U C H WA Ł A
S E N AT U R Z E C Z Y P O S P O L I T E J P O L S K I E J
z dnia 16 kwietnia 2020 r.
w sprawie ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku
z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2
Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 9 kwietnia 2020 r.
ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa
SARS-CoV-2, wprowadza do jej tekstu następujące poprawki:

1)

w art. 1 po wyrazie „Ustawa” dodaje się wyrazy „w art. 2–12”;

2)

w art. 11 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
„1a. W przypadku nierozpatrzenia wniosku o udzielenie wsparcia w terminie,
o którym mowa w ust. 1, uznaje się, że wniosek ten został rozpatrzony
pozytywnie.”;

3)

w art. 12 w ust. 7 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „dnia 30 miesiąca”
zastępuje się wyrazami „30 dnia miesiąca”;

4)

skreśla się art. 13;

5)

w art. 15 w pkt 3, w § 3 skreśla się wyrazy „zgłoszenia żądania,”;

6)

w art. 16:
a) w poleceniu nowelizacyjnym wyrazy „ust. 1a–1c” zastępuje się wyrazami
„ust. 1a i 1b”,
b) w ust. 1b wyrazy „ust. 1” zastępuje się wyrazami „ust. 1a”,
c) skreśla się ust. 1c;

7)

w art. 18, w ust. 1b wyraz „zawierając” zastępuje się wyrazem „zawierającym”;
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8)

w art. 19 w poleceniu nowelizacyjnym po wyrazach „(Dz. U. z 2019 r. poz. 1387, z
późn. zm.)” dodaje się wyrazy „wprowadza się następujące zmiany:”, pozostałą
treść oznacza się jako pkt 2 i dodaje się pkt 1 w brzmieniu:
„1) art. 52o otrzymuje brzmienie:
„Art. 52o. 1. Osoby fizyczne, będące przedsiębiorcami w rozumieniu
ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, w okresie trwania
stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii spowodowanego
rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-Cov-2 zwalnia się z obowiązku
płacenia zaliczek na podatek dochodowy, po spełnieniu warunków, o których
mowa w ust. 3 i 4.
2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, dotyczy również zaliczek na
podatek dochodowy od osób fizycznych płaconych przez osoby fizyczne jako
płatnicy.
3. Prawo do zwolnienia przysługuje przedsiębiorcy, który w czasie
trwania stanu epidemicznego spowodowanego rozprzestrzenianiem się wirusa
SARS-CoV-2:
1)

nie prowadzi działalności gospodarczej;

2)

prowadzi działalność gospodarczą w ograniczonym stopniu ze względu
na zakazy wprowadzone w związku z wprowadzonym stanem
zagrożenia epidemicznego lub stanem epidemii oraz nastąpił spadek
przychodów w wysokości co najmniej 20% w porównaniu do
średniomiesięcznego przychodu osiągniętego w 2019 r.
4. Osoba fizyczna, o której mowa w ust. 1, składa oświadczenie do

właściwego organu podatkowego.
5. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, stanowi pomoc de minimis.”;”;

9)

w art. 19 w poleceniu nowelizacyjnym przed wyrazami „po art. 52u” dodaje się
wyrazy „wprowadza się następujące zmiany:”, pozostałą treść oznacza się jako pkt
2 i dodaje się pkt 1 w brzmieniu:
„1) w art. 52r w ust. 1 w zdaniu pierwszym skreśla się wyrazy „będący małymi
podatnikami”;”;
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10)

w art. 20 w poleceniu nowelizacyjnym po wyrazach „(Dz. U. z 2019 r. poz.865, z
późn. zm.)” dodaje się wyrazy „wprowadza się następujące zmiany:”, pozostałą
treść oznacza się jako pkt 2 i dodaje się pkt 1 w brzmieniu:
„1) art. 38i otrzymuje brzmienie:
„Art. 38i. 1. Osoby prawne, będące przedsiębiorcami w rozumieniu
ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, w okresie trwania
stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii spowodowanego
rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 zwalnia się z obowiązku
płacenia zaliczek na podatek dochodowy, po spełnieniu warunków, o których
mowa w ust. 3 i 4.
2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, dotyczy również zaliczek na
podatek dochodowy od osób fizycznych płaconych przez osoby prawne jako
płatnicy.
3. Prawo do zwolnienia przysługuje osobie prawnej, która w czasie
trwania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii spowodowanego
rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2:
1)

nie prowadzi działalności gospodarczej;

2)

prowadzi działalność gospodarczą w ograniczonym stopniu ze względu
na zakazy wprowadzone w związku z wprowadzonym stanem
zagrożenia epidemicznego lub stanem epidemii oraz nastąpił spadek jego
przychodów w wysokości co najmniej 20% w porównaniu do
średniomiesięcznego przychodu osiągniętego w 2019 r.
4. Osoba prawna, o której mowa w ust. 1, składa oświadczenie do

właściwego organu podatkowego.
5. Zwolnienie, o których mowa w ust. 1, stanowi pomoc de minimis.”;”;

11)

w art. 20 w poleceniu nowelizacyjnym przed wyrazami „po art. 38m” dodaje się
wyrazy „wprowadza się następujące zmiany:”, pozostałą treść oznacza się jako pkt
2 i dodaje się pkt 1 w brzmieniu:
„1) w art. 38j w ust. 1 w zdaniu pierwszym skreśla się wyrazy „będący małymi
podatnikami”;”;
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12)

w art. 21 skreśla się pkt 2 i 3;

13)

dodaje się art. 25a w brzmieniu:
„Art. 25a. W ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń
społecznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 266, 321 i 568) w art. 50 po ust. 3c dodaje się
ust. 3d–3f w brzmieniu:
„3d. W związku z potrzebą realizacji zadań pomocowych związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem wirusa SARS-CoV-2 oraz
skutków

wywołanej

nim

epidemii,

dane

zgromadzone

na

koncie

ubezpieczonego, o których mowa w art. 40, i na koncie płatnika składek,
o których mowa w art. 45, mogą być bezpłatnie udostępniane Prezesowi Rady
Ministrów, Szefowi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów lub pełnomocnikowi
Prezesa Rady Ministrów właściwemu do spraw analiz i studiów z zakresu
kluczowych polityk publicznych.
3e. Dane zgromadzone na koncie ubezpieczonego, o których mowa
w art. 40, i na koncie płatnika składek, o których mowa w art. 45, mogą być
bezpłatnie udostępniane:
1)

Agencji Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie,

2)

Polskiemu

Funduszowi

Rozwoju

Spółka

Akcyjna

z

siedzibą

w Warszawie
– dla celów związanych z realizacją zadań pomocowych dotyczących
zapobiegania lub zwalczania ekonomicznych lub gospodarczych skutków
epidemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2.
3f. Do zamówień na usługi lub dostawy udzielane przez Zakład
Ubezpieczeń Społecznych w związku z zapewnieniem udostępnienia danych
zgromadzonych na koncie ubezpieczonego, o których mowa w art. 40, i na
koncie płatnika składek, o których mowa w art. 45, Prezesowi Rady
Ministrów, Szefowi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów lub pełnomocnikowi
Prezesa Rady Ministrów właściwemu do spraw analiz i studiów z zakresu
kluczowych polityk publicznych, Agencji Rozwoju Przemysłu Spółka
Akcyjna z siedzibą w Warszawie lub Polskiemu Funduszowi Rozwoju Spółka
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Akcyjna z siedzibą w Warszawie, nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. – Prawo zamówień publicznych.”.”;

14)

w art. 26 skreśla się pkt 2;

15)

skreśla się art. 27;

16)

w art. 29, w art. 2b w ust. 1–5 wyrazy „odmienne postanowienie” zastępuje się
wyrazami „odmiennego postanowienia”;

17)

w art. 30 skreśla się pkt 2–5;

18)

art. 34 otrzymuje brzmienie:
„Art. 34. W ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz.
U. z 2019 r. poz. 2460 oraz z 2020 r. poz. 374) w art. 63a dotychczasową treść
oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 i 3 w brzmieniu:
„2. Korzystanie przez abonenta ze stron internetowych jednostek sektora
finansów publicznych lub innych stron internetowych, określonych w wykazie
prowadzonym przez ministra właściwego do spraw informatyzacji, nie
wpływa na wykorzystanie przez abonenta limitu transmisji danych w ramach
wybranego przez abonenta pakietu, chyba że abonent przebywa poza
granicami kraju i korzysta z tych stron podczas korzystania z usług roamingu
międzynarodowego.
3. Nie stanowi zmiany warunków umowy o świadczenie publicznie
dostępnych usług telekomunikacyjnych stosowanie się przez dostawcę
publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych do zmian w wykazie,
o którym mowa w ust. 2.”.”;

19)

w art. 38:
a) ust. 1a otrzymuje brzmienie:
„1a. Decyzje administracyjne i postanowienia Komisji mogą być
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wydawane w postaci dokumentu elektronicznego w rozumieniu art. 3 pkt 2
ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów
realizujących zadania publiczne i opatrywane przez Przewodniczącego
Komisji lub jego Zastępcę kwalifikowanym podpisem elektronicznym, także
w przypadkach innych niż przewidziane w przepisach ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.”,
b) w ust. 1b wyraz „administracyjnej” zastępuje się wyrazem „administracyjnych”,
c) w ust. 1c wyrazy „ust. 1 i 1b” zastępuje się wyrazami „ust. 1a i 1b”;

20)

dodaje się art. 48a w brzmieniu:
„Art. 48a. W ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.
U. z 2020 r. poz. 295 i 567) w art. 59 uchyla się ust. 2b.”;

21)

w art. 51 w pkt 2, w ust. 2 wyrazy „takiej możliwość” zastępuje się wyrazami
„takiej możliwości”;

22)

w art. 51 w pkt 3, w ust. 3 po wyrazie „postanawia” dodaje się wyraz „emitent”;

23)

w art. 52 w pkt 6, w lit. b przed wyrazami „do ponoszenia kosztów” dodaje się
wyrazy „ponosi koszty związane z pełnieniem tej funkcji;” oraz skreśla się wyraz
„się”;

24)

w art. 59:
a) przed pkt 1 dodaje się pkt … w brzmieniu:
„…) w art. 1:
a)

pkt 5 i 6 otrzymują brzmienie:
„5) art. 14 ust. 1 oraz art. 15 ust. 1 i ust. 5–9, które wchodzą w życie
z dniem 1 października 2022 r.;
6)

art. 69 ust. 2 pkt 2 i 3, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia
2022 r.;”,

b)

dodaje się pkt 7 w brzmieniu:
„7) art. 53 ust. 9 , który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.”;”,
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b) dodaje się pkt 1a–1g w brzmieniu:
„1a) w art. 194 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. W okresie od dnia wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1,
do dnia 31 grudnia 2022 r., w przypadku zmiany nazwy uczelni publicznej
działającej w dniu wejścia w życie tej ustawy, stosuje się przepisy art. 3
ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3.”;
1b) art. 195 otrzymuje brzmienie:
„Art. 195. W okresie od dnia wejścia w życie ustawy, o której mowa
w art. 1, do dnia 31 grudnia 2022 r., w przypadkach, o których mowa w art. 35
ust. 3 i 5 tej ustawy, uczelnia publiczna utworzona w wyniku połączenia albo
uczelnia, do której włączono inną uczelnię publiczną, instytut badawczy lub
instytut naukowy Polskiej Akademii Nauk, jest uczelnią akademicką, jeżeli
posiada uprawnienie do nadawania stopnia doktora.”;
1c) w art. 206:
a)

w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
„Od dnia 1 maja 2019 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. uczelnia, która:”,

b)

ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Od dnia 1 maja 2019 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. pozwolenia
nie wymaga utworzenie studiów na kierunku przyporządkowanym do
dyscypliny, o której mowa w art. 53 ust. 1 albo 2 ustawy, o której mowa
w art. 1, w której uczelnia posiada uprawnienie do nadawania stopnia
doktora habilitowanego.”;

1d) art. 207 otrzymuje brzmienie:
„Art. 207. Od dnia wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, do
dnia 31 grudnia 2022 r. o uzyskanie pozwolenia na utworzenie studiów na
kierunkach lekarskim lub lekarsko-dentystycznym może ubiegać się uczelnia
posiadająca uprawnienie do nadawania stopnia doktora w dyscyplinie w
zakresie nauk medycznych lub nauk o zdrowiu.”;
1e) w art. 212 w ust. 2 część wspólna punktów otrzymuje brzmienie:
„– z tym że przyjęcia na te studia są prowadzone po raz ostatni na rok
akademicki 2022/2023.”;
1f) art. 216 otrzymuje brzmienie:
„Art. 216. Indywidualne studia międzyobszarowe w rozumieniu ustawy
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uchylanej w art. 169 pkt 3, prowadzone w dniu wejścia w życie ustawy, o
której mowa w art. 1, są kontynuowane do zakończenia cyklu kształcenia
rozpoczętego w roku akademickim 2022/2023.”;
1g) w art. 238 w ust. 18 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
„W okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. w
algorytmach, o których mowa w art. 368 ust. 3 ustawy, o której mowa w art.
1, uwzględnia się w uczelniach akademickich, instytutach naukowych Polskiej
Akademii Nauk, instytutach badawczych oraz międzynarodowych instytutach
naukowych kategorię naukową dla dyscypliny określonej w przepisach
wydanych na podstawie art. 5 ust. 3 tej ustawy, ustaloną w 2019 r. na
podstawie:”;”,
c) dodaje się pkt 3–5 w brzmieniu:
„3) w art. 290 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
„W okresie od dnia 1 października 2019 r. do dnia 30 września 2023 r. szkoła
doktorska może być prowadzona:”;
4)

art. 306 otrzymuje brzmienie:
„Art. 306. Pierwszy konkurs w ramach programu „Regionalna inicjatywa
doskonałości”, o którym mowa w art. 396 ust. 1 ustawy, o której mowa w art.
1, zostanie ogłoszony nie później niż do dnia 30 czerwca 2023 r.”;

5)

w art. 324:
a)

ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Pierwsza ewaluacja jakości działalności naukowej, o której
mowa w art. 265 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1, obejmuje lata
2017–2021 i rozpoczyna się w dniu 1 stycznia 2022 r.”,

b)

ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. W przypadku pierwszej ewaluacji jakości działalności naukowej
za monografię naukową wydaną przed dniem 1 stycznia 2022 r. przez
jednostkę organizacyjną podmiotu, którego wydawnictwo jest ujęte
w wykazie, o którym mowa w art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. a ustawy, o której
mowa w art. 1, przyznaje się taką samą liczbę punktów, jaką przyznaje
się za monografie wydane przez to wydawnictwo.”,

c)

w ust. 6 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
„W okresie od dnia wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, do
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dnia 31 grudnia 2021 r., informacje dotyczące monografii naukowych
i artykułów naukowych, o których mowa w art. 265 ust. 11 zdanie drugie
tej ustawy, mogą wprowadzać również osoby kierujące podmiotami, o
których mowa w art. 265 ust. 1 tej ustawy, z tym że:”;”;

25)

art. 64 otrzymuje brzmienie:
„Art. 64. W ustawie z dnia 4 lipca 2019 r. o systemie instytucji rozwoju (Dz.
U. poz. 1572 oraz z 2020 r. poz. 569) wprowadza się następujące zmiany:
1)

w art. 12 w ust. 1a w pkt 12 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt
13 w brzmieniu:
„13) infrastrukturę transportu lotniczego i infrastrukturę krytyczną portów
lotniczych.”;

2)

w art. 21a po ust. 2 dodaje się ust. 2a–2d w brzmieniu:
„2a. Środki pochodzące z udzielonego przedsiębiorcom wsparcia
finansowego, o którym mowa w ust. 1, nie podlegają egzekucji sądowej ani
administracyjnej, chyba że egzekwowana wierzytelność powstała w związku z
naruszeniem zasad, na których udzielono danemu przedsiębiorcy takiego
wsparcia. Środki te, w razie ich przekazania na rachunek bankowy, rachunek
oszczędnościowy, rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy oraz rachunek
terminowych lokat oszczędnościowych, są wolne od zajęcia na podstawie
sądowego lub administracyjnego tytułu wykonawczego.
2b. W celu uzyskania wsparcia finansowego, o którym mowa w ust. 1,
przedsiębiorca zobowiązany jest do złożenia Polskiemu Funduszowi Rozwoju
oświadczeń wymaganych do ustalenia przez Polski Fundusz Rozwoju
możliwości objęcia przedsiębiorcy wsparciem finansowym.
2c. Oświadczenia, o których mowa w ust. 2b, składa się pod rygorem
odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający
oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści:
„Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego
oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie o odpowiedzialności karnej
za składanie fałszywych oświadczeń.
2d. Do postępowania w celu uzyskania wsparcia finansowego, o którym
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mowa w ust. 1, stosuje się art. 297 § 1–3 Kodeksu karnego.”;
3)

po art. 21a dodaje się art. 21aa i art. 21ab w brzmieniu:
„Art. 21aa. 1. Polski Fundusz Rozwoju, w celu uzyskania środków na
realizację rządowego programu, o którym mowa w art. 21a ust. 1, może
emitować obligacje na rynku krajowym i na rynkach zagranicznych.
2. Zobowiązania Polskiego Funduszu Rozwoju z tytułu obligacji,
o których mowa w ust. 1, są objęte gwarancją Skarbu Państwa,
reprezentowanego przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych.
3. Do gwarancji, o której mowa w ust. 2, nie stosuje się przepisów
ustawy z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez
Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne (Dz. U. z 2020 r. poz. 122 i 568 ),
z wyjątkiem stosowanych odpowiednio art. 31, art. 43b, art. 44, art. 45
i art. 46 tej ustawy.
4. Gwarancja, o której mowa w ust. 2, jest udzielana do wysokości 100%
pozostających

do

wypłaty

świadczeń

pieniężnych

wynikających

z wyemitowanych obligacji objętych gwarancją wraz ze 100% należnych
odsetek od tej kwoty i innych kosztów bezpośrednio związanych obligacjami,
o których mowa w ust. 1.
5. Polski Fundusz Rozwoju jest zwolniony z obowiązku ustanowienia
zabezpieczenia do gwarancji, o której mowa w ust. 2, i wniesienia opłaty
prowizyjnej.
6. Rada Ministrów, na wniosek Polskiego Funduszu Rozwoju,
uwzględniając cele programu, o którym mowa w art. 21a ust. 1, umarza
wierzytelności Skarbu Państwa, powstałe z tytułu gwarancji, o której mowa
w ust. 2, w całości lub części nie pokrytej wpływami Polskiego Funduszu
Rozwoju uzyskanymi w związku z realizacją programu rozliczanego na
podstawie ewidencji, o której mowa w art. 21a ust. 5, oraz sprawozdań,
o których mowa w art. 21a ust. 2.
7. Do emisji przez Polski Fundusz Rozwoju obligacji, o których mowa
w ust. 1, stosuje się odpowiednio art. 39p–39w ustawy z dnia 27 października
1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (Dz.
U. z 2020 r. poz. 72 i 278).
Art. 21ab. 1. W celu realizacji rządowego programu udzielania
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przedsiębiorcom wsparcia finansowego, o którym mowa w art. 21a ust. 1,
Polski Fundusz Rozwoju może uzyskiwać nieodpłatnie dane:
1)

z systemów teleinformatycznych ministra właściwego do spraw
finansów publicznych oraz organów Krajowej Administracji Skarbowej,
w tym dane, informacje i dokumenty, o których mowa w dziale IIIB
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019
r. poz. 900, z późn. zm.);

2)

ze zbiorów danych, w tym zbiorów danych osobowych prowadzonych
przez

organy

władzy

publicznej

oraz

państwowe

jednostki

organizacyjne.
2. Polski Fundusz Rozwoju może zawierać z ministrem właściwym do
spraw finansów publicznych oraz organami Krajowej Administracji
Skarbowej na piśmie, umowy o udostępnianiu danych, o których mowa w ust.
1 pkt 1, zgromadzonych w zbiorach w drodze teletransmisji bez konieczności
składania każdorazowo pisemnych wniosków o ich udostępnienie.
3. Polski Fundusz Rozwoju w odniesieniu do danych osobowych
zgromadzonych na podstawie ust. 1 i 2 jest administratorem w rozumieniu art.
4 pkt 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016, str. 1, z późn. zm.).
4. Do ochrony danych uzyskanych przez Polski Fundusz Rozwoju na
podstawie ust. 1 i 2 stanowiących tajemnice prawnie chronione stosuje się
przepisy regulujące zasady ochrony tych tajemnic.
5. Polski Fundusz Rozwoju przetwarza dane osobowe uzyskane na
podstawie ust. 1 i 2 przez okres, w którym są one niezbędne do wykonywania
zadań spółki. Polski Fundusz Rozwoju dokonuje, nie rzadziej niż raz w roku,
weryfikacji potrzeby dalszego przetwarzania tych danych, usuwając lub
anonimizując dane, które nie są wymagane w związku z ustalonym celem.
6. W przypadku gdy Polski Fundusz Rozwoju realizuje rządowy
program udzielania przedsiębiorcom wsparcia finansowego, o którym mowa
w art. 21a ust. 1, przy współudziale innych podmiotów, podmioty te oraz
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osoby działające w ich imieniu uzyskują dostęp do informacji objętych
tajemnicami prawnie chronionymi, w tym tajemnicą skarbową w zakresie, w
jakim jest to niezbędne do realizacji tego programu. Przepisy ust. 4 i 5 stosuje
się odpowiednio.”.”;

26)

w art. 67, w pkt 2 wyrazy „14 kwietnia 2020 r.” zastępuje się wyrazami „wejścia w
życie ustawy z dnia … o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z
rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. …)”;

27)

skreśla się art. 71;

28)

w art. 72 w pkt 1:
a) lit. a otrzymuje brzmienie:
„a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:
„1.

W

przypadku

zamknięcia

żłobka,

klubu

dziecięcego,

przedszkola, szkoły lub innej placówki, do których uczęszcza dziecko
albo niemożności sprawowania opieki przez nianię lub dziennego
opiekuna lub inną osobę niepozostającą we wspólnym gospodarstwie
domowym

z powodu COVID-19, ubezpieczonemu zwolnionemu od

wykonywania pracy oraz funkcjonariuszowi, o którym mowa w ust. 4,
zwolnionemu od pełnienia służby, z powodu konieczności osobistego
sprawowania opieki nad dzieckiem uczęszczającym do żłobka, klubu
dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki przysługuje
dodatkowy zasiłek opiekuńczy za okres obejmujący czas zamknięcia
żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki.
2. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przyznawany jest w trybie i na
zasadach określonych w ustawie z dnia 25 czerwca 1999 r. o
świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby
i macierzyństwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 645 i 1590) i nie wlicza się do
okresu, o którym mowa w art. 33 ust. 1 tej ustawy. Za okres pobierania
dodatkowego zasiłku opiekuńczego, zasiłek, o którym mowa w art. 32
ust. 1 ustawy, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, nie
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przysługuje.”,”,
b) po lit. b dodaje się lit. … w brzmieniu:
„…) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:
„2a. Ograniczenie, o którym mowa w ust.1, nie dotyczy opieki nad
dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o znacznym stopniu
niepełnosprawności

albo

orzeczeniem

o

niepełnosprawności

lub

orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.”,”;

29)

w art. 72 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:
„1a) w art. 4a ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:
„1. W przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola,
szkoły lub innej placówki, do których uczęszcza dziecko albo niemożności
sprawowania opieki przez nianię lub dziennego opiekuna z powodu COVID19, osobie, o której mowa w art. 7 ust. 1 i 2 oraz art. 16 ust. 1 i 2 ustawy z
dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2020
r. poz. 174), przysługuje zasiłek opiekuńczy z powodu konieczności
osobistego sprawowania opieki nad:
1)

dzieckiem w wieku do ukończenia 12. roku życia;

2)

dzieckiem

legitymującym

się

orzeczeniem

o

znacznym

lub

umiarkowanym stopniu niepełnosprawności do ukończenia 18 lat albo
dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem
o potrzebie kształcenia specjalnego.
2. Zasiłek opiekuńczy, o którym mowa w ust. 1, przysługuje przez okres
trwania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.”;”;

30)

w art. 72 dodaje się pkt 1b w brzmieniu:
„1b) po art. 4c dodaje się art. 4d w brzmieniu:
„Art. 4d.1. Za czas niezdolności pracownika do pracy z powodu COVID19 wskutek hospitalizacji lub obowiązkowej kwarantanny przypadającej
w okresie od 1 marca 2020 r. pracownikowi przysługuje zasiłek chorobowy
począwszy od pierwszego dnia trwania tej niezdolności.
2. Miesięczny wymiar zasiłku chorobowego wynosi 100% podstawy
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wymiaru zasiłku obliczonej na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca
1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie
choroby i macierzyństwa.
3. Do przyznawania i wypłaty zasiłku chorobowego, o którym mowa
w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r.
o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby
i macierzyństwa.
4. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, pracownikowi nie przysługuje
wynagrodzenie, o którym mowa w art. 92 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, 1043 i 1495).”;”;

31)

w art. 72 dodaje się pkt 1c w brzmieniu:
„1c) po art. 7 dodaje się art. 71 w brzmieniu:
„Art. 71. 1. Laboratoria, o których mowa w art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 5
grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych
u ludzi, mogą wykonywać badania na obecność COVID-19.
2. Koszty badania, o którym mowa w ust. 1, są finansowane przez osobę
występującą o jego przeprowadzenie.”;”;

32)

w art. 72 dodaje się pkt 8a w brzmieniu:
„8a) w art. 8d:
a)

ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Maksymalną wysokość pozaodsetkowych kosztów kredytu
konsumenckiego w rozumieniu ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie
konsumenckim (Dz. U. z 2019 r. poz. 1083) dla kredytów o okresie
spłaty nie krótszym niż 30 dni oblicza się według wzoru:
MPKK ≤ (K × 5%) + (K × n/R × 5%)
w którym poszczególne symbole oznaczają:
MPKK – maksymalną wysokość pozaodsetkowych kosztów
kredytu,
K – całkowitą kwotę kredytu,
n – okres spłaty wyrażony w dniach,
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R – liczbę dni w roku.”,
b)

ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie:
„3. Pozaodsetkowe koszty kredytu konsumenckiego nie mogą być
wyższe od 20% całkowitej kwoty kredytu.
4. Pozaodsetkowe koszty kredytu konsumenckiego wynikające
z umowy o kredyt konsumencki nie należą się w części przekraczającej:
1)

maksymalne pozaodsetkowe koszty kredytu obliczone w sposób
określony w ust. 1 lub 2, lub

2)

33)

20% całkowitej kwoty kredytu.”;”;

w art. 72 w pkt 9 w poleceniu nowelizacyjnym po wyrazach „art. 9” dodaje się
dwukropek, pozostałą treść oznacza się jako lit. a oraz dodaje się lit. b w brzmieniu:
„b) dodaje się ust. 6 i 7 w brzmieniu:
„6. Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia wyda zarządzenia
w sprawie zmiany planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na
2020

rok,

uwzględniając

podwyższenie

wysokości

punktu

rozliczeniowego w ryczałcie systemu podstawowego szpitalnego
zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej o nie mniej niż 15%.
7. Środki finansowe przekazane w formie ryczałtu, o którym mowa
w ust. 6, które nie zostały wykorzystane w 2020 roku, nie podlegają
zwrotowi.”;”;

34)

w art. 72 w pkt 10, w art. 11 w ust. 7 wyrazy „własnych przedsiębiorcy” zastępuje
się wyrazami „budżetu państwa z części budżetowej, której dysponentem jest,
odpowiednio, Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, minister albo wojewoda;
finansowanie może odbywać się także ze środków Funduszu Przeciwdziałania
COVID-19, o którym mowa w art. 65 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie
ustawy

o

szczególnych

rozwiązaniach

związanych

z

zapobieganiem,

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, na zasadach
określonych w ustawie”;
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35)

w art. 72 w pkt 13, w art. 11f:
a) skreśla się ust. 2,
b) w ust. 3 wyrazy „ust. 1 i 2” zastępuje się wyrazami „ust. 1”;

36)

w art. 72 w pkt 20 w lit. a, w ust. 1 wyrazy „oraz państwowa osoba prawna
w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych” zastępuje
się wyrazami „, państwowa osoba prawna w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych oraz podmiot, o którym mowa w art. 6 ustawy
z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach
ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. z 2017 r. poz.
1056, z 2019 r. poz. 1815, z 2020 r. poz. 284)”;

37)

w art. 72 w pkt 20 po lit. a dodaje się lit. … w brzmieniu;
„…) ust. 7 otrzymuje brzmienie:
„7. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 6, jest dofinansowywane
ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
w wysokości 100% minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego
na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy.”,”;

38)

w art. 72 dodaje się pkt 20a w brzmieniu:
„20a) w art. 15i ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. W związku z ogłoszonym stanem epidemii na skutek wystąpienia
COVID- 19, w terminie do dnia 31 grudnia 2020 r. znosi się zakaz handlu
w niedzielę, wykonywania czynności związanych z handlem w niedzielę oraz
zakaz powierzania pracownikowi lub zatrudnionemu wykonywania pracy
w handlu w niedzielę oraz czynności związanych z handlem w niedzielę,
o którym mowa w art. 5 ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu
handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni (Dz. U. z 2019 r. poz.
466).”;”;
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39)

w art. 72 w pkt 25:
a) w poleceniu nowelizacyjnym wyrazy „ust. 2” zastępuje się wyrazami „ust. 2 i
3”,
b) dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
„3. Rada gminy w roku 2020 może obniżyć, w drodze uchwały, stawki
podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych
z prowadzeniem działalności gospodarczej dla innych podmiotów niż
wymienione w ust. 1 i 2.”;

40)

w art. 72 dodaje się pkt 25a w brzmieniu:
„25a) po art. 15p dodaje się art. 15pa w brzmieniu:
„Art. 15pa. W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub w okresie
stanu epidemii oraz przez okres 6 miesięcy od dnia jego odwołania:
1)

postanowienie, o którym mowa w art. 108b ust. 3 ustawy z dnia 11
marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106),
Naczelnik urzędu skarbowego wydaje w terminie 7 dni roboczych od
dnia otrzymania wniosku;

2)

naczelnik urzędu skarbowego może wydać zgodę na przekazanie
środków, o których mowa w art 108b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004
r. o podatku od towarów i usług, pomimo wystąpienia przesłanek
wskazanych w art 108b ust. 5 pkt 1, jeżeli zaległości powstały w
związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu
epidemii; przepisu art. 108b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.
o podatku od towarów i usług nie stosuje się.”;”;

41)

w art. 72 dodaje się pkt 26a w brzmieniu:
„26a) po art. 15q dodaje się art. 15qa w brzmieniu:
„Art. 15qa. Rada gminy, może przedłużyć, w drodze uchwały,
wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa
pogorszeniu

w

związku

z

ponoszeniem

negatywnych

konsekwencji

ekonomicznych z powodu COVID-19, termin płatności II raty podatku od
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środków transportowych, nie dłużej niż do dnia 15 grudnia 2020 r.”;”;

42)

w art. 72 w pkt 27 w lit. a przed tiret pierwszym dodaje się tiret w brzmieniu;
„–

pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) poleceń lub decyzji wydanych przez wojewodów, ministra właściwego
do

spraw

zdrowia

lub

Prezesa

Rady

Ministrów,

związanych

z przeciwdziałaniem COVID-19, o których mowa w art. 11 ust. 1–3;”,”;

43)

w art. 72 w pkt 27:
a) w lit. a w tiret drugim:
– w poleceniu nowelizacyjnym skreśla się wyrazy „i 7”,
– skreśla się pkt 7,
b) po lit. a dodaje się lit. ... w brzmieniu:
„...) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
„1a.

W

przypadku

wykonawców

mających

siedzibę

lub

wykonujących działalność związaną z realizacją umowy poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, w miejsce dokumentów, o których mowa w
ust. 1 pkt 1–5, składa się dokumenty wydane przez odpowiednie
instytucje w tych krajach lub oświadczenia tych wykonawców.”,”;

44)

w art. 72 w pkt 27 w lit. c:
a) w ust. 10 wyrazy „o zamówienie publiczne” zastępuje się wyrazami „w sprawie
zamówienia publicznego”,
b) w ust. 11 wyraz „prawo” zastępuje się wyrazami „z dnia 29 stycznia 2004 r. –
Prawo”;

45)

w art. 72 w pkt 28, art. 15ra otrzymuje brzmienie:
„Art. 15ra. 1. Strona umowy offsetowej, zawartej na podstawie
przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 2014 r. o niektórych umowach
zawieranych w związku z realizacją zamówień o podstawowym znaczeniu dla
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bezpieczeństwa państwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1379 i 2020), będąca
zagranicznym dostawcą w rozumieniu tej ustawy, niezwłocznie informuje
Ministra

Obrony

Narodowej

o

wpływie

okoliczności

związanych

z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie tej umowy oraz zasadność
ustalenia i dochodzenia kar lub odszkodowań, o ile taki wpływ wystąpił lub
może wystąpić.
2. Strona umowy offsetowej, o której mowa w ust. 1, będąca
zagranicznym dostawcą, o którym mowa w ust. 1, przedstawia Ministrowi
Obrony Narodowej oświadczenia lub dokumenty potwierdzające wpływ
okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie
tej umowy oraz zasadność ustalenia i dochodzenia kar lub odszkodowań.
3. Minister Obrony Narodowej na podstawie otrzymanych oświadczeń
lub dokumentów, o których mowa w ust. 2, w terminie 14 dni od dnia ich
otrzymania, przekazuje stronie umowy offsetowej, o której mowa w ust. 1,
będącej zagranicznym dostawcą, o którym mowa w ust. 1, swoje stanowisko,
wraz z uzasadnieniem, odnośnie do wpływu okoliczności związanych
z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie umowy offsetowej oraz
zasadność ustalenia i dochodzenia kar lub odszkodowań.
4. Stanowisko, o którym mowa w ust. 3, stanowi w szczególności
podstawę do:
1)

zastosowania w odniesieniu do umowy offsetowej, o której mowa
w ust. 1, art. 21 ustawy, o której mowa w ust. 1;

2)

czasowego zawieszenia wykonywania umowy offsetowej, o której mowa
w ust. 1, lub jej części.
5. Do zmian umowy offsetowej, o której mowa w ust. 1, wprowadzanych

w związku z ust. 1–4 mają zastosowanie odpowiednio przepisy ustawy,
o której mowa w ust. 1.
6. Minister Obrony Narodowej, na wniosek strony umowy offsetowej,
o której mowa w ust. 1, będącej zagranicznym dostawcą, o którym mowa
w ust. 1, lub z własnej inicjatywy, w związku z ust. 1–3, może wyrazić zgodę
na przedłużenie okresu wykonywania umowy offsetowej przez okres dłuższy
niż wynikający z art. 14 ust. 1 ustawy, o której mowa w ust. 1.”;
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46)

w art. 72 skreśla się pkt 30;

47)

w art. 72 dodaje się pkt 32a w brzmieniu:
„32a) w art. 15ze:
a)

po ust. 1 dodaje się ust. 1a–1c w brzmieniu:
„1a. W okresie od dnia zniesieniu zakazu do dnia określonego
w ust. 1c, udostępniający powierzchnię handlową mogą żądać od
uprawnionego opłat z tytułu umowy, których łączna wartość nie może
przekroczyć określonego w umowie procenta od przychodów ze
sprzedaży

osiąganych

przez

uprawnionego

z

wykorzystaniem

powierzchni handlowej w danym miesiącu (przychody). Opłata za dany
miesiąc nie może jednak wynosić mniej niż kwota opłat wspólnych
naliczonych przez udostępniającego za odpowiadający temu miesiącowi
miesiąc w 2019 r.
1b. Jeżeli umowa nie określa procentu od przychodów ze sprzedaży
to maksymalna łączna wartość opłat jest obliczana jako iloraz
przychodów ze sprzedaży uzyskanych w danym miesiącu danego roku
obrotowego

do

przychodów

ze

sprzedaży

uzyskanych

w odpowiadającym mu nazwą miesiącu 2019 r. przemnożony przez
wysokość opłat określonych w umowie za dany miesiąc. Zdanie drugie
ust. 1a stosuje się odpowiednio.
1c. Okres ulega zakończeniu z ostatnim dniem kwartału, w którym
przychody ze

sprzedaży uprawnionego

osiągnęły poziom

90%

przychodów ze sprzedaży w odpowiadającym mu kwartale 2019 r.,
jednakże nie później niż do 31 grudnia 2020 roku.”,
b)

ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:
„2. Uprawniony do używania powierzchni handlowej (uprawniony)
powinien złożyć udostępniającemu bezwarunkową i wiążącą ofertę woli
przedłużenia obowiązywania umowy na dotychczasowych warunkach
z uwzględnieniem postanowienia ust. 1a–1c o okres obowiązywania
zakazu przedłużony o sześć miesięcy; oferta powinna być złożona
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w okresie trzech miesięcy od dnia zniesienia zakazu. Postanowienia ust.
1–2 przestają wiązać oddającego z chwilą bezskutecznego upływu
terminu na złożenie oferty.
3. Postanowienie ust. 1 wchodzi w życie od dnia zakazu,
a postanowienia ust. 1a–2 od dnia zniesienia zakazu.”;”;

48)

w art. 72 w pkt 33, w ust. 1 wyrazy „, imprezy targowe, na” zastępuje się wyrazami
„na imprezy targowe,”;

49)

w art. 72:
a) dodaje się pkt 33a w brzmieniu:
„33a) w art. 15zq:
a)

ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Osobie prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą
świadczenie postojowe przysługuje, jeżeli rozpoczęła prowadzenie
pozarolniczej działalności gospodarczej przed dniem 1 lutego 2020 r. i:
1)

nie zawiesiła prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej
oraz jeżeli przychód z prowadzenia pozarolniczej działalności
gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od
osób fizycznych uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc
złożenia wniosku o świadczenie postojowe był o co najmniej 15%
niższy od przychodu uzyskanego w miesiącu poprzedzającym ten
miesiąc;

2)

zawiesiła prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej po
dniu 31 stycznia 2020 r.”,

b)

w ust. 5 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) umowa cywilnoprawna została zawarta przed dniem 1 kwietnia
2020 r.;”;”,

b) w pkt 35 po wyrazach „art. 15zs w ust. 3” dodaje się dwukropek, pozostałą treść
oznacza się jako lit. a i dodaje się lit. b w brzmieniu:
„b) w pkt 4 uchyla się lit. a;”;
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50)

w art. 72:
a) w pkt 37 po wyrazach „art. 15zzb” dodaje się dwukropek, pozostałą treść
oznacza się jako lit. a i dodaje się lit. b w brzmieniu:
„b) ust. 8 otrzymuje brzmienie:
„8. Przedsiębiorca jest obowiązany do utrzymania w zatrudnieniu
pracowników objętych umową, o której mowa w ust. 1, przez okres, na
który przyznane zostało dofinansowanie.”;”,
b) w pkt 38 po wyrazach „art. 15zzc” dodaje się dwukropek, pozostałą treść
oznacza się jako lit. a i dodaje się lit. b–d w brzmieniu:
„b) ust. 5 i 6 otrzymują brzmienie:
„5. Dofinansowanie, o którym mowa w ust. 3, jest wypłacane w
okresach miesięcznych.
6. Przedsiębiorca jest obowiązany do prowadzenia działalności
gospodarczej przez okres, na który przyznane zostało dofinansowanie.”,
c)

w ust. 8 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) niezaleganiu w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na
ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy
lub Fundusz Solidarnościowy do końca trzeciego kwartału 2019
r.;”,

d)

w ust. 9 wyrazy „Oświadczenia, o których mowa w ust. 5 i 8,” zastępuje
się wyrazami „Oświadczenie, o którym mowa w ust. 8,”;”,

c) w pkt 40 po wyrazach „art. 15zze” dodaje się dwukropek, pozostałą treść
oznacza się jako lit. a i dodaje się lit. b w brzmieniu:
„b) ust. 7 otrzymuje brzmienie:
„7. 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,

są

obowiązane

do

utrzymania

w zatrudnieniu pracowników objętych umową, o której mowa w ust. 1,
przez okres, na który zostało przyznane dofinansowanie.”;”;

51)

w art. 72 w pkt 39 dodaje się lit. d w brzmieniu:
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„d) dodaje się ust. 10 w brzmieniu:
„10. Przychód z tytułu umorzenia pożyczki na zasadach,
określonych w ust. 7, nie stanowi przychodu w rozumieniu przepisów
o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz przepisów o podatku
dochodowym od osób prawnych”.”;

52)

w art. 72 dodaje się pkt 40a w brzmieniu:
„40a) po art. 15zze dodaje się art. 15zze1 w brzmieniu:
„Art. 15zze1. 1. Przedsiębiorcy, w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca
2018 r. – Prawo przedsiębiorców, objęci całkowitym zakazem prowadzenia
działalności, na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 46a i art.
46b pkt 1–6 i 8–12 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz
zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, otrzymują z budżetu państwa
środki finansowe na pokrycie kosztów prowadzonej działalności w tym:
1)

kosztów stałych ponoszonych przez przedsiębiorcę na podstawie
zawartej umowy:
a)

na

dostarczanie

paliw

gazowych

lub

energii

elektrycznej

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo
energetyczne,
b)

na dostarczenie wody lub odprowadzanie ścieków w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U.
z 2019 r. poz. 1437 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284),

c)
2)

najmu lub dzierżawy;

wynagrodzeń osób zatrudnianych przez przedsiębiorcę na podstawie
umowy o pracę lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie
usług, do której zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks
cywilny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 i 1495) stosuje się przepisy
dotyczące zlecenia.
2. Koszty prowadzonej działalności przez przedsiębiorcę, o którym

mowa w ust. 1, finansowane są z budżetu państwa po złożeniu przez
przedsiębiorcę

oświadczenia

potwierdzającego

miesięczne

koszty
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prowadzonej działalności, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2. Miesięczne
koszty prowadzonej działalności stanowi średnia miesięczna z ostatnich trzech
miesięcy poprzedzających wprowadzenie całkowitego zakazu prowadzenia
działalności.
3. Środki finansowe, o których mowa w ust 1, przysługują
przedsiębiorcy za każdy miesiąc przestoju spowodowanego wydanym
całkowitym zakazem prowadzenia działalności.
4. Finansowania udziela minister właściwy do spraw gospodarki.
5. Minister właściwy do spraw gospodarki może powierzyć udzielanie
finansowania wojewodom.
6. Środki budżetu państwa przeznaczone na finansowanie kosztów
prowadzonej działalności przedsiębiorcy, o którym mowa w ust. 1 są
przekazywane wojewodom przez ministra właściwego do spraw gospodarki w
drodze dotacji celowej.
7. Dotacja, o której mowa w ust. 6, jest rozliczana na zasadach
określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
8. Minister właściwy do spraw gospodarki, w drodze rozporządzenia,
określi wzór oświadczenia, mając na względzie maksymalne uproszczenie
procedury

i

zapewnienie

wsparcia

wszystkim

potrzebującym

przedsiębiorcom.”;”;

53)

w art. 72 dodaje pkt 42a w brzmieniu:
„42a) w art. 15zzj dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w
brzmieniu:
„2. W przypadku złożenia organowi podatkowemu zeznania o wysokości
osiągniętego dochodu (poniesionej straty) za 2019 r. po 30 kwietnia 2020 r.
a przed 31 maja 2020 r. i wpłaty zobowiązania podatkowego w tym terminie
nie nalicza się odsetek od zaległości podatkowych.”;”;

54)

w art. 72 skreśla się pkt 47;

55)

w art. 72 dodaje się pkt 47a w brzmieniu:
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„47a) w art. 15zzx ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo
stanu epidemii organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego oraz
działające kolegialnie organy: wykonawcze w jednostkach samorządu
terytorialnego, w związkach jednostek samorządu terytorialnego, w związku
metropolitalnym, w regionalnych izbach obrachunkowych, samorządowych
kolegiach odwoławczych oraz w organach pomocniczych jednostek
samorządu terytorialnego mogą zwoływać i odbywać obrady, sesje,
posiedzenia, zgromadzenia lub inne formy działania właściwe dla tych
organów,

a

także

z wykorzystaniem

podejmować

środków

rozstrzygnięcia,

porozumiewania

się

w

tym

uchwały,

na

odległość

lub

korespondencyjnie (zdalny tryb obradowania).”;”;

56)

w art. 72 w pkt 49, w art. 15zzzc:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. W przypadku upływu kadencji organów polskiego związku
sportowego do dnia 30 czerwca 2021 r. kadencja tych organów ulega
przedłużeniu nie dłużej niż do dnia 30 września 2021 r.”,
b) dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
„3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do związków sportowych,
o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U.
z 2019 r. poz. 1468, 1495 i 2251).”;

57)

w art. 72 w pkt 51, w ust. 1 w pkt 2 wyrazy „Ordynacji podatkowej” zastępuje się
wyrazami „ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa”;

58)

w art. 72:
a) dodaje się pkt 51a w brzmieniu:
„51a) po art. 15zzzi dodaje się art. 15zzzia w brzmieniu:
„Art. 15zzzia. Przepisy art. 15g, art. 15l, art. 15zf ust. 7, art. 15zzb
i art. 15zzzd stosuje się również do instytucji kultury w rozumieniu ustawy z
dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności
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kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194).”;”,
b) dodaje się pkt 55a w brzmieniu:
„55a) po art. 31f dodaje się art. 31fa w brzmieniu:
„Art. 31fa. Przepisy art. 31f stosuje się również do instytucji kultury
w rozumieniu ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu
i prowadzeniu działalności kulturalnej.”;”;

59)

w art. 72 dodaje się pkt 51b w brzmieniu:
„51b) skreśla się oznaczenie i tytuł rozdziału 2a;”;

60)

w art. 72 w pkt 53 w lit. a po wyrazie „albo” dodaje się wyrazy „art. 46a i”;

61)

w art. 72 w pkt 54, w art. 15zzzzb w ust. 1 wyrazy „ust. 4” zastępuje się wyrazami
„ust. 5”;

62)

w art. 72 w pkt 54, w art. 15zzzzg w ust. 3 wyraz „dłużnej” zastępuje się wyrazem
„dłużej”;

63)

w art. 72 w pkt 54, w art. 15zzzzl w ust. 5:
a) w zdaniu pierwszym po wyrazie „autorskie” dodaje się wyraz „prawa”,
b) w zdaniu czwartym wyrazy „, o którym mowa w poprzednim zdaniu” zastępuje
się wyrazami „o przejęciu praw”;

64)

w art. 72 w pkt 54:
a) w art. 15zzzzzc w pkt 1 wyrazy „o których mowa w art. 15zzzzzb ust. 1”
zastępuje się wyrazami „o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”,
b) w art. 15zzzzzd wyrazy „w rozumieniu art. 3 ust. 2 lub podmiotów, o których”
zastępuje się wyrazami „lub podmiotu, o którym”;

65)

w art. 72 w pkt 54, art. 15zzzzze otrzymuje brzmienie:
„Art.

15zzzzze.

W

przypadku

ogłoszenia

stanu

zagrożenia
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epidemicznego lub stanu epidemii, Przewodniczący Komitetu do spraw
Pożytku Publicznego, w drodze rozporządzenia, może określić inny termin
wypełniania przez organizacje pożytku publicznego obowiązku, o którym
mowa w art. 23 ust. 6 lub ust. 6b ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, biorąc pod uwagę
konieczność zapewnienia prawidłowej jego realizacji.”;

66)

w art. 72 w pkt 54, art. 15zzzzzf otrzymuje brzmienie:
„Art.

15zzzzzf.

W

przypadku

ogłoszenia

stanu

zagrożenia

epidemicznego lub stanu epidemii, Przewodniczący Komitetu do spraw
Pożytku Publicznego, w drodze rozporządzenia, może określić inne terminy
wypełniania przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju
Społeczeństwa Obywatelskiego obowiązków, o których mowa w art. 8 ust. 6 i
7 oraz w art. 25 ust. 4 ustawy z dnia 15 września 2017 r. o Narodowym
Instytucie Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (Dz.
U. z 2018 r. poz. 1813 oraz z 2019 r. poz. 2020), a także w art. 27 ust. 4
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie – biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia prawidłowej
realizacji tych obowiązków.”;

67)

w art. 72 w pkt 54:
a) w poleceniu nowelizacyjnym wyrazy „art. 15zzzs–15zzzzzx” zastępuje się
wyrazami „art. 15zzzs–15zzzzzn”,
b) skreśla się art. 15zzzzzo–15zzzzzx;

68)

w art. 72 pkt 55 otrzymuje brzmienie:
„55) art. 31f otrzymuje brzmienie:
„Art. 31f. 1. W przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego
albo

stanu

epidemii

kredytodawca

lub

finansujący może

zawiesić

przedsiębiorcy, w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo
przedsiębiorców, nie krócej niż do 1 sierpnia 2020 r. obowiązek spłat:
1)

rat kredytów zaciągniętych w związku z działalnością przedsiębiorstwa;
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2)

rat wynagrodzenia przysługującego finansującemu, w rozumieniu art.
7091 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, w związku z
zawartą umową leasingu.
2. Zawieszenie rat, o którym mowa w ust. 1, następuje po złożeniu

przez przedsiębiorcę oświadczenia kredytodawcy lub finansującemu.
3. Okres spłaty kredytu lub czas trwania umowy leasingu przedłuża się
o okres zawieszenia spłat.”;”;

69)

w art. 72 dodaje się pkt 55a w brzmieniu:
„55a) uchyla się art. 31g;”;

70)

w art. 72 w pkt 62:
a) przed lit. a dodaje się lit. … w brzmieniu:
„…) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Na wniosek płatnika składek zwalnia się z obowiązku opłacania
nieopłaconych należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne,
na

ubezpieczenie

zdrowotne,

na

Fundusz

Pracy,

Fundusz

Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
lub Fundusz Emerytur Pomostowych, należne za okres od dnia 1 marca
2020 r. do dnia 31 maja 2020 r., wykazanych w deklaracjach
rozliczeniowych złożonych za ten okres, jeżeli był zgłoszony jako płatnik
składek:
1)

przed dniem 1 lutego 2020 r. i na dzień 29 lutego 2020 r.,

2)

w okresie od dnia 1 lutego 2020 r. do dnia 29 lutego 2020 r. i na
dzień 31 marca 2020 r.,

3)

w okresie od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 marca 2020 r. i na
dzień 30 kwietnia 2020 r.

– zgłosił do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych.”,”,
b) w lit. a:
– ust. 1a otrzymuje brzmienie:
„1a. Na wniosek płatnika składek, zwalnia się z obowiązku
opłacenia

nieopłaconych

należności

z

tytułu

składek

na
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ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz
Pracy,

Fundusz

Solidarnościowy,

Fundusz

Gwarantowanych

Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych,
należnych za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r.,
w wysokości 50% łącznej kwoty należności z tytułu składek
wykazanych w deklaracji rozliczeniowej złożonej za dany miesiąc,
jeżeli był zgłoszony jako płatnik składek:
1)

przed dniem 1 lutego 2020 r. i na dzień 29 lutego 2020 r.,

2)

w okresie od dnia 1 lutego 2020 r. do dnia 29 lutego 2020 r. i na
dzień 31 marca 2020 r.,

3)

w okresie od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 marca 2020 r. i
na dzień 30 kwietnia 2020 r.

– zgłosił do ubezpieczeń społecznych od 10 do 49 ubezpieczonych.”,
– w ust. 1b wyrazy „1 lutego 2020 r.” zastępuje się wyrazami „1 kwietnia 2020
r.”,
c) po lit. a dodaje się lit. … w brzmieniu:
„…) w ust. 2 wyrazy „przed 1 lutego 2020 r.” zastępuje się wyrazami „przed
dniem 1 kwietnia 2020 r.”,”;

71)

w art. 72 w pkt 62 w lit. a:
a) w poleceniu nowelizacyjnym wyrazy „ust. 1a i 1b” zastępuje się wyrazami „ust.
1a–1c”,
b) dodaje się ust. 1c w brzmieniu:
„1c. Do liczby zgłoszonych do ubezpieczenia, o których mowa w
ust. 1–1b, nie wlicza się zatrudnionych w ramach praktycznej nauki
zawodu.”;

72)

w art. 72 w pkt 62 po lit. a dodaje się lit. … w brzmieniu:
„…) po ust. 2 dodaje się ust. 2a i 2b w brzmieniu:
„2a. Na wniosek płatnika składek, będącego osobą prowadzącą
pozarolniczą działalność, o której mowa w art. 8 ust. 6 ustawy z dnia 13
października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, niebędącego

– 30 –
płatnikiem, o którym mowa w ust. 1 i 2, zwalnia się z obowiązku
opłacenia

nieopłaconych

należności

z

tytułu

składek

na

jego

obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz wypadkowe,
dobrowolne

ubezpieczenie

chorobowe,

ubezpieczenie

zdrowotne,

Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy, należne za okres od dnia 1
marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r., jeżeli prowadził działalność przed
dniem 1 kwietnia 2020 r.
2b. Płatnika składek, o którym mowa w ust. 1a, zwalnia się z
obowiązku opłacenia nieopłaconych należności z tytułu składek na jego
obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz wypadkowe,
dobrowolne

ubezpieczenie

chorobowe,

ubezpieczenie

zdrowotne,

Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy, w wysokości 100% łącznej
kwoty nieopłaconych należności z tytułu składek wykazanych w
deklaracji rozliczeniowej złożonej za dany miesiąc.”,”;

73)

w art. 72 dodaje się pkt 63a w brzmieniu:
„63a) art. 31zx otrzymuje brzmienie:
„Art. 31zx. Przychody z tytułu zwolnienia z obowiązku opłacania
należności z tytułu składek, o których mowa w art. 31zo, nie stanowią
przychodu w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób
fizycznych oraz przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych.”;”;

74)

w art. 72 w pkt 64, w art. 31zy3 wyrazy „nadzorowi epidemiologicznemu”
zastępuje się wyrazami „nadzorem epidemiologicznym”;

75)

w art. 72 dodaje się pkt 64a w brzmieniu:
„64a) w art. 31zz:
a)

po ust. 2 dodaje się ust. 2a i 2b w brzmieniu:
„2a. Osoby objęte ubezpieczeniem wypadkowym, chorobowym
i macierzyńskim w rozumieniu ustawy, o której mowa w ust. 1, zwalnia
się z opłacania składek na to ubezpieczenie za drugi kwartał albo w
drugim kwartale 2020 r.
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2b. Osobom, o którym mowa w ust. 2a, składki na ubezpieczenie
wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie za okres, o którym mowa w
ust. 2a, opłaca budżet państwa za pośrednictwem Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego.”,
b)

76)

w ust. 3 wyrazy „w ust. 1” zastępuje się wyrazami „w ust. 1 i 2a”;”;

w art. 72 dodaje się pkt 64b w brzmieniu:
„64b) dodaje się art. 32a w brzmieniu:
„Art. 32a. Kierownik lub dyrektor jednostki organizacyjnej pomocy
społecznej, w szczególności domu pomocy społecznej, ośrodka pomocy
społecznej lub centrum usług społecznych, o których mowa w ustawie z dnia
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej jest obowiązany do podejmowania
działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych, w tym
przez stosowanie środków ochrony indywidualnej i zbiorowej w celu
zapobieżenia przeniesieniu na inne osoby biologicznych czynników
chorobotwórczych oraz prowadzenie kontroli wewnętrznej w zakresie
realizacji tych działań.”;”;

77)

w art. 72 dodaje się pkt 64c w brzmieniu:
„64c) dodaje się art. 32b w brzmieniu:
„Art. 32b. 1. W okresie od dnia ogłoszenia stanu zagrożenia
epidemicznego lub stanu epidemii do 60 dni od dnia odwołania tego stanu:
1)

osoby wykonujące zawód medyczny, bez względu na podstawę prawną
zatrudnienia,

w

podmiocie

leczniczym,

w którego

strukturze

organizacyjnej jest zakład leczniczy będący szpitalem, oddziałem
zakaźnym, szpitalnym oddziałem ratunkowym lub izbą przyjęć, mające
styczność z osobami podejrzanymi o zakażenie wirusem SARS-CoV-2,
2)

pracownicy i inne osoby zatrudnione, bez względu na podstawę prawną
zatrudnienia, w zespole ratownictwa medycznego

– podlegają obowiązkowo badaniu na obecność wirusa SARS-CoV-2 raz w
tygodniu na zasadach określonych w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o
zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z
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2019 r. poz. 1239 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284, 322 i 374).
2. Badania, o których mowa w ust. 1, są finansowane ze środków
budżetu państwa z części, której dysponentem jest minister właściwy do
spraw zdrowia.”;”;

78)

w art. 72 dodaje się pkt 64d w brzmieniu:
„64d) dodaje się art. 32c w brzmieniu:
„Art. 32c. W okresie od dnia ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego
lub stanu epidemii do 60 dni od dnia odwołania tego stanu pracownicy i inne
osoby zatrudnione, bez względu na podstawę prawną zatrudnienia, w
posiadających

zezwolenie

wojewody

placówkach

zapewniających

całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub
osobom w podeszłym wieku, w tym prowadzonym w ramach działalności
gospodarczej w zakresie prowadzenia placówki zapewniającej całodobową
opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w
podeszłym wieku, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o
pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, 622, 690, 1818 i 2473), a
także w zakładach opiekuńczo-leczniczych lub pielęgnacyjno-opiekuńczych
dla osób wymagających wzmożonej opieki medycznej, o których mowa w art.
33a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373, 1394,
1590, 1694, 1726, 1818, 1905, 2020 i 2473), są obowiązkowo poddawani
badaniu na obecność wirusa SARS-CoV-2 raz w tygodniu na zasadach
określonych w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz
zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 i
1495 oraz z 2020 r. poz. 284, 322 i 374).
2. Badania, o których mowa w ust. 1, są finansowane ze środków
budżetu państwa z części, której dysponentem jest minister właściwy do
spraw zdrowia.”;”;

79)

w art. 74 dodaje się pkt 4a w brzmieniu:
„4a) po art. 68 dodaje art. 68a w brzmieniu:
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„Art. 68a. 1. Tworzy się Fundusz Przeciwdziałania Skutkom
Rozprzestrzeniana się Wirusa SARS-Cov-2, zwany dalej „Funduszem PSR
Wirusa SARS-Cov-2”.
2. Fundusz PSR Wirusa SARS-Cov-2 jest państwowym funduszem
celowym, którego dysponentem jest minister właściwy do spraw zdrowia.
3. Przychodami Funduszu PSR Wirusa SARS-Cov-2 są środki finansowe
w wysokości 20.000.000 tys. zł przekazane z Unii Europejskiej w ramach
programu Coronavirus Response Investment Initiative. Środki te przeznacza
się na wsparcie systemu opieki zdrowotnej, w szczególności na:
1)

zakup testów mających na celu stwierdzenie obecności wirusa SARSCoV-2 u osób podejrzanych o zakażenie wirusem SARS-CoV-2;

2)

zakup wyrobów medycznych w rozumieniu ustawy z dnia 20 maja 2010
r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 186), w szczególności
środków ochrony indywidualnej dla pracowników ochrony zdrowia,
którzy uczestniczą w udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej osobom
chorym na COVID–19 lub z podejrzeniem zakażenia wirusem SARSCoV-2;

3)

zakup sprzętu medycznego, w tym wyposażenia stanowisk intensywnej
terapii oraz mobilnych punktów badawczych, wykonujących testy
stwierdzające obecność wirusa SARS-CoV-2”;”;

80)

w art. 75 w ust. 2 po wyrazie „obowiązki” dodaje się wyrazy „i zadania” oraz po
wyrazie „obowiązków” dodaje się wyraz „i zadań”;

81)

dodaje się art. 75a w brzmieniu:
„Art. 75a. Ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu
ograniczenia obciążeń regulacyjnych (Dz. U. poz. 1495) nie stosuje się do umów z
osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą, zawieranych przez
Polski Fundusz Rozwoju S.A. w związku ze wsparciem finansowym udzielonym na
podstawie art. 21a ust. 1 ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o systemie instytucji rozwoju
(Dz. U. poz. 1572 oraz z 2020 r. poz. 569).”;
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82)

dodaje się art. 78a w brzmieniu:
„Art. 78a. 1. Pracownikom podmiotów leczniczych w rozumieniu art. 4
ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r. poz.
295 i 567), w których leczeni są pacjenci zakażeni wirusem SARS-CoV-2, za pracę
w godzinach nadliczbowych od kwietnia do czerwca 2020 r. oprócz dodatku, o
którym mowa w art. 1511 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U.
z 2019 r. poz. 1040, 1043 i 1495), przysługuje specjalny dodatek dla pracowników
podmiotów leczniczych za pracę w godzinach nadliczbowych w wysokości 50%
wynagrodzenia.
2. Koszty specjalnego dodatku, o którym mowa w ust. 1, są finansowane
z dotacji ministra właściwego do spraw zdrowia, udzielonej Narodowemu
Funduszowi Zdrowia.
3. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady
udzielania dotacji, o której mowa w ust. 2, uwzględniając konieczność pełnego
finansowania specjalnego dodatku, o którym mowa w ust. 1, z dotacji ministra
właściwego do spraw zdrowia.”;

83)

w art. 82 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Korzystanie przez abonenta ze stron internetowych określonych w
wykazie, o którym mowa w ust. 1, oraz wykonanie przez dostawcę publicznie
dostępnych usług telekomunikacyjnych obowiązku, o którym mowa w ust. 2, nie
stanowią zmiany warunków umowy o świadczenie publicznie dostępnych usług
telekomunikacyjnych.”;

84)

art. 92 otrzymuje brzmienie:
„Art. 92. 1. Jeżeli ostatni dzień ważności Karty Polaka, o której mowa w art.
17 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz. U. z 2019 r. poz. 1598),
przypada w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii,
ogłoszonego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, okres ważności
Karty Polaka ulega przedłużeniu do upływu 3 miesięcy po dniu odwołania tego ze
stanów, który obowiązywał jako ostatni.
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2. Jeżeli termin na złożenie wniosku o przedłużenie Karty Polaka, o którym
mowa w art. 17 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka, upływa w
okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego w związku
z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, termin ten ulega przedłużeniu do upływu 3
miesięcy po dniu odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni.”;

85)

w art. 95 w ust. 3 w pkt 1 oraz w art. 96 w ust. 2 w pkt 4 w lit. a wyraz „Sądy”
zastępuje się wyrazem „sądy”;

86)

skreśla się art. 96;

87)

skreśla się art. 97;

88)

dodaje się art. 99a w brzmieniu:
„Art. 99a. Kadencje organów uczelni, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 1 i
ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
które upływają nie później niż w dniu 31 grudnia 2020 r., mogą zostać przedłużone,
w drodze uchwał senatów uczelni, o pięć miesięcy następujących po dniach, w
których ich kadencje upływają, albo po dniu, w którym zostanie odwołany stan
zagrożenia epidemicznego albo stan epidemii ogłoszony z powodu COVID-19,
zależnie od tego, które z tych zdarzeń jest wcześniejsze, przy czym w każdym
przypadku przedłużenie takie trwa nie krócej niż do dnia 31 stycznia 2021 r.”;

89)

w art. 104 w ust. 3 wyrazy „w ust. 1, art. 106 ust. 1” zastępuje się wyrazami „w ust.
1 oraz w”;

90)

dodaje się art. 107a w brzmieniu:
„Art. 107a. Do dofinansowań, o których mowa w art. 15zzb, art. 15zzc i
art. 15zze ustawy zmienianej w art. 72, udzielonych do dnia wejścia w życie
ustawy, stosuje się art. 15zzb, art. 15zzc i art. 15zze tej ustawy w brzmieniu
nadanym niniejszą ustawą.”;
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91)

dodaje się art. 107b w brzmieniu:
„Art. 107b. Przepisy art. 15zq ust. 4 i ust. 5 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 72,
w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się do wniosków o przyznanie
świadczenia postojowego złożonych od dnia 1 kwietnia 2020 r.”;

92)

dodaje się art. 108a w brzmieniu:
„Art. 108a. W przypadkach, o których mowa w art. 31zo ust. 1–1b i ust. 2,
ustawy zmienianej w art. 72, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, zwalnia się z
obowiązku opłacenia należności z tytułu składek wykazanych w deklaracji
rozliczeniowej za marzec 2020 r. także wówczas gdy należności te zostały
opłacone. Opłacone należności z tytułu składek podlegają zwrotowi na zasadach
określonych w art. 24 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie
ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 266, 321 i 568).”.

93)

w art. 113 skreśla się pkt 2;

94)

w art. 113 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:
„3a) art. 72 pkt 44, który wchodzi w życie z mocą od dnia 13 kwietnia 2020 r.;”;

95)

w art. 113 w pkt 5 wyrazy „i 38” zastępuje się wyrazami „, 38 i 40”.

MARSZAŁEK SENATU

Tomasz GRODZKI

UZASADNIENIE

Senat rozpatrzył ustawę o szczególnych instrumentach wsparcia w związku
z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 na 9. posiedzeniu w dniu 16 marca 2020 r.
Izba przyjęła 95 poprawek.
Uchwalone przez Senat poprawki, rozszerzając zakres uregulowań ustawy, uzupełniają
rozwiązania przyjęte przez Sejm zgodnie z celem ustawy, którym jest wsparcie
przedsiębiorców, a także innych podmiotów, objętych negatywnymi skutkami epidemii
COVID-19.
Senat uznał za zasadne wprowadzenie do ustawy poprawek o charakterze
merytorycznym, jak np. zwolnienia przedsiębiorców dotkniętych skutkami epidemii z
obowiązku płacenia zaliczek na podatek dochodowy, zarówno dla osób fizycznych, jak i osób
prawnych, poszkodowanych ekonomicznie w związku ze skutkami epidemii (poprawka nr 8
i 10).
Senat zwrócił ponadto szczególną uwagę na przepisy, które wprowadzone zostały do
ustawy z naruszeniem zasad konstytucyjnych dotyczących procedury ustawodawczej tj. na
etapie II czytania w Sejmie. W ocenie Izby zmiany w ustawie z dnia 18 stycznia 1951 r. o
dniach wolnych od pracy nie mają nic wspólnego z udzielaniem wsparcia przedsiębiorcom w
związku ekonomicznymi następstwami COVID-19. Ustawodawca proponuje dodanie do
ustawy o dniach wolnych od pracy przepisu, w myśl którego w przypadku ogłoszenia stanu
zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, dniem wolnym od pracy był także dzień
określony przez Prezesa Rady Ministrów, w drodze rozporządzenia. W ocenie Izby przepisy
te zostały wprowadzone do ustawy bez uzasadnienia, niejako „przy okazji”, a tym samym z
naruszeniem wynikających z Konstytucji reguł obowiązujących w procesie legislacyjnym,
dotyczących w szczególności inicjatywy ustawodawczej oraz procedury trzech czytań w
Sejmie (art. 118 i art. 119 Konstytucji). Zamieszczenie takiego przepisu jest również
niezgodne z Zasadami techniki prawodawczej. W związku z powyższym Senat wprowadził
poprawkę nr 4.
Dostrzeżono potrzebę wprowadzenia przepisów, które zapewnią wszystkim podatnikom
(„małym podatnikom”), którzy na 2020 r. wybrali uproszczoną formę wpłacania zaliczek,
możliwość zrezygnowania w trakcie roku podatkowego z tej formy wpłacania zaliczek za
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marzec-grudzień 2020 r., jeżeli ponoszą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu
epidemii COVID-19 (poprawki nr 9 i 11).
Senat postanowił także wyeliminować przepisy, które wprowadzają ułatwienia w
przypadku prowadzenia robót budowlanych polegających na budowie lub przebudowie
przenośnych wolno stojących masztów antenowych, w czasie trwania stanu zagrożenia
epidemicznego, stanu epidemii albo stanu klęski żywiołowej oraz wyłączające stosowanie
zasad dotyczących pozwolenia na wykonanie robót oraz prawa wnoszenia sprzeciwu, w
przypadku budowy lub przebudowy przenośnych wolno stojących masztów antenowych
jeżeli inwestorem jest przedsiębiorca telekomunikacyjny wprowadzane do ustawy – Prawo
budowlane (poprawki nr 12 i 27 ) oraz zmiany w ustawie – Prawo ochrony środowiska, które
w

szczególności

wyłączają

prowadzenie

pomiarów

instalacji

emitujących

pola

elektromagnetyczne w lokalach mieszkalnych oraz w lokalach użytkowych, a także ułatwiają
rozpoczęcie

eksploatacji

urządzeń

takich

jak

maszty

antenowe,

stacje

i

linie

elektroenergetyczne (poprawka nr 17).
Wymaga rozszerzenia zakres zmiany zawartej w art. 59, dotyczącym ustawy z dnia 3
lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
(poprawka nr 24). Proponowana zmiana ma na celu przesunięcie o rok terminu ewaluacji
jakości

działalności

naukowej.

Konieczność

zmiany jest

podyktowana

znacznym

utrudnieniem w funkcjonowaniu podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w
związku ze stanem zagrożenia epidemicznego i stanem epidemii. Zakłócenia w działaniu ww.
podmiotów mogą przełożyć się na przygotowanie się do kluczowej oceny prowadzonej przez
nie działalności naukowej. W konsekwencji niezbędne jest również skorygowanie innych
terminów mających nierozerwalny związek z kategoriami naukowymi, które nie zostaną
przyznane z planowanych pierwotnych terminach.
Senat podziela przekonanie, że w związku z potrzebą realizacji zadań pomocowych
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem wirusa SARS-CoV-2,
zaistniała potrzeba rozszerzenia kręgu podmiotów uprawnionych do bezpłatnego uzyskania
od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych danych zgromadzonych na koncie ubezpieczonego i na
koncie płatnika składek, o których mowa w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie
ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 266, z późn. zm.). Dzięki temu nastąpi
sprawniejsze wykonywanie przez Radę Ministrów ustawowych zadań związanych z
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projektowaniem regulacji dotyczących szczególnych rozwiązań związanych z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem wirusa SARS-CoV-2.
Ustawa o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się
wirusa SARS-CoV-2 powierzyła Agencji Rozwoju Przemysłu S. A. zadania związane ze
wsparciem przedsiębiorców, a także przyznała kompetencje do weryfikowania oświadczeń
przedsiębiorców ubiegających się o udzielenie wsparcia. Znowelizowana ustawa z dnia 4
lipca 2019 r. o systemie instytucji rozwoju (Dz. U. 2019 r. poz. 1572, z późn. zm.), umożliwia
powierzenie przez Radę Ministrów Polskiemu Funduszowi Rozwoju S.A. realizację
rządowego programu udzielania przedsiębiorcom wsparcia finansowego w związku ze
skutkami COVID-19. Dostęp do danych zewidencjonowanych na koncie płatnika składek i
koncie ubezpieczonego w istotny sposób ułatwi Agencji Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna
oraz Polskiemu Funduszowi Rozwoju realizację ustawowych zadań związanych ze skutkami
epidemii wywołanej COVID-19 (poprawka nr 13).
Środki przekazane w ramach rządowego programu pomocy przedsiębiorcom powinny
być wykorzystane wyłącznie na cele programu, czyli podtrzymanie działalności i zatrudnienia
w przedsiębiorstwach w okresie występowania skutków epidemii COVID-19. Dlatego
konieczne jest zwolnienie tych środków z egzekucji, komorniczej oraz administracyjnej.
Skuteczna pomoc w obliczu epidemii musi zabezpieczyć te środki przed skierowaniem na
inne cele, np. zaspokojenie dawnych zobowiązań. W celu zapewnienia szczelności programu
pomocowego, a także zapobiegania (możliwym) nadużyciom ze strony przedsiębiorców,
proponuje się wprowadzenie odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia
dotyczącego okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wsparcia finansowego
oferowanego przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. (PFR).
Zaangażowanie PFR w realizację zadań w ramach tarczy antykryzysowej wymaga
wskazania źródła pozyskania przez PFR środków w celu realizacji programu rządowego.
Uwzględniając powyższe zadania ustawa przewiduje dodanie przepisu art. 21aa, który
będzie stanowił podstawę do emitowania przez PFR obligacji objętych gwarancjami Skarbu
Państwa (analogicznie jak w przypadku obligacji emitowanych przez BGK w ramach
Funduszu Drogowego – stąd też proponowana zmiana w zakresie w jakim wprowadza
zasadę, że do emisji przez PFR obligacji, o których mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio
art. 39p–39w ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym
Funduszu Drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 72 i 278).
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Z uwagi na konieczność podjęcia natychmiastowych działań związanych z
zapewnieniem finansowania przedsiębiorstw, projektowane zmiany przewidują, że do
gwarantowania obligacji emitowanych przez PFR nie będzie się stosować się przepisów
ustawy z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa
oraz niektóre osoby prawne (Dz. U. z 2020 r. poz. 122 i 568 ), z wyjątkiem stosowanych
odpowiednio art. 31, art. 43b, art. 44, art. 45 i art. 46 tej ustawy.
Jako, że Tarcza Antykryzysowa zawiera istotny komponent pomocy bezzwrotnej (PFR
nie odzyska środków przekazanych na finansowanie przedsiębiorców), a dla realizacji
programu konieczne będzie pozyskanie przez PFR środków zewnętrznych, niezbędne jest dla
celu zapewnienia realizacji programu, aby gwarancja była udzielana do wysokości 100%
pozostających do wypłaty świadczeń pieniężnych wynikających z wyemitowanych obligacji
objętych gwarancją wraz ze 100% należnych odsetek od tej kwoty i innych kosztów
bezpośrednio związanych obligacjami. Przewiduje się nadto, że z uwagi na fakt, iż PFR
wykonuje zadanie zlecone o istotnym znaczeniu dla stabilności gospodarczej Polski, PFR jest
zwolniony z obowiązku ustanowienia zabezpieczenia do gwarancji i wniesienia opłaty
prowizyjnej. Z tych samych przyczyn przewiduje się, że jeżeli odzyskanie wierzytelności
Skarbu Państwa, powstałych z tytułu gwarancji, nie będzie możliwe, Rada Ministrów, Rada
Ministrów, na wniosek Polskiego Funduszu Rozwoju umarza wierzytelności Skarbu Państwa
powstałe z tytułu gwarancji.
Jednocześnie

dla

celów

równoważenia

wszystkich

przychodów

i

kosztów

wygenerowanych przez PFR w ramach realizacji programu przewiduje się, że umorzenie
wierzytelności Skarbu Państwa może dotyczyć tylko części wierzytelności nie pokrytej
wpływami Polskiego Funduszu Rozwoju uzyskanymi w związku z realizacją programu,
rozliczanego na podstawie ewidencji o której mowa w art. 21a ust. 5 oraz sprawozdań,
o których mowa w art. 21a ust. 2.
Senat odniósł się także do zakresu podmiotowego uprawnionych do skorzystania
z dodatkowego zasiłku opiekuńczego oraz okresu za jaki będzie on wypłacany. W przypadku
zamknięcia, z powodu COVID-19, żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej
placówki, prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego obejmie okres zamknięcia placówek
dotychczas sprawujących opiekę nad dzieckiem. Istotne jest przy tym, aby czas
otrzymywania dodatkowego zasiłku opiekuńczego nie pomniejszał puli (60 albo 30 dni)
zasiłku opiekuńczego przyznawanego na zasadach ogólnych (poprawka nr 28 lit. a). Dla
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opiekunów dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością, znacznym stopniem niepełnosprawności
albo orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego proponuje się zasady preferencyjne
wskazane w poprawce nr 28 lit. b. W stosunku do osób podlegających ustawie
o ubezpieczeniu społecznym rolników, objętych ubezpieczeniem emerytalno-rentowemu oraz
ubezpieczeniem wypadkowym, chorobowym i macierzyńskim przewidziano możliwość
uzyskania zasiłku opiekuńczego w razie zamknięcia placówek opieki nad dzieckiem w wieku
do ukończenia przez nie 12 lat oraz dzieckiem z orzeczoną niepełnosprawnością, znacznym
stopniem niepełnosprawności albo z

orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

Zasiłek ten jest przewidziany na czas trwania stanu zagrożenia epidemicznego lub epidemii
(poprawka nr 29).
Zdaniem Senatu należy wyjść naprzeciw osobom zainteresowanym wykonaniem
odpłatnego badania na obecność COVID-19. Poprawka nr 31 wprowadza możliwość
wykonania takiego testu w akredytowanych laboratoriach.
Przyjmując poprawkę nr 67 Senat zmierza do usunięcia przepisów uprawniających Radę
Ministrów do wydania rozporządzenia przewidującego redukcję zatrudnienia i pogorszenie
warunków zatrudnienia pracowników Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, ministerstw,
urzędów obsługujących organy administracji rządowej w województwach, a także
zatrudnionych w innych jednostkach podległych lub nadzorowanych przez Prezesa Rady
Ministrów, ministra lub wojewodę.
Senat stanął na stanowisku, że konieczna jest szczególna ochrona osób wykonujących
zawód medyczny, stykających się w szpitalach, szpitalnych oddziałach zakaźnych lub
szpitalnych oddziałach ratunkowych albo izbach przyjęć, a także zespołach ratownictwa
medycznego, z osobami podejrzanymi o zakażenie wirusem SARS-CoV-2. Osoby te powinny
podlegać cotygodniowym obowiązkowym badaniom na obecność wirusa SARS-CoV-2
w okresie od dnia ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii do 60 dni
od dnia odwołania tego stanu. Badania te mają być finansowane ze środków budżetu państwa
z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw zdrowia (poprawka nr 77).
Analogiczna formuła dotyczy pracowników domów pomocy społecznej, zarówno
publicznych, jak i placówek niepublicznych oraz prowadzonych w ramach działalności
gospodarczej (poprawka nr 78).
Zdecydowano również o celowości utworzeniu Funduszu Przeciwdziałania Skutkom
Rozprzestrzeniania się Wirusa SARS-CoV-2, którego przychody, w wysokości 20 mld zł,
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stanowią środki pochodzące z Unii Europejskiej, przekazane w ramach programu
Coronavirus Response Investment Initiative. Środki finansowe funduszu będą przeznaczone
na wsparcie systemu opieki zdrowotnej, w szczególności na zakup: testów na obecność
wirusa SARS-CoV-2 u osób podejrzanych o zakażenie, wyrobów medycznych – środków
ochrony indywidualnej dla pracowników ochrony zdrowia, którzy uczestniczą w udzielaniu
świadczeń opieki zdrowotnej osobom chorym na COVID-19 lub z podejrzeniem zakażenia
wirusem SARS-CoV-2, a także sprzętu medycznego, jak wyposażenia stanowisk intensywnej
terapii oraz mobilnych punktów badawczych, wykonujących testy stwierdzające obecność
wirusa SARS-CoV-2 (art. 79).
W opinii Senatu należy uchylić regulację, która umożliwiała Poczcie Polskiej
otrzymywanie danych z rejestru PESEL bądź też z innego spisu lub rejestru, jeżeli dane te są
potrzebne

do

realizacji

zadań

związanych

z

organizacją

wyborów

Prezydenta

Rzeczypospolitej Polskiej (poprawka nr 87)
Poprawka nr 107 przewiduje możliwość przedłużenia kadencji organów uczelni, w
przypadku upływu ich kadencji albo po dniu, w którym zostanie odwołany stan zagrożenia
epidemicznego albo stan epidemii ogłoszony z powody COVID-19.
Poprawki o charakterze doprecyzowującym dostrzeżone nieścisłości (nr 1, 22, 26, 57,
60, 63, 64, 80, 84) oraz redakcyjne i porządkujące, eliminujące nieprecyzyjne odesłania (nr 3,
5, 6, 7, 16, 22, 23).

