wykonywał dany rodzaj pozarolniczej działalności gospodarczej 

oznaczonej według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako 

rodzaj faktycznie prowadzonej działalności, kodem, o którym mowa 

odpowiednio w art. 3Izo ust. 8, 10, 12 albo 13.”; 

 

– w art. 1 w pkt 37 nadać brzmienie: 

„37) w art. 31zy: 

a) w ust. 2: 

– pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„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 

faktycznie wykonywanej działalności, pozarolnicza działalność 

gospodarcza płatników składek zwalnianych z tytułu nieopłaconych 

składek”, 

– pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) obniżenia przychodu z działalności, rodzaju działalności, z której 

przychód stanowi podstawę ustalenia, czy wystąpiło obniżenie 
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przychodu, lub okresu porównawczego stanowiących warunki 

ubiegania się o zwolnienie.”, 

b) w ust. 3 w pkt 3 wyrazy „oraz pkt 2e” zastępuje się wyrazami „ , 2e i 2f”, 

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„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 płatników składek, którzy na dzień wskazany w tym 

rozporządzeniu faktycznie prowadzili dany rodzaj pozarolniczej 

działalności gospodarczej oznaczonej według Polskiej Klasyfikacji 

Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj faktycznie wykonywanej 

działalności, kodami wskazanymi w tym rozporządzeniu. Wykaz zawiera 

imię i nazwisko albo nazwę skróconą płatnika składek, NIP, REGON oraz 

kod PKD.”; 

 

2) w art. 1 pkt 1 nadać brzmienie: 

„1) w art. 15g: 

 a) po ust. 18 dodaje się ust. 18a w brzmieniu: 

„18a. Przepisu ust. 18 nie stosuje się do zwolnienia z obowiązku opłacania 

należnych składek na ubezpieczenia społeczne pracowników, chyba że 

zwolnienie dotyczy tych samych miesięcy, na które podmioty, o których mowa 

w ust. 1 i 1a, zwróciły się z wnioskiem o przyznanie świadczeń na rzecz 

ochrony miejsc pracy, o wypłatę ze środków Funduszu Gwarantowanych 

Świadczeń Pracowniczych na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników 

objętych przestojem ekonomicznym albo obniżonym wymiarem czasu pracy, 

w następstwie wystąpienia COVID-19.”, 

b) po ust. 20 dodaje się ust. 21–23 w brzmieniu: 

„21. Odmowa przyznania dofinansowania następuje w drodze decyzji 

administracyjnej. 

22. Od decyzji dyrektora wojewódzkiego urzędu pracy, o której mowa w ust. 21, 

przysługuje odwołanie do samorządowego kolegium odwoławczego. 

23. W przypadku nieuwzględnionych wniosków o przyznanie dofinansowania 

złożonych do dnia 28 lutego 2021 r. dyrektor wojewódzkiego urzędu pracy 



20 
 
 

niezwłocznie stwierdza fakt odmowy przyznania dofinansowania w drodze decyzji 

administracyjnej. Przepis ust. 22 stosuje się odpowiednio.”; 

– KP KO 

– odrzucić 

 

Uwaga: w konsekwencji wprowadza się następujące zmiany: 

 

– w art. 1 po pkt 2 dodać pkt 2a w brzmieniu: 

,,2a) w art. 15gga po ust. 26 dodaje się ust. 27–29 w brzmieniu: 

„27. Odmowa przyznania dofinansowania następuje w drodze decyzji 

administracyjnej. 

28. Od decyzji dyrektora wojewódzkiego urzędu pracy, o której mowa w ust. 27, 

przysługuje odwołanie do samorządowego kolegium odwoławczego. 

29. W przypadku nieuwzględnionych wniosków o przyznanie dofinansowania 

złożonych do dnia 28 lutego 2021 r. dyrektor wojewódzkiego urzędu pracy 

niezwłocznie stwierdza fakt odmowy przyznania dofinansowania w drodze 

decyzji administracyjnej. Przepis ust. 28 stosuje się odpowiednio.”, 

 

– w art. 1 w pkt 3 w dodawanym art. 15gga1 po ust. 8 dodać ust. 9 i 10 w brzmieniu: 

„9. Odmowa przyznania świadczeń następuje w drodze decyzji administracyjnej. 

10. Od decyzji dyrektora wojewódzkiego urzędu pracy przysługuje odwołanie do 

samorządowego kolegium odwoławczego.”, 

– w art. 1 pkt 17 nadać brzmienie: 

„17) w art. 15zzb dodaje się ust. 14–25 w brzmieniu: 

„14. W przypadku wykorzystania dofinansowania niezgodnie z przeznaczeniem, 

pobrania dofinansowania nienależnie lub w nadmiernej wysokości przedsiębiorca 

zwraca dofinansowanie w całości lub tę część dofinansowania, która została 

wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, pobrana nienależnie lub w nadmiernej 

wysokości. 

15. W przypadku stwierdzenia okoliczności, o których mowa w ust. 14, starosta wzywa 

przedsiębiorcę do zwrotu dofinansowania w terminie 30 dni od dnia doręczenia 
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wezwania. 

16. W przypadku gdy przedsiębiorca nie dokona zwrotu w terminie, o którym mowa w 

ust. 15, nalicza się odsetki ustawowe. 

17. W przypadkach, o których mowa w ust. 9 lub 15, starosta z urzędu albo na wniosek 

przedsiębiorcy może: 

1) umorzyć w całości albo w części należności z tytułu zwrotu części 

dofinansowania; 

2) odroczyć terminy spłaty należności z tytułu zwrotu części dofinansowania; 

3) rozłożyć na raty spłatę należności z tytułu zwrotu części dofinansowania. 

18. W przypadku gdy wysokość kwoty dofinansowania wykorzystanej niezgodnie z 

przeznaczeniem, pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości jest równa lub 

wyższa niż 1500 zł, starosta wydaje decyzję, o której mowa w ust. 17, po uzyskaniu 

pozytywnej opinii właściwego wojewody. Przepisu art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 

1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego nie stosuje się. 

19. Do spraw, o których mowa w ust. 17, stosuje się odpowiednio przepisy art. 64 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. 

20. Starosta może upoważnić dyrektora powiatowego urzędu pracy do dokonywania 

czynności, o których mowa w ust. 17. 

21. W sprawach, o których mowa w ust. 17, organem wyższego stopnia jest 

samorządowe kolegium odwoławcze. 

22. Zwrotu dofinansowania nie dochodzi się, jeżeli 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 art. 3 pkt 13 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. 

– Prawo pocztowe. Kwota ta jest zaliczana w koszty Funduszu Pracy. 

23. Odmowa przyznania dofinansowania następuje w drodze decyzji administracyjnej. 

24. Od decyzji starosty, o której mowa w ust. 23, przysługuje odwołanie do 

samorządowego kolegium odwoławczego. 

25. W przypadku nieuwzględnionych wniosków o przyznanie dofinansowania 

złożonych do dnia 28 lutego 2021 r. starosta niezwłocznie stwierdza fakt odmowy 

przyznania dofinansowania w drodze decyzji administracyjnej. Przepis ust. 24 stosuje 

się odpowiednio.”, 
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– w art. 1 pkt 18 nadać brzmienie: 

„18) w art. 15zzc dodaje się ust. 12–23 w brzmieniu: 

„12. W przypadku wykorzystania dofinansowania niezgodnie z przeznaczeniem, 

pobrania dofinansowania nienależnie lub w nadmiernej wysokości przedsiębiorca 

zwraca dofinansowanie w całości lub w tej części, która została wykorzystana 

niezgodnie z przeznaczeniem, pobrana nienależnie lub w nadmiernej wysokości. 

13. W przypadku stwierdzenia okoliczności, o których mowa w ust. 12, starosta 

wzywa przedsiębiorcę do zwrotu dofinansowania w terminie 30 dni od dnia doręczenia 

wezwania. 

14. W przypadku gdy przedsiębiorca nie dokona zwrotu w terminie, o którym mowa 

w ust. 13, nalicza się odsetki ustawowe. 

15. W przypadkach, o których mowa w ust. 7 lub 13, starosta z urzędu albo na wniosek 

przedsiębiorcy może: 

1) umorzyć w całości albo w części należności z tytułu zwrotu części 

dofinansowania; 

2) odroczyć terminy spłaty należności z tytułu zwrotu części dofinansowania; 

3) rozłożyć na raty spłatę należności z tytułu zwrotu części dofinansowania. 

16. W przypadku gdy wysokość kwoty dofinansowania wykorzystanej niezgodnie z 

przeznaczeniem, pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości jest równa lub 

wyższa niż 1500 zł, starosta wydaje decyzję, o której mowa w ust. 15, po uzyskaniu 

pozytywnej opinii właściwego wojewody. Przepisu art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 

1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego nie stosuje się. 

17. Do spraw, o których mowa w ust. 15, stosuje się odpowiednio przepisy art. 64 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. 

18. Starosta może upoważnić dyrektora powiatowego urzędu pracy do dokonywania 

czynności, o których mowa w ust. 15. 

19. W sprawach, o których mowa w ust. 15, organem wyższego stopnia jest 

samorządowe kolegium odwoławcze. 

20. Zwrotu dofinansowania nie dochodzi się, jeżeli 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 art. 3 pkt 13 ustawy z dnia 23 listopada 2012 
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r. – Prawo pocztowe. Kwota ta jest zaliczana w koszty Funduszu Pracy. 

21. Odmowa przyznania dofinansowania następuje w drodze decyzji administracyjnej. 

22. Od decyzji starosty, o której mowa w ust. 21, przysługuje odwołanie do 

samorządowego kolegium odwoławczego. 

23. W przypadku nieuwzględnionych wniosków o przyznanie dofinansowania 

złożonych do dnia 28 lutego 2021 r. starosta niezwłocznie stwierdza fakt odmowy 

przyznania dofinansowania w drodze decyzji administracyjnej. Przepis ust. 22 stosuje 

się odpowiednio.”, 

 

– w art. 1 pkt 19 nadać brzmienie: 

„19) w art. 15zzd dodaje się ust. 12–24 w brzmieniu: 

„12. Mikroprzedsiębiorca, który pobrał pożyczkę nienależnie, zwraca całość 

udzielonej pożyczki na rachunek bankowy powiatowego urzędu pracy, z którego 

udzielono pożyczki. 

13. Mikroprzedsiębiorca, który wykorzystał pożyczkę niezgodnie z 

przeznaczeniem, zwraca pożyczkę w całości lub w tej części, która została 

wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, na rachunek bankowy powiatowego 

urzędu pracy, z którego udzielono pożyczki. 

14. W przypadku stwierdzenia okoliczności, o których mowa w ust. 12 lub 13, 

starosta wzywa przedsiębiorcę do zwrotu pożyczki w terminie 30 dni od dnia 

doręczenia wezwania. 

15. W przypadku gdy mikroprzedsiębiorca nie dokona zwrotu w terminie, o 

którym mowa w ust. 14, nalicza się odsetki ustawowe. 

16. W przypadku, o którym mowa w ust. 14, starosta z urzędu albo na wniosek 

przedsiębiorcy może: 

1) umorzyć w całości albo w części należności z tytułu zwrotu pożyczki; 

2) odroczyć terminy spłaty należności z tytułu zwrotu pożyczki; 

3) rozłożyć na raty spłatę należności z tytułu zwrotu pożyczki. 

17. W przypadku gdy wysokość pożyczki pobranej nienależnie jest równa lub 

wyższa niż 1500 zł, starosta wydaje decyzję, o której mowa w ust. 16, po 

uzyskaniu pozytywnej opinii właściwego wojewody. Przepisu art. 106 ustawy z 

dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego nie stosuje 

się. 
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18. Do spraw, o których mowa w ust. 16, stosuje się odpowiednio przepisy art. 56 

i art. 57 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. 

19. W przypadku niespełnienia warunku umorzenia, o którym mowa w ust. 7, 

przepisy ust. 16 stosuje się odpowiednio. 

20. Starosta może upoważnić dyrektora powiatowego urzędu pracy do 

dokonywania czynności, o których mowa w ust. 16. 

21. Zwrotu pożyczki nie dochodzi się, jeżeli 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 art. 3 pkt 13 ustawy z dnia 23 

listopada 2012 r. – Prawo pocztowe. Kwota ta jest zaliczana w koszty Funduszu 

Pracy. 

22. Odmowa przyznania pożyczki następuje w drodze decyzji administracyjnej. 

23. Od decyzji starosty, o której mowa w ust. 22, przysługuje odwołanie do 

samorządowego kolegium odwoławczego. 

24. W przypadku nieuwzględnionych wniosków o przyznanie pożyczki złożonych 

do dnia 28 lutego 2021 r. starosta niezwłocznie stwierdza fakt odmowy przyznania 

pożyczki w drodze decyzji administracyjnej. Przepis ust. 23 stosuje się 

odpowiednio.”, 

 

– w art. 1 pkt 20 nadać brzmienie 

„20) w art. 15zzda dodaje się ust. 11–23 w brzmieniu: 

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

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

udzielono pożyczki nienależnie, zwraca całość udzielonej pożyczki na rachunek 

bankowy powiatowego urzędu pracy, z którego udzielono pożyczki. 

12. Organizacja pozarządowa lub podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 

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

wykorzystały pożyczkę niezgodnie z przeznaczeniem, zwraca pożyczkę w całości 

lub w tej części, która została wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, na 

rachunek bankowy powiatowego urzędu pracy, z którego udzielono pożyczki. 

13. W przypadku stwierdzenia okoliczności, o których mowa w ust. 11 lub 12, 

starosta wzywa organizację pozarządową lub podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 
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3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie, do zwrotu pożyczki w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania. 

14. W przypadku gdy organizacja pozarządowa lub podmiot, o którym mowa w art. 

3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie, nie dokona zwrotu w terminie, o którym mowa w ust. 13, nalicza się 

odsetki ustawowe. 

15. W przypadku, o którym mowa w ust. 13, starosta, z urzędu albo na wniosek 

organizacji pozarządowej lub podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 

24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, może: 

1) umorzyć w całości albo w części należności z tytułu zwrotu pożyczki; 

2) odroczyć terminy spłaty należności z tytułu zwrotu pożyczki; 

3) rozłożyć na raty spłatę należności z tytułu zwrotu pożyczki. 

16. W przypadku gdy wysokość pożyczki pobranej nienależnie jest równa lub 

wyższa niż 1500 zł, starosta wydaje decyzję, o której mowa w ust. 15, po uzyskaniu 

pozytywnej opinii właściwego wojewody. Przepisu art. 106 ustawy z dnia 14 

czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego nie stosuje się. 

17. Do spraw, o których mowa w ust. 15, stosuje się odpowiednio przepisy art. 56 i 

art. 57 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. 

18. W przypadku niespełnienia warunku umorzenia, o którym mowa w ust. 7, 

przepisy ust. 15 stosuje się odpowiednio. 

19. Starosta może upoważnić dyrektora powiatowego urzędu pracy do dokonywania 

czynności, o których mowa w ust. 15. 

20. Zwrotu pożyczki nie dochodzi się, jeżeli 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 art. 3 pkt 13 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo 

pocztowe. Kwota ta jest zaliczana w koszty Funduszu Pracy. 

21. Odmowa przyznania pożyczki następuje w drodze decyzji administracyjnej. 

22. Od decyzji starosty, o której mowa w ust. 21, przysługuje odwołanie do 

samorządowego kolegium odwoławczego. 

23. W przypadku nieuwzględnionych wniosków o przyznanie pożyczki złożonych 

do dnia 28 lutego 2021 r. starosta niezwłocznie stwierdza fakt odmowy przyznania 

pożyczki w drodze decyzji administracyjnej. Przepis ust. 22 stosuje się 
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odpowiednio.”, 

 

– w art. 1 pkt 21 nadać brzmienie: 

„21) w art. 15zze dodaje się ust. 13–24 w brzmieniu: 

„13. W przypadku wykorzystania dofinansowania niezgodnie z przeznaczeniem, 

pobrania dofinansowania nienależnie lub w nadmiernej wysokości organizacja 

pozarządowa lub podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwraca dofinasowanie 

w całości lub tę część dofinansowania, która została wykorzystana niezgodnie z 

przeznaczeniem, pobrana nienależnie lub w nadmiernej wysokości. 

14. W przypadku stwierdzenia okoliczności, o których mowa w ust. 13, starosta 

wzywa organizację pozarządową lub podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy 

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

zwrotu dofinansowania w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania. 

15. W przypadku gdy organizacja pozarządowa lub podmiot, o którym mowa w art. 

3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie, nie dokona zwrotu w terminie, o którym mowa w ust. 14, nalicza się 

odsetki ustawowe. 

16.W przypadkach, o których mowa w ust. 8 lub 14, starosta, z urzędu albo na 

wniosek organizacji pozarządowej lub podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3 

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

wolontariacie, może: 

1) umorzyć w całości albo w części należności z tytułu zwrotu dofinansowania; 

2) odroczyć terminy spłaty należności z tytułu zwrotu dofinansowania; 

3) rozłożyć na raty spłatę należności z tytułu zwrotu dofinansowania. 

17. W przypadku gdy wysokość kwoty dofinansowania wykorzystanej niezgodnie z 

przeznaczeniem, pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości jest równa lub 

wyższa niż 1500 zł, starosta wydaje decyzję, o której mowa w ust. 16, po uzyskaniu 

pozytywnej opinii właściwego wojewody. Przepisu art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 

1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego nie stosuje się. 

18. Do spraw, o których mowa w ust. 16, stosuje się odpowiednio przepisy art. 64 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. 

19. W sprawach, o których mowa w ust. 16, organem wyższego stopnia jest 
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samorządowe kolegium odwoławcze. 

20. Starosta może upoważnić dyrektora powiatowego urzędu pracy do dokonywania 

czynności, o których mowa w ust. 16. 

21. Zwrotu dofinansowania nie dochodzi się, jeżeli 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 art. 3 pkt 13 ustawy z dnia 23 listopada 2012 

r. – Prawo pocztowe. Kwota ta jest zaliczana w koszty Funduszu Pracy. 

22. Odmowa przyznania dofinansowania następuje w drodze decyzji administracyjnej. 

23. Od decyzji starosty, o której mowa w ust. 22, przysługuje odwołanie do 

samorządowego kolegium odwoławczego. 

24. W przypadku nieuwzględnionych wniosków o przyznanie dofinansowania 

złożonych do dnia 28 lutego 2021 r. starosta niezwłocznie stwierdza fakt odmowy 

przyznania pożyczki w drodze decyzji administracyjnej. Przepis ust. 23 stosuje się 

odpowiednio.”, 

 

– w art. 1 pkt 22 nadać brzmienie: 

„22) w art. 15zze2 dodaje się ust. 14–25 w brzmieniu: 

„14. W przypadku wykorzystania dofinansowania niezgodnie z przeznaczeniem, 

pobrania dofinansowania nienależnie lub w nadmiernej wysokości podmiot, o którym 

mowa w ust. 1, zwraca dofinasowanie w całości lub tę część dofinansowania, która 

została wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, pobrana nienależnie lub w 

nadmiernej wysokości. 

15. W przypadku stwierdzenia okoliczności, o których mowa w ust. 14, starosta 

wzywa podmiot, o którym mowa w ust. 1, do zwrotu dofinansowania w terminie 30 

dni od dnia doręczenia wezwania. 

16. W przypadku gdy podmiot, o którym mowa w ust. 1, nie dokona zwrotu w 

terminie, o którym mowa w ust. 15, nalicza się odsetki ustawowe. 

17. W przypadkach, o których mowa w ust. 8 lub 15, starosta, z urzędu albo na wniosek 

podmiotu, o którym mowa w ust. 1, może: 

1) umorzyć w całości albo w części należności z tytułu zwrotu części 

dofinansowania; 

2) odroczyć terminy spłaty należności z tytułu zwrotu części dofinansowania; 
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3) rozłożyć na raty spłatę należności z tytułu zwrotu części dofinansowania. 

18. W przypadku gdy wysokość kwoty dofinansowania wykorzystanej niezgodnie z 

przeznaczeniem, pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości jest równa lub 

wyższa niż 1500 zł, starosta wydaje decyzję, o której mowa w ust. 17, po uzyskaniu 

pozytywnej opinii właściwego wojewody. Przepisu art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 

1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego nie stosuje się. 

19. Do spraw, o których mowa w ust. 17, stosuje się odpowiednio przepisy art. 64 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. 

20. W sprawach, o których mowa w ust. 17, organem wyższego stopnia jest 

samorządowe kolegium odwoławcze. 

21. Starosta może upoważnić dyrektora powiatowego urzędu pracy do dokonywania 

czynności, o których mowa w ust. 17. 

22. Zwrotu dofinansowania nie dochodzi się, jeżeli 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 art. 3 pkt 13 ustawy z dnia 23 listopada 2012 

r. – Prawo pocztowe. Kwota ta jest zaliczana w koszty Funduszu Pracy. 

23. Odmowa przyznania dofinansowania następuje w drodze decyzji administracyjnej. 

24. Od decyzji starosty pracy, o której mowa w ust. 23, przysługuje odwołanie do 

samorządowego kolegium odwoławczego. 

25. W przypadku nieuwzględnionych wniosków o przyznanie dofinansowania 

złożonych do dnia 28 lutego 2021 r. starosta niezwłocznie stwierdza fakt odmowy 

przyznania pożyczki w drodze decyzji administracyjnej. Przepis ust. 24 stosuje się 

odpowiednio.”, 

 

– w art. 1 w pkt 24 po lit. b dodać lit. c w brzmieniu: 

,,c) po ust. 19 dodaje się ust. 20–22 w brzmieniu: 

„20. Odmowa przyznania dotacji następuje w drodze decyzji administracyjnej. 

21. Od decyzji starosty, o której mowa w ust. 20, przysługuje odwołanie do 

samorządowego kolegium odwoławczego. 

22. W przypadku nieuwzględnionych wniosków o przyznanie dotacji złożonych do dnia 

28 lutego 2021 r. starosta niezwłocznie stwierdza fakt odmowy przyznania pożyczki w 

drodze decyzji administracyjnej. Przepis ust. 21 stosuje się odpowiednio.”; 
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3) w art. 1 w pkt 4 w lit. c skreślić tiret drugie; 

 

– KP Polska 2050 

– odrzucić 

 

4) w art. 1 skreślić pkt 10 i 11; 

 

– KP Polska 2050 

– odrzucić 

 

Uwaga: w konsekwencji wprowadza się następującą zmianę:  

– skreślić art. 7 

 

5)  w art. 1 w pkt 12 w dodawanym art. 15zs4: 

a) ust. 1 nadać brzmienie: 

„1. Świadczenie postojowe przysługuje również osobie, o której mowa w art. 15zq ust. 

1 pkt 1, która na dzień 30 września 2020 r. prowadziła pozarolniczą działalność 

gospodarczą polegającą na sprzedaży środków spożywczych, papierniczych i 

piśmienniczych na rzecz uczniów, słuchaczy lub wychowanków na terenie jednostek 

systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo 

oświatowe.”, 

b) skreślić ust. 2, 

c) w ust. 7 pkt 2 nadać brzmienie: 

„2) o prowadzeniu na dzień 30 września 2020 r. działalności gospodarczej, o której 

mowa w ust. 1;”; 

– KP KO 

– odrzucić 

 

Uwaga: w konsekwencji wprowadza się następującą zmianę: 

 

– w art. 1 w pkt 25 w dodawanym art. 15zze4a: 

a) ust. 1 nadać brzmienie: 



30 
 
 

„1. W celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19 starosta może, na 

podstawie umowy, udzielić ze środków Funduszu Pracy 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 polegającą na sprzedaży 

środków spożywczych, papierniczych i piśmienniczych na rzecz uczniów, 

słuchaczy lub wychowanków na terenie jednostek systemu oświaty, o których 

mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.”, 

b) skreślić ust. 2, 

c) w ust. 5 pkt 2 nadać brzmienie: 

„2) o prowadzeniu na dzień 30 września 2020 r. działalności gospodarczej, 

o której mowa w ust. 1;”; 

 

6) w art. 1: 

a) w pkt 19, w art. 15zzd po ust. 20 dodać ust. 20a w brzmieniu: 

„20a. W sprawach, o których mowa w ust. 16, organem wyższego stopnia jest 

samorządowe kolegium odwoławcze.”, 

 b) w pkt 20, w art. 15zzda po ust. 19 dodać ust. 19a w brzmieniu:  

„19a. W sprawach, o których mowa w ust. 15, organem wyższego stopnia jest 

samorządowe kolegium odwoławcze.”; 

– KP PiS  

 

– przyjąć 

7) w art. 1 w pkt 39: 

a) w lit. a, w art. 31zzs w ust. 1 wyrazy „do dnia 30 czerwca 2021 r.” zastąpić wyrazami 

„do dnia 31 sierpnia 2021 r.”, 

b) w lit. b: 

– w art. 31zzs w ust. 8 wyrazy „do dnia 30 lipca 2021 r.” zastąpić wyrazami „do 

dnia 30 września 2021 r.”, 

– w art. 31zzs w ust. 9 wyrazy „do dnia 30 września 2021 r.” zastąpić wyrazami „do 

dnia 30 listopada 2021 r.”; 

– KP PiS 

– przyjąć 
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8) po art. 1 dodać art. 1a w brzmieniu: 

 „Art. 1a. W ustawie z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2020 

r. poz. 2261) w art. 10 ust. 1f otrzymuje brzmienie:  

„1f. Jeżeli kadencja władz stowarzyszenia, o których mowa w ust. 1 pkt 5, 

upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub 

stanu epidemii, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o 

zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, lub do 

30 dni po odwołaniu danego stanu, podlega ona przedłużeniu do czasu 

wyboru władz stowarzyszenia na nową kadencję, jednak nie dłużej niż do 

60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu 

epidemii, a nie dłużej niż do 180 dni – gdy dotyczy władz w 

stowarzyszeniu, o którym mowa w art. 10a.”; 

– KP Lewica 

– odrzucić 

 

 

9) skreślić art. 2; 

– KP KO 

– KP Polska 2050 

– odrzucić 

 

Uwaga: poprawki zawarte w pkt 9 i 11 należy głosować łącznie. 

 

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

 „Art. 2a. W ustawie z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. 

U. z 2020 r. poz. 1220 i 2327, z 2021 r. poz. 255 i 464) art. 27a otrzymuje 

brzmienie:  

„Art. 27a. Dział turystyka obejmuje sprawy turystyki społecznej, 

zagospodarowania turystycznego kraju oraz mechanizmów 

regulacji rynku turystycznego.”; 

– KP Lewica 

– odrzucić 
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11) skreślić art. 3; 

– KP KO 

– KP Polska 2050 

 

– odrzucić 

 

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

„Art. 3a. W ustawie z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach 

wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem 

COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 694 i 2327) w art. 12 po ust. 1 dodaje się ust. 

la–1c w brzmieniu: 

„1a. W celu ograniczenia negatywnego wpływu wystąpienia COVID-19 na 

realizację projektów właściwa instytucja na wniosek beneficjenta wydłuża 

termin realizacji projektu o okres wskazany we wniosku nie dłuższy niż 3 

miesiące. W przypadku złożenia wniosku o wydłużenie terminu realizacji 

projektu o okres przekraczający 3 miesiące właściwa instytucja może 

dodatkowo przedłużyć okres realizacji projektu na podstawie przedstawionego 

przez beneficjenta uzasadnienia. Zmieniony termin realizacji projektu nie 

może przekraczać dnia 31 grudnia 2023 r. Przepis ust. 2 stosuje się 

odpowiednio. 

1b. Właściwa instytucja może, z uwagi na charakterystykę realizowanych 

projektów, przyjąć inny maksymalny termin wydłużenia realizacji projektów 

bez konieczności przedstawienia uzasadnienia przez beneficjenta, przy czym 

nie może on być krótszy niż 3 miesiące. Informacje w tym zakresie właściwa 

instytucja publikuje na swojej stronie podmiotowej. 

1c. Wydłużenie okresu realizacji projektu w trybie, o którym mowa w ust. 1a 

nie stanowi okoliczności uzasadniającej nałożenie na beneficjenta kary lub 

korekty finansowej, a w przypadku ich wcześniejszego nałożenia stanowi 

podstawę do ich uchylenia w zakresie odpowiednim dla dokonywanego 

wydłużenia.”.”; 

– KP KO 

– odrzucić 
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13) w art. 6 w ust. 1 kropkę zastąpić przecinkiem i dodać wyrazy „o ile podróżny nie wyrazi 

sprzeciwu.”; 

 

– KP Polska 2050 

– odrzucić 

 

  

14) w art. 15 po pkt 4 dodać pkt 4a w brzmieniu: 

„4a)  art. 1 pkt 39, który wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 30 

kwietnia 2021 r.;”. 

– KP PiS 

– przyjąć 

 

 

Warszawa, dnia 19 maja 2021 r. 

 

 

 

 

  

Sprawozdawca 

 

 

(-) Elżbieta Duda 

Przewodnicząca Komisji 

 

 

(-) Urszula Rusecka 
 

 

Tłoczono z polecenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 


