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U S T A W A z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych 

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych 

oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, z późn. zm.) 

 

Art. 8f. 

Naruszenie przepisów, o których mowa w art. 8d i art. 8e, może stanowić praktykę 

naruszającą zbiorowe interesy konsumentów, o której mowa w art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 16 

lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. 

 

<Art. 8g. 

1. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii oraz w 

okresie do 90. dnia następującego po odwołaniu tego ze stanów, który obowiązywał 

jako ostatni, każdy może złożyć do właściwego organu albo właściwej państwowej 

jednostki organizacyjnej wniosek o wydanie wyjaśnienia co do zakresu i sposobu 

stosowania przepisów, z których wynika obowiązek publicznoprawny, w jego 

indywidualnej sprawie (interpretacja indywidualna). 

2. Do interpretacji indywidualnej stosuje się odpowiednio przepisy art. 34 ust. 2–16 

ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców. 

3. W przypadku gdy sprawa jest szczególnie skomplikowana termin, o którym mowa 

w art. 34 ust. 12 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, może 

zostać przedłużony do 45 dni. O tym, że sprawa jest szczególnie skomplikowana 

właściwy organ albo właściwa państwowa jednostka organizacyjna informuje 
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wnioskodawcę przed upływem terminu, o którym mowa w art. 34 ust. 12 ustawy z 

dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców. 

4. Interpretacja indywidualna nie jest wiążąca dla wnioskodawcy. Wnioskodawca nie 

może być obciążony sankcjami administracyjnymi, finansowymi lub karami 

w zakresie, w jakim zastosował się do uzyskanej interpretacji indywidualnej ani 

daninami w wysokości wyższej niż wynikająca z uzyskanej interpretacji 

indywidualnej. 

5. Interpretacja indywidualna jest wiążąca dla organów oraz państwowych jednostek 

organizacyjnych i może zostać zmieniona wyłącznie w drodze wznowienia 

postępowania. Nie zmienia się interpretacji indywidualnej, w wyniku której 

nastąpiły nieodwracalne skutki prawne. 

6. Zasady i tryb udzielania interpretacji przepisów prawa podatkowego reguluje ustawa 

z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1325 

i 1423).”; 

Art. 15f. 

1. W okresie ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania jednostki systemu oświaty 

wprowadzonego na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 30b ustawy z dnia 

14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378) pracodawca 

zwalnia młodocianego pracownika odbywającego przygotowanie zawodowe z obowiązku 

świadczenia pracy. 

1a. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy młodocianego pracownika, który: 

1)   jest uczniem branżowej szkoły I stopnia i w okresie ograniczenia lub zawieszenia 

funkcjonowania jednostki systemu oświaty realizuje zajęcia z zakresu kształcenia 

ogólnego lub kształcenia zawodowego teoretycznego na terenie szkoły lub innej 

jednostki systemu oświaty, do których uczęszcza, 

2)   spełnia obowiązek nauki poprzez realizowanie przygotowania zawodowego u 

pracodawcy w pozaszkolnym systemie kształcenia 

-   o ile u pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację 

epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu młodocianego pracownika. 

1b. (uchylony). 

2. Pracodawca, z którym zawarta została umowa o refundację, o której mowa w art. 12 ust. 6 

ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. 

U. z 2020 r. poz. 1409), w przypadku wypłaty młodocianemu pracownikowi, o którym 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2389631&full=1
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mowa w ust. 1, wynagrodzenia za okres zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy, w 

całości lub w części, zachowuje prawo do refundacji. 

3. Przepisy ust. 1, 1a i 2 stosuje się również w przypadku zawieszenia działalności jednostek 

systemu oświaty na podstawie odrębnych przepisów w związku z przeciwdziałaniem 

COVID-19. 

<Art. 15fa. 

1. Przedsiębiorcy objęci całkowitym zakazem prowadzenia działalności, w związku z 

przepisami wydanymi 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 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1239, z późn. zm.), otrzymują z budżetu państwa środki 

finansowe na pokrycie kosztów prowadzonej działalności: 

1) ponoszonych na podstawie umowy: 

a) na dostarczanie paliw gazowych lub energii elektrycznej w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. 

z 2020 poz. 833, 843 i 1086); 

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 i 471); 

c) najmu lub dzierżawy. 

2) z tytułu wynagrodzeń osób zatrudnianych przez przedsiębiorcę na podstawie 

umowy o pracę, 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 oraz z 2020 r. poz. 875) stosuje się przepisy dotyczące zlecenia. 

2. Środki finansowe, o których mowa w ust. 1, przyznaje się na wniosek przedsiębiorcy. 

Do wniosku załącza się oświadczenie o wysokości miesięcznych kosztów prowadzonej 

działalności, o których mowa w ust. 1, oraz dokumenty potwierdzające wysokość 

miesięcznych kosztów prowadzonej działalności. 

3. Miesięczne koszty prowadzonej działalności stanowi średnia miesięczna z ostatnich 

trzech miesięcy poprzedzających wprowadzenie całkowitego zakazu prowadzenia 

działalności. 

4. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 2, składa się pod rygorem odpowiedzialności 

karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Składający oświadczenie zamieszcza w 

nim klauzulę następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za 
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złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu 

o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

5. Środki finansowe, o których mowa w ust. 1, przysługują przedsiębiorcy, o którym 

mowa w ust. 1, za każdy miesiąc przestoju spowodowanego całkowitym zakazem 

prowadzenia działalności.  

6. Finansowania udziela minister właściwy do spraw gospodarki. Minister właściwy do 

spraw gospodarki może powierzyć udzielanie finansowania wojewodom. 

7. Środki na finansowanie są przekazywane wojewodom z części budżetu państwa, 

której dysponentem jest minister właściwy do spraw gospodarki. 

8. Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, wzór 

wniosku i oświadczenia, o którym mowa w ust. 2, i tryb ich składania, a także sposób 

wypłaty środków finansowych, o których mowa w ust. 1, mając na względzie 

uproszczenie procedury i zapewnienie wsparcia wszystkim potrzebującym 

przedsiębiorcom.> 

Art. 15g. 

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 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, 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, 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, na zasadach określonych w ust. 7 i 10. 
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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, 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 ze środków organizatora i ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń 

Pracowniczych, na zasadach określonych w ust. 7a i 10a. 

2. Podmiotom, o których mowa w ust. 1 i 1a, przysługują środki z Funduszu 

Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na opłacanie składek na ubezpieczenia 

społeczne pracowników należnych od pracodawcy na podstawie ustawy z dnia 13 

października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 266, 321, 

568, 695, 875 i 1291) od przyznanych świadczeń, o których mowa w ust. 1 i ust. 1a. 

3. Podmioty, o których mowa w ust. 1 i 1a, muszą spełniać kryteria, o których mowa w art. 3 

ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach 

związanych z ochroną miejsc pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 669), z zastrzeżeniem, że nie 

zalegają w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, 

ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz 

Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca trzeciego kwartału 2019 r. 

4. Pracownikiem, o którym mowa w ust. 1 i 1a, jest osoba fizyczna, która zgodnie z 

przepisami polskiego prawa pozostaje z pracodawcą w stosunku pracy. Przepisy ust. 1 i 1a 

stosuje się odpowiednio do osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę nakładczą 

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 2020 r. poz. 1740)] stosuje się 

przepisy dotyczące zlecania, albo która wykonuje pracę zarobkową na podstawie innej niż 

stosunek pracy na rzecz pracodawcy będącego rolniczą spółdzielnią produkcyjną lub inną 

spółdzielnią zajmującą się produkcją rolną, jeżeli z tego tytułu podlega obowiązkowi 

ubezpieczeń: emerytalnemu i rentowemu, z wyjątkiem pomocy domowej zatrudnionej 

przez osobę fizyczną. 

5. Świadczenia, o których mowa w ust. 1 i 1a, oraz środki, o których mowa w ust. 2, są 

wypłacane w okresach przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy, o 

których mowa w art. 2 ustawy z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych 

rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy. 

6. Pracownikowi objętemu przestojem ekonomicznym pracodawca wypłaca wynagrodzenie 

obniżone nie więcej niż o 50%, nie niższe jednak niż w wysokości minimalnego 
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wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy. 

7. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 6, wypłacane przez podmioty, o których mowa w 

ust. 1, jest dofinansowywane ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń 

Pracowniczych, w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na 

podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, z uwzględnieniem wymiaru 

czasu pracy. Dofinansowanie nie przysługuje do wynagrodzeń pracowników, których 

wynagrodzenie uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony 

wniosek, o którym mowa w ust. 1, było wyższe niż 300% przeciętnego miesięcznego 

wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu 

Statystycznego na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń 

Społecznych, obowiązującego na dzień złożenia wniosku. 

7a. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 6, wypłacane przez podmioty, o których mowa w 

ust. 1a, jest dofinansowywane w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę 

ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, z 

uwzględnieniem wymiaru czasu pracy, przy czym 40% dofinansowania jest wypłacane ze 

środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, a 60% dofinansowania 

jest wypłacane ze środków organizatora. Dofinansowanie nie przysługuje do 

wynagrodzeń pracowników, których wynagrodzenie uzyskane w miesiącu 

poprzedzającym miesiąc, w którym zostały złożone wnioski, o których mowa w ust. 1a, 

było wyższe niż 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego 

kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie 

przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, 

obowiązującego na dzień złożenia wniosku. 

8. Podmioty, o których mowa w ust. 1 i 1a, mogą obniżyć wymiar czasu pracy pracownika 

maksymalnie o 20%, nie więcej niż do 0,5 etatu, z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie nie 

może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę ustalane na podstawie przepisów 

o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy. 

9. Przez spadek obrotów gospodarczych rozumie się spadek sprzedaży towarów lub usług, w 

ujęciu ilościowym lub wartościowym: 

1)   nie mniej niż o 15%, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie 

wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 

31 grudnia 2019 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku, o którym mowa 

w ust. 1, w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy 
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kalendarzowych roku poprzedniego; za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie 

następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy dwumiesięczny okres 

porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu 

innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego, lub 

2)   nie mniej niż o 25% obliczony jako stosunek obrotów z dowolnie wskazanego 

miesiąca kalendarzowego, przypadającego po dniu 31 grudnia 2019 r. do dnia 

poprzedzającego dzień złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1, w porównaniu do 

obrotów z miesiąca poprzedniego; za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie 

następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy okres porównawczy rozpoczyna 

się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień 

danego miesiąca kalendarzowego. 

9a. Do spadku przychodów państwowych lub prowadzonych wspólnie z ministrem 

właściwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego instytucji kultury, o 

którym mowa w ust. 1, oraz do spadku przychodów samorządowych instytucji kultury, o 

którym mowa w ust. 1a, stosuje się odpowiednio ust. 9. 

10. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 8, wypłacane przez podmioty, o których mowa w 

ust. 1, jest dofinansowywane ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń 

Pracowniczych do wysokości połowy wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 8, jednak nie 

więcej niż 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału 

ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o 

emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obowiązującego na dzień 

złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1. Dofinansowanie nie przysługuje do 

wynagrodzeń pracowników, których wynagrodzenie uzyskane w miesiącu 

poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek, o którym mowa w ust. 1, było 

wyższe niż 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału 

ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o 

emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obowiązującego na dzień 

złożenia wniosku. 

10a. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 8, wypłacane przez podmioty, o których mowa w 

ust. 1a, jest dofinansowywane do wysokości połowy wynagrodzenia, o którym mowa w 

ust. 8, jednak nie więcej niż 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z 

poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na 

podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, 

obowiązującego na dzień złożenia wniosków, o których mowa w ust. 1a, przy czym 40% 
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dofinansowania jest wypłacane ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń 

Pracowniczych, a 60% dofinansowania jest wypłacane ze środków organizatora. 

Dofinansowanie nie przysługuje do wynagrodzeń pracowników, których wynagrodzenie 

uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym zostały złożone wnioski, o 

których mowa w ust. 1a, było wyższe niż 300% przeciętnego miesięcznego 

wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu 

Statystycznego na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń 

Społecznych, obowiązującego na dzień złożenia wniosku. 

11. Warunki i tryb wykonywania pracy w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżonego 

wymiaru czasu pracy ustala się w porozumieniu. Porozumienie zawiera pracodawca oraz: 

1)   organizacje związkowe reprezentatywne w rozumieniu art. 253 ust. 1 lub 2 ustawy z 

dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 263), z których 

każda zrzesza co najmniej 5% pracowników zatrudnionych u pracodawcy, albo 

2)   organizacje związkowe reprezentatywne w rozumieniu art. 253 ust. 1 lub 2 ustawy z 

dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych - jeżeli u pracodawcy nie działają 

reprezentatywne zakładowe organizacje związkowe zrzeszające co najmniej 5% 

pracowników zatrudnionych u pracodawcy, albo 

3)   zakładowa organizacja związkowa - jeżeli u pracodawcy działa jedna organizacja 

związkowa, albo 

4)   przedstawiciele pracowników, wyłonieni w trybie przyjętym u danego pracodawcy - 

jeżeli u pracodawcy nie działa zakładowa organizacja związkowa; w przypadku 

trudności w przeprowadzeniu wyborów przedstawicieli pracowników z powodu 

COVID-19, w szczególności wywołanych nieobecnością pracowników, trwającym 

przestojem lub wykonywaniem przez część pracowników pracy zdalnej, porozumienie 

to może być zawarte z przedstawicielami pracowników wybranymi przez 

pracowników uprzednio dla innych celów przewidzianych w przepisach prawa pracy. 

12. Pracodawca przekazuje kopię porozumienia właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy 

w terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia porozumienia. W przypadku gdy 

pracownicy zatrudnieni u pracodawcy byli objęci ponadzakładowym układem zbiorowym 

pracy, okręgowy inspektor pracy przekazuje informacje o porozumieniu w sprawie 

określenia warunków i trybu wykonywania pracy w okresie przestoju ekonomicznego lub 

obniżonego wymiaru czasu pracy do rejestru ponadzakładowych układów pracy. 
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13. W zakresie i przez czas określony w porozumieniu, o którym mowa w ust. 11, nie stosuje 

się wynikających z układu ponadzakładowego oraz z układu zakładowego warunków 

umów o pracę i innych aktów stanowiących podstawę nawiązania stosunku pracy. 

14. W porozumieniu określa się co najmniej: 

1)   grupy zawodowe objęte przestojem ekonomicznym lub obniżonym wymiarem czasu 

pracy; 

2)   obniżony wymiar czasu pracy obowiązujący pracowników; 

3)   okres, przez jaki obowiązują rozwiązania dotyczące przestoju ekonomicznego lub 

obniżonego wymiaru czasu pracy. 

15. Przy ustalaniu warunków i trybu wykonywania pracy w okresie przestoju ekonomicznego 

lub obniżonego wymiaru czasu pracy nie stosuje się art. 42 § 1-3 ustawy z dnia 26 

czerwca 1974 r. - Kodeks pracy. 

16. Świadczenia, o których mowa w ust. 1 i 1a, oraz środki, o których mowa w ust. 2, 

przysługują przez łączny okres 3 miesięcy, przypadających od miesiąca złożenia wniosku, 

o którym mowa w ust. 1, lub wniosków, o których mowa w ust. 1a. 

17. Do wypłaty i rozliczania świadczeń wypłacanych ze środków Funduszu Gwarantowanych 

Świadczeń Pracowniczych, o których mowa w ust. 1 i 1a, oraz środków, o których mowa 

w ust. 2, stosuje się odpowiednio przepisy art. 7-16 ustawy z dnia 11 października 2013 r. 

o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy, z wyjątkiem art. 8 ust. 

3 pkt 8 oraz art. 13 pkt 2 tej ustawy, oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy. 

17a. Zasady wypłaty i rozliczania świadczeń wypłacanych ze środków organizatora, o których 

mowa w ust. 1a, ustala organizator. 

17b. Rozliczenie przez wojewódzkie urzędy pracy przekazanych uprawnionym podmiotom 

świadczeń, o których mowa w ust. 1, i środków, o których mowa w ust. 2, następuje 

dwuetapowo w drodze: 

1)   wstępnej weryfikacji rozliczenia otrzymanych środków na rzecz ochrony miejsc pracy 

z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i dokumentacji, 

potwierdzającej wykorzystanie zgodnie z przeznaczeniem przekazanych świadczeń i 

środków, o których mowa w ust. 1 i 2, polegającej w szczególności na analizie jej 

kompletności, prawidłowości złożonych przez beneficjentów oświadczeń oraz 

weryfikacji kwot przekazanych i faktycznie wykorzystanych środków, której dokonuje 

się w terminie 60 dni od dnia upływu terminu do złożenia rozliczenia i dokumentacji 

potwierdzającej dane zawarte w rozliczeniu, wynikającego z umowy zawartej przez 

uprawniony podmiot z dyrektorem wojewódzkiego urzędu pracy; 
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2)   końcowej weryfikacji pełnej dokumentacji, potwierdzającej wykorzystanie zgodnie z 

przeznaczeniem przekazanych świadczeń i środków, o których mowa w ust. 1 i 2, i 

ostatecznego zatwierdzenia przekazanego rozliczenia otrzymanych środków na rzecz 

ochrony miejsc pracy z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, która 

może zostać dokonana w okresie 3 lat od dnia upływu terminu do złożenia rozliczenia 

i dokumentacji potwierdzającej dane zawarte w rozliczeniu, wynikającego z umowy 

zawartej przez uprawniony podmiot z dyrektorem wojewódzkiego urzędu pracy. 

18. Podmioty, o których mowa w ust. 1 i 1a, mogą otrzymać pomoc z Funduszu 

Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych wyłącznie w przypadku, jeśli nie uzyskały 

pomocy w odniesieniu do tych samych pracowników w zakresie takich samych tytułów 

wypłat na rzecz ochrony miejsc pracy. 

19. Rada Ministrów może, w celu przeciwdziałania skutkom gospodarczym COVID-19, w 

drodze rozporządzenia, przedłużyć okres, o którym mowa w ust. 16, mając na względzie 

okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii oraz skutki 

nimi wywołane. 

20. Zadania organów administracji wynikające z ust. 1 realizują dyrektorzy wojewódzkich 

urzędów pracy. 

[Art. 15i. 

1. W związku z wystąpieniem COVID-19 w okresie obowiązywania stanu zagrożenia 

epidemicznego albo stanu epidemii oraz w okresie 30 dni następujących po ich odwołaniu 

zakaz, 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), nie obowiązuje w 

niedziele w zakresie wykonywania czynności związanych z handlem, polegających na 

rozładowywaniu, przyjmowaniu i ekspozycji towarów pierwszej potrzeby oraz 

powierzania pracownikowi lub zatrudnionemu wykonywania takich czynności. 

2. Zwolnienie z zakazu, o którym mowa w ust. 1, nie obowiązuje w niedziele, w które przypada 

święto.] 

<Art. 15i. 

1. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii oraz w 

okresie do 90. dnia następującego po odwołaniu tego ze stanów, który obowiązywał 

jako ostatni, znosi się zakaz handlu w niedzielę, zakaz wykonywania czynności 

związanych z handlem w niedzielę oraz zakaz powierzania pracownikowi lub 

zatrudnionemu, o którym mowa w art. 3 pkt 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. 
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poz. 466), wykonywania pracy w handlu w niedzielę oraz czynności związanych 

z handlem w niedzielę, o którym mowa w art. 5 tej ustawy. 

2. Pracownikowi pracującemu w niedzielę przysługują co najmniej dwie niedziele wolne 

od pracy w ciągu 4 tygodni. Nie dotyczy to pracownika zatrudnionego w systemie 

czasu pracy, o którym mowa w art. 144 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. –Kodeks 

Pracy. Przepisu art. 15112 zdanie pierwsze ustawy – Kodeks pracy nie stosuje się.> 

 

Art. 15za. 

1. Do decyzji wydanej na podstawie art. 67a § 1 pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 

- Ordynacja podatkowa [(Dz. U. z 2020 r. poz. 1325 i 1423)], dotyczącej podatków 

stanowiących dochód budżetu państwa, na podstawie wniosku złożonego w okresie 

obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonych w 

związku z COVID-19 albo w okresie 30 dni następujących po ich odwołaniu, nie stosuje 

się przepisów art. 57 § 1 i 8 tej ustawy. 

1a. W zaświadczeniu, o którym mowa w art. 306e ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - 

Ordynacja podatkowa, wystawianym w okresie objętym zaniechaniem poboru odsetek za 

zwłokę od zaległości podatkowych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie ust. 2 

lub 3, nie uwzględnia się zaległości podatkowych, których zapłata po upływie terminu 

płatności jest objęta tym zaniechaniem poboru odsetek. Przepis stosuje się odpowiednio 

do ustalania spełnienia warunku braku istnienia zaległości podatkowych w celu 

skorzystania ze wsparcia finansowego w ramach programów rządowych. 

2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może, w drodze rozporządzenia, 

zaniechać w całości lub w części poboru odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych, 

określając w szczególności rodzaj podatku, zakres terytorialny zaniechania, okres, w 

którym następuje zaniechanie, i grupy obowiązanych, których dotyczy zaniechanie, mając 

na względzie okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii w 

związku z COVID-19 oraz skutki nimi wywołane. 

3. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może, w drodze rozporządzenia, 

zaniechać w całości lub w części poboru odsetek za zwłokę od niewpłaconej w terminie 

daniny solidarnościowej, o której mowa w rozdziale 6a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o 

podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1426, 1291, 1428, 1492 i 

1565), określając w szczególności zakres terytorialny zaniechania, okres, w którym 

następuje zaniechanie, i grupy obowiązanych, których dotyczy zaniechanie, mając na 
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względzie okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii w 

związku z COVID-19 oraz skutki nimi wywołane. 

 

Art. 15zza. 

Do zamówień na usługi lub dostawy udzielane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w 

związku z realizacją zadań związanych z ustalaniem prawa lub wypłatą świadczenia 

postojowego nie stosuje się przepisów o zamówieniach publicznych. 

 

<Art. 15zzaa. 

1. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii oraz w 

okresie do 90. dnia następującego po odwołaniu tego ze stanów, który obowiązywał 

jako ostatni, przedsiębiorca będący mikroprzedsiębiorcą w rozumieniu art. 7 ust. 1 

pkt 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, u którego w związku z 

ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii nastąpił spadek 

obrotów gospodarczych w rozumieniu art. 15zzc ust. 2, może zawiesić wykonywanie 

działalności gospodarczej na okres do 6 miesięcy. 

2. Zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej oraz jej wznowienie następuje na 

wniosek przedsiębiorcy. 

3. Do zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej oraz jej wznowienia stosuje 

się odpowiednio przepisy art. 24 i art. 25 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo 

przedsiębiorców. 

4. Pracownikowi przedsiębiorcy, który zawiesił wykonywanie działalności gospodarczej, 

w okresie zawieszenia, przysługuje świadczenie postojowe.  

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, przepisy o świadczeniu postojowym stosuje 

się odpowiednio, z tym że: 

1) pracownika przedsiębiorcy, traktuje się jak osobę wykonującą umowę 

cywilnoprawną; 

2) wniosek, o którym mowa w art. 15zs ust. 1, składany jest za pośrednictwem 

przedsiębiorcy; 

3) nie stosuje się przepisów art. 15zq ust. 5 i art. 15zt.> 
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