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Członek Europejskiej Rady Przemysłu Chemicznego CEFIC 

Warszawa, dnia 6 kwietnia 2020 r.  

PIPC/95/2020 

 

 

Sz. P. 

Mateusz Morawiecki  

Prezes Rady Ministrów 

 

 

 

Szanowny Panie Premierze, 

Trudna sytuacja epidemiologiczna w Polsce, Europie oraz na całym świecie nie sprzyja sytuacji gospodarczej  

i stanowi ogromne wyzwanie dla setek tysięcy przedsiębiorców w całej Polsce. 

W nawiązaniu do przedstawionej przez Rząd RP nowelizacji ustawy pomocowej dla polskiej gospodarki  

w ramach tzw. tarczy antykryzysowej, jako przedstawiciel branży chemicznej, Polska Izba Przemysłu 

Chemicznego opracowała dodatkowe postulaty, które mają na celu wesprzeć tak ważną gałąź gospodarki, jaką 

stanowi branża chemiczna. Przemysł chemiczny w dobie epidemii koronawirusa jest niezwykle istotny, 

ponieważ to właśnie od stabilnej produkcji i niezachwianych dostaw produktów chemicznych zależy byt tak 

obecnie ważnych obszarów jak np. medycyna, farmacja, produkcja środków ochrony osobistej czy środków 

biobójczych. Zapewnienie ciągłości produkcji, często o podwyższonym ryzyku, to zapewnienie bezpiecznego 

funkcjonowania gospodarki Polski w czasie epidemii i spodziewanych jej gospodarczych skutków.  

Biorąc pod uwagę specyfikę funkcjonowania przemysłu chemicznego i jego znaczenie, zarówno na poziomie 

unijnym jak i w licznych krajach wspólnoty trwają prace by sektor chemiczny uznać za część infrastruktury 

krytycznej. Jesteśmy na stanowisku, że krajowy sektor chemiczny również był traktowany w taki sposób. Polska 

Chemia produkuje jedne z najbardziej obecnie potrzebnych surowców i produktów. Ponadto, sektor tworzy 

miejsca pracy dla ponad 320 tys. pracy, a także ma 17% wkład w budowę PKB. Te dane statystyczne 

potwierdzają, jak istotna społecznie oraz ekonomicznie jest to branża. Nie możemy dopuścić, aby obok tragedii 

rodzinnych wynikających z licznych zachorowań i stale rosnącej liczby zgonów, znalazły się także takie skutki 

jak kasacja miejsc pracy i bankructwa firm. 

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą, aby Rząd pochylił się nad naszymi postulatami i wsłuchał  

się w głos przedsiębiorców. Głęboko wierzymy, że dialog i rozpatrzenie postulatów bardzo mocno przyczyni 

się ratowania życia gospodarczego i społecznego w naszym kraju na najbliższe lata. Jesteśmy przekonani,  

że inwestycja ta w dobie kryzysu opłaci się i zaprocentuje w przyszłości, kiedy polska gospodarka dzięki 

pomocnej dłoni wyciągniętej przez Rząd, będzie jedną z pierwszych, ponownie rozpędzających się na torze 

wzrostu. 

 

Z poważaniem, 

 

 

 

  

Dr inż. Tomasz Zielinski 

Prezes Zarządu 

Polska Izba Przemysłu Chemicznego 
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Do wiadomości:  

 

Jadwiga Emilewicz, Minister Rozwoju, Ministerstwo Rozwoju 

Łukasz Szumowski, Minister Zdrowia, Ministerstwo Zdrowia 

Andrzej Adamczyk, Minister Infrastruktury, Ministerstwo Infrastruktury 

Tadeusz Kościński, Minister Finansów, Ministerstwo Finansów 

Małgorzata Jarosińska-Jedynak, Minister Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwo Funduszy i Polityki 

Regionalnej 

Michał Kurtyka, Minister Klimatu, Ministerstwo Klimatu 

Michał Woś, Minister Środowiska 

Jan Krzysztof Ardanowski, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

Marek Gróbarczyk, Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 

Jarosław Jan Pinkas, Główny Inspektor Sanitarny 

Alvin Gajadhur, Główny Inspektor Transportu Drogowego 

Andrzej Ziółkowski, Prezes Urzędu Dozoru Technicznego 

Elżbieta Witek, Marszałek Sejmu RP 

Tomasz Grodzki, Marszałek Senatu RP 

Komisja do Spraw Energii i Skarbu Państwa, Sejm RP 

Komisja Gospodarki i Rozwoju, Sejm RP 

Komisja Infrastruktury, Sejm RP 

Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, Sejm RP 

Komisja Ustawodawcza, Sejm RP 

Komisja Zdrowia, Sejm RP 

Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności, Senat RP 

Komisja Infrastruktury, Senat RP  

Komisja Środowiska, Senat RP 

Komisja Ustawodawcza, Senat RP 

Komisja Zdrowia, Senat RP 

 

 

 



 

1 
 

Lp. Pełna nazwa aktu 

prawnego do 

zmiany 

Artykuł do zmiany Proponowana treść zmiany Uzasadnienie do zmiany wnioskodawcy Opinia 

DIN  

1 Ustawa 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 oraz 

niektórych innych 

ustaw 

Zmiana art. 31 zo ust. 

1 i wykreślnie ust.2  

1. . Na wniosek płatnika składek, który na dzień 

29 lutego 2020 r. zgłosił do ubezpieczeń 

społecznych ubezpieczonego, zwalnia się z 

obowiązku opłacenia 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 przed dniem 1 

lutego 2020 r.  

2. 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 (Dz. U. z 2020 r. poz. 266 i 321), 

zwanej dalej „osobą prowadzącą pozarolniczą 

działalność”, opłacającego składki wyłącznie na 

własne ubezpieczenia społeczne lub 

ubezpieczenie zdrowotne, zwalnia się z 

obowiązku opłacenia nieopłaconych należności z 

tytułu składek na jego obowiązkowe 

ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz 

wypadkowe, dobrowolne ubezpieczenie 

Zwolnienie wszystkich przedsiębiorców w 

obowiązku opłacania składek na 

ubezpieczenia społeczne pozwoli na 

zachowanie miejsc pracy oraz zachowanie 

płynności finansowej. Przez to przedsiębiorcy 

nie objęci zwolnieniem na podstawie 

dotychczasowych przepisów unikną 

likwidowania stanowisk pracy oraz składania 

wniosków o ogłoszenie upadłości lub 

likwidacji. 
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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 1 lutego 2020 r. 

i przychód z tej działalności w rozumieniu 

przepisów o podatku dochodowym od osób 

fizycznych uzyskany w pierwszym miesiącu, za 

który jest składany wniosek o zwolnienie z 

opłacania składek, o którym mowa w art. 31zp 

ust. 1, nie był wyższy niż 300% prognozowanego 

przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia 

brutto w gospodarce narodowej w 2020 r. 

 

W takim wypadku do wykreślenia ust 3, art. 31 zp. 

ust. 2 pkt 2, ust. 3, 

2 Ustawa z dnia 11 

marca 2004 r. o 

podatku od 

towarów i usług 

(Dz.U.2020.106 t.j. z 

dnia 2020.01.23) 

Art. 41 ust. 9a 

 

Art. 41 ust. 9a w brzmieniu: 

Jeżeli podatnik otrzymał całość lub część zapłaty 

przed dokonaniem dostawy towarów, stawkę 

podatku 0% w eksporcie towarów stosuje się w 

odniesieniu do otrzymanej zapłaty, pod 

warunkiem, że wywóz towarów nastąpi w 

terminie obowiązywania umowy z nabywcą, na 

podstawie której została wpłacona zaliczka. 

 

Proponujemy zastosowanie następujących 

ułatwień: 

a) obłożenie zaliczek na poczet eksportu 

stawką 0%, 

b) przesunięcia terminu zapłaty VAT o 90 

dni, 

c) przyspieszenia zwrotów VAT, 

 

W czasie kryzysu, który przejawia się 

globalnymi zaburzeniami w handlu, podatek 

od towarów i usług (VAT) istotnie i negatywnie 

wpływa na płynność przedsiębiorstw. 

Powoduje on zamrożenie części kapitału 

obrotowego na kontach urzędów skarbowych. 

Dlatego proponujemy wprowadzenie kilku 

 

Art. 103 ust. 1 W okresie do 31.12.2020 r. - słowa „w terminie 

do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, 

w którym powstał obowiązek podatkowy” 

zastępuje się słowami „w terminie do 25. dnia 

miesiąca następującego 90 dni po miesiącu, w 

którym powstał obowiązek podatkowy” 
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 tymczasowych zmian, które zabezpieczą 

kondycję polskich firm.  

 

Postulujemy wydłużenie o 90 dni terminu 

złożenia deklaracji VAT oraz zapłaty podatku 

na rachunek właściwego organu 

podatkowego. Naszym zdaniem rozwiązanie 

takie powinno zostać wprowadzone 

niezwłocznie i zostać utrzymane w mocy co 

najmniej do końca bieżącego roku. Wydłużony 

o 90 dni termin zapłaty należnego VAT z 

wszelkich tytułów (sprzedaży krajowej i poza 

terytorium Polski oraz zaliczek na poczet 

dostaw/świadczenia usług), poprawi płynność 

finansową przedsiębiorstw w okresie kryzysu i 

może istotnie ochronić gospodarkę przed falą 

bankructw.  

 

Zwracamy uwagę, że aby korzystać z zerowej 

stawki VAT tak dla eksportu, jak dla transakcji 

wewnątrzwspólnotowych, należy spełnić 

wymagania, które w obecnej sytuacji mogą 

okazać się niewykonalne np. z uwagi na 

wydłużenie terminów dostaw oraz 

konieczność uzyskania dowodu nabycia 

towaru od nabywcy w terminie złożenia 

deklaracji w Polsce. 

 

Dodatkowo, postulujemy wprowadzenie dla 

eksportu analogicznego rozwiązania, jak dla 

Art. 103 ust. ust. 1a w okresie do 31.12.2020 r. - słowa „w terminie do 

25. dnia miesiąca następującego po drugim 

miesiącu kwartału” zastępuje się słowami 

„w terminie do 25. dnia miesiąca następującego 

90 dni po drugim miesiącu kwartału”. 

 

Art. 103 ust. 2 w okresie do 31.12.2020 r. - słowa „w terminie do 

25. dnia miesiąca następującego po kwartale, w 

którym powstał obowiązek podatkowy” 

zastępuje się słowami „w terminie do 25. dnia 

miesiąca następującego 90 dni po kwartale, w 

którym powstał obowiązek podatkowy”. 

 

Art. 87 ust. 2 w okresie do 31.12.2020r. – słowa „w terminie 60 

dni od dnia złożenia rozliczenia przez podatnika” 

zastępuje się słowami „w terminie 14 dni od dnia 

złożenia rozliczenia przez podatnika” 

 

 

art. 87 ust. 6 oraz ust. 

6a 

w okresie do dni 31.12.2020R. – słowa 

„w terminie 25 dni” zastępuje się słowami 

„w terminie 14 dni”. 
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dostaw w ramach UE, tj. zniesienie obowiązku 

opodatkowania VAT według stawki 23% 

zaliczek otrzymanych przez polskich 

podatników na poczet eksportu w sytuacji, 

gdy wywóz towarów nie następuje w terminie 

dwóch miesięcy od końca miesiąca, w którym 

polski podatnik otrzymuje zaliczkę. 

Poddajemy również pod rozwagę możliwość 

skrócenia terminu zwrotu nadwyżki podatku 

naliczonego w stosunku do podatku 

należnego. W tym celu proponujemy 

przyspieszenie zwrotu podatku na rachunek 

podatnika z obecnych 60 lub z 25 dni na 14 dni 

od daty złożenia deklaracji oraz przyspieszenie 

rozpatrywania wniosku o przelanie środków z 

rachunku VAT (split payment) na rachunek 

podatnika z obecnych 60 do 14 dni. Skrócenie 

terminów zwrotu podatku umożliwi 

elastyczne zwiększanie stabilności finansowej. 

 

Z zadowoleniem przyjmujemy już 

zaproponowane przesunięcia terminów 

wdrożeń nowych obowiązków 

administracyjnych, takich jak JPK_VAT. 

Przedstawione powyżej rozwiązania 

przyczynią się do złagodzenia niedogodności 

spowodowanych ograniczeniem płynności 

finansowej, w tym trudności związanych 

z międzynarodową wymianą handlową. 
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3 Ustawa z dnia 15 

lutego 1992 r. o 

podatku 

dochodowym od 

osób prawnych (Dz. 

U. z 2019 r. poz. 

865, z późn. zm.) 

Po art. 38e dodaje się 

art. 38f–38h: 

 

 

„Art. 38f. 1. Podatnicy, którzy z powodu SARS-

COV-2, o którym mowa w ustawie z dnia 2 marca 

2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych 

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 

zwalczaniem SARS-COV-2, innych chorób 

zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 

kryzysowych (Dz. U. poz. 374), zwanej dalej 

„ustawą o SARS-COV-2”: 

1) ponieśli stratę w roku podatkowym, który 

rozpoczął się przed dniem 1 stycznia 2020 r. 

a zakończy się po dniu 31 grudnia 2019 r., 

lub rozpoczął się po dniu 31 grudnia 2019 r. 

a przed dniem 1 stycznia 2021 r. oraz 

2) uzyskali w roku podatkowym, o którym 

mowa w pkt. 1, przychody niższe o co 

najmniej 20% od przychodów uzyskanych z 

tej działalności w roku podatkowym 

bezpośrednio poprzedzającym pierwszy rok 

podatkowy, o którym mowa w pkt 1  

– mogą jednorazowo obniżyć o wysokość tej 

straty, nie więcej jednak niż o kwotę 5 000 000 zł, 

dochód uzyskany w roku podatkowym, o którym 

mowa w pkt 1. 

3. Strata nieodliczona na podstawie ust. 1 

podlega odliczeniu na podstawie art. 7 ust. 5.  

4. Jeżeli upłynął termin zapłaty podatku od 

dochodu za rok podatkowy, o którym mowa w 

ust. 1 pkt 1, lub podatnik złożył zeznanie 

podatkowe za ten rok, w celu rozliczenia straty, 

Wskutek pandemii SARS-CoV-2, globalny rynek 

surowców zmaga się obecnie z rekordowymi 

na przestrzeni ostatnich lat spadkami cen na 

giełdach.  

Dlatego stoimy na stanowisku, że przewidziane 

dla przedsiębiorstw narzędzia kompensujące 

stratę osiągniętą w 2020 nie powinny być 

limitowane kwotowo oraz progiem utraty 50% 

przychodów, który dla przedsiębiorstw w 

branży oznaczałby całkowitą i niemal 

natychmiastową utratę płynności skutkującą 

bankructwem. 

W obliczu zagrożenia poniesienia przez 

przedsiębiorców znaczących strat w roku 2020 

w wyniku epidemii wydaje się, iż limit 

odliczenia takiej straty od dochodu 

osiągniętego w roku 2019 w kwocie jedynie 5 

mln zł jest niewskazany 

Zwracamy też uwagę na fakt, że mimo 

wskazanych powyżej trudności, wiele polskich 

dużych podmiotów o polskim kapitale, 

włączyły się aktywnie w przeciwdziałanie SARS-

COV-2 poprzez liczne darowizny na rzecz 

placówek służby zdrowia zwalczających 

pandemię oraz produkcję towarów 

niezbędnych do ochrony zdrowia. Biorąc pod 

uwagę wyjątkowe okoliczności i powagę 

sytuacji, wnioskujemy o możliwość 

całkowitego odliczenia tych darowizn od 

wysokości podatku. Takie działanie sprawi, że 
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podatnik składa korektę zeznania za ten rok, za 

który dokona tego odliczenia. 

Art. 38g. 1. Wolne od podatku 

dochodowego są otrzymane w 2020 r. przez 

podatników przychody z tytułu: 

1) wsparcia gwarancyjnego oraz dopłat do 

kredytów przyznanych na podstawie 

ustawy z dnia …, 

2) dopłat do oprocentowania kredytów 

przyznanych na podstawie ustawy z dnia …. 

Art. 38h. 1. Od wysokości podatku ustalonej 

zgodnie z art. 19 w celu obliczenia podatku lub 

zaliczki podatnik może odliczyć nieodliczone na 

podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 i 8 darowizny 

przekazane w 2020 r. na przeciwdziałanie SARS-

COV-2, o którym mowa w art. 2 ust. 2 ustawy o 

SARS-COV-2: 

1)  podmiotom wykonującym działalność 

leczniczą, wpisanym do wykazu, o którym 

mowa w art. 7 ustawy o SARS-COV-2; 

2) Agencji Rezerw Materiałowych z 

przeznaczeniem na cele wykonywania 

zadań ustawowych; 

3) Centralnej Bazy Rezerw Sanitarno-

Przeciwepidemicznych z przeznaczeniem na 

cele wykonywania jej działalności 

statutowej.  

2. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym 

artykule do darowizn stosuje się odpowiednio 

w aktywną walkę z pandemią włączy się więcej 

podmiotów gospodarczych a ciężar 

finansowania zostanie w większym stopniu 

przesunięty z sektora publicznego na bardziej 

elastyczny sektor prywatny. 
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przepisy art. 18 ust. 1b, 1c, 1e–1g, 1k oraz art. 27 

ust. 4a. (…).ˮ. 

4 Ustawa z  dnia 27 

kwietnia 2001 r. 

Prawo ochrony 

środowiska (t.j. Dz. 

U. z 2019 r. poz. 

1396 z późn. zm.) 

Dodać  

Art. 441a 

Po TYTULE VIII dodaje się TYTUŁ VIIIa w 

brzmieniu: 

 

„TYTUŁ VIIIa 

„Przepisy epizodyczne” 

 

Art. 441a 

W przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia 

epidemicznego albo stanu epidemii albo w 

przypadku niebezpieczeństwa szerzenia się 

zakażenia lub choroby zakaźnej, które może 

stanowić zagrożenie dla zdrowia publicznego, 

dopuszcza się wykonanie pomiarów wielkości 

emisji lub innych warunków korzystania ze 

środowiska, w tym pobieranie próbek, do których 

prowadzący instalację są zobowiązani, przez 

laboratoria nie posiadające akredytacji, o których 

mowa w art.147a ust.1, pkt 1). 

 

Z uwagi, na ograniczoną ilość laboratoriów 

posiadających akredytację w wymaganym 

zakresie, wiele próbek jest wysyłanych poza 

granice Polski, co w czasie pandemii jest 

niewskazane a ruch graniczny jest ograniczony 

do minimum. 

 

 

Dodać 

Art. 441b 

 

 

Po TYTULE VIII dodaje się TYTUŁ VIIIa w 

brzmieniu: 

 

„TYTUŁ VIIIa 

„Przepisy epizodyczne” 

 

Art. 441b 

 

Z związku z trudnościami  

w utrzymaniu normalnego funkcjonowania 

większości przedsiębiorstw i mając na uwadze 

iż obecnie dla przedsiębiorstw kluczowe  

powinno być utrzymanie kosztów 

zatrudnienia zasadne jest odstąpienie od 

danin publicznych przynajmniej za 2020 r. 
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Podmiot korzystający ze środowiska, które są 

obowiązane do uiszczania opłat za korzystanie ze 

środowiska na podstawie art. 284 i na zasadach 

określonych w art. 285 w ustawie, są zwolnione z 

tych opłat naliczonych za 2020 r.  

 

Dodać 

Art. 441c 

 

Po TYTULE VIII dodaje się TYTUŁ VIIIa w 

brzmieniu: 

 

„TYTUŁ VIIIa 

„Przepisy epizodyczne” 

 

Art. 441c 

 

Na wniosek, organ właściwy do wydania 

pozwolenia, przedłuża w drodze decyzji termin 

dostosowania instalacji do wymagań określonych 

w konkluzjach BAT (4 lata), zgodnie z art. 215, ust 

2 i 5  ustawy o czas równy z czasem trwania  stanu 

zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii 

niebezpieczeństwa szerzenia się zakażenia lub 

choroby zakaźnej. 

 

W obecnej sytuacji przedsiębiorcy nie są 

wstanie prowadzić żadnych prac 

pozwalających na dostosowanie zakładów do 

wymogów wynikających z BAT. 

Obecnie prowadzone procesy inwestycyjne 

mogą nie zostać zrealizowane zgodnie  

z harmonogramami. 

 

5 Ustawa z dnia 20 

lipca 2017 r. Prawo 

wodne (t.j. Dz. U. z 

2020 r. poz. 310 z 

późn. zm.) 

Dodać  

Art. 479a 

 

 

 

Po DZIALE XII, dodaje się DZIAŁ XIIa w brzmieniu: 

 

DZIAŁ XIIa 

„Przepisy epizodyczne” 

 

Art. 479a 

 

Z związku z trudnościami  

w utrzymaniu normalnego funkcjonowania 

większości przedsiębiorstw i mając na uwadze 

iż obecnie dla przedsiębiorstw kluczowe  

powinno być utrzymanie kosztów 

zatrudnienia zasadne jest odstąpienie od 

danin publicznych przynajmniej za 2020 r. 
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Podmioty które są obowiązane do uiszczania 

opłat stałych za usługi wodne, na podstawie art. 

271, ust.6 ustawy i ustalonych w formie 

informacji rocznej, na podstawie art. 271, ust.1 

ustawy, są zwolnione z tych opłat naliczonych za 

2020 r.  

 

 

Dodać 

Art. 479b 

 

 

Po DZIALE XII, dodaje się DZIAŁ XIIa w brzmieniu: 

 

DZIAŁ XIIa 

„Przepisy epizodyczne” 

 

Art. 479b 

 

Podmioty które są obowiązane do uiszczania 

opłat zmiennych za usługi wodne, na podstawie 

art. 272, ustawy i ustalonych w formie informacji, 

są zwolnione z tych opłat naliczonych za 2020 r.  

 

Z związku z trudnościami  

w utrzymaniu normalnego funkcjonowania 

większości przedsiębiorstw i mając na uwadze 

iż obecnie dla przedsiębiorstw kluczowe  

powinno być utrzymanie kosztów 

zatrudnienia zasadne jest odstąpienie od 

danin publicznych przynajmniej za 2020 r. 

 

 

6 Ustawa z dnia 16 

kwietnia 2004 r. o 

czasie pracy 

kierowców 

art. 30 ust. 1, 

minister właściwy do 

spraw transportu 

może wprowadzić 

wyjątki lub zezwalać 

na tymczasowe 

odstępstwa od 

stosowania 

przepisów art. 6-9 tej 

ustawy. 

Postulujemy zatem, aby ze względu na trwającą 

pandemię wirusa COVID-19 skutkującą znacznymi 

utrudnieniami logistycznymi, minister właściwy 

ds. transportu wydał rozporządzenie tymczasowo 

zawieszające: 

• Pomiar czasu pracy kierowców ciężarówek 

oraz  

• Zakaz ruchu niektórych pojazdów na drogach.  

 

Alternatywnie, postulujemy o: 

Czas pracy kierowców ciężarówek jest 

kontrolowany poprzez tachometr. Biorąc pod 

uwagę, że sam przeładunek, wliczany do czasu 

pracy, może trwać nawet do pięciu godzin, 

ustalony limit jest bardzo rygorystyczny. W 

tym miejscu należy wskazać, iż obecnie z dnia 

na dzień nasila się niedobór kierowców, a 

wydłużające się kolejki na granicy jeszcze 

bardziej ograniczają dostęp do taboru 

przedsiębiorstwom, co powoduje konieczność 

obniżania produkcji ze względu na zapełnienie 
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• Dalsze zwiększenie dziennego czasu pracy 

kierowców do 17 godzin na dobę oraz 72 

godziny tygodniowo, oraz 

• Czasowe zniesienie zakazu ruchu niektórych 

pojazdów na drogach. 

 

magazynów lub brak surowców na czas, 

dodatkowo pogorszając ich kondycję. 

W zaistniałej sytuacji proponujemy 

zawieszenie obowiązku pomiaru i rezygnację z 

limitowania czasu pracy kierowców. 

Pozwoliłoby to znacząco obniżyć koszty 

transportu, które już dzisiaj na niektórych 

trasach wzrosły z 1300 euro do nawet 3300 

euro za jednorazowy transport. Taki krok 

zwiększyłby również ilość dostępnych na 

rynku kierowców dysponujących czasem, a 

więc umożliwiłby terminową realizację już 

zakontraktowanych dostaw. 

Warto podkreślić, że podobne rozwiązania 

wprowadziły już m.in. Norwegia, Dania, 

Włochy, Hiszpania, Węgry, Austria. Część z 

tych państw zezwoliło również na poruszanie 

się samochodów ciężarowych po drogach 

krajowych w okresach, w których dotychczas 

było to niedozwolone  

(np. święta lub soboty). 

Mając na uwadze powyższe, zwracamy się  z 

prośbą o podjęcie działań pozwalających  

w zaistniałej, niezwykle trudnej sytuacji, na 

zawieszenie pomiaru czasu pracy kierowców 

ciężarówek oraz czasowe zniesienie zakazu 

ruchu niektórych pojazdów na drogach w 

terminach określonych w art. 2 

rozporządzenia Ministra Transportu z dnia 31 

lipca 2007 r, co bez wątpienia pozwoli 
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ograniczyć pandemię wirusa COVID-19 oraz 

ryzyko zmniejszenia zdolności produkcyjnych 

przemysłu chemicznego. 

7 USTAWA  

z dnia 31 marca 

2020 r.  

o zmianie ustawy o 

szczególnych 

rozwiązaniach 

związanych z 

zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i 

zwalczaniem 

COVID-19, innych 

chorób zakaźnych 

oraz wywołanych 

nimi sytuacji 

kryzysowych oraz 

niektórych innych 

ustaw 

art. 1 – str. 12 Postulujemy rozszerzenie możliwości pomocy 

przewidzianej w ustawie na duże 

przedsiębiorstwa lub spółki spełniające kryteria 

wielkościowe statusu MŚP, ale w obecnej formie 

projektu wyłączone ze względu na przynależność 

do większej grupy kapitałowej oraz organizacje 

pozarządowe 

Jeśli to konieczne, apelujemy o zwrócenie się 

w tej sprawie do Komisji Europejskiej i 

wnioskowanie o czasowe wyłączenie 

konieczności ograniczania tej pomocy oraz jej 

ewentualnej notyfikacji.  

. Brak dostępu do środków pomocowych 

przewidzianych ustawą może więc oznaczać 

bankructwo takich podmiotów. 

Odrębną kwestią są możliwe społeczne skutki 

upadłości dużych przedsiębiorstw, które 

często są najważniejszym pracodawcą w 

rejonie, od którego bytu uzależnione są też 

dziesiątki przedsiębiorstw z sektora MSP. 

Dlatego uzasadnione wydaje się przewidzenie 

dostępu do pomocy także dla dużych firm. 

 

 

8 Projekt USTAWY  

z dnia 03 kwietnia 

2020 r.  

o zmianie ustawy o 

szczególnych 

rozwiązaniach 

związanych z 

zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i 

zwalczaniem 

Art. 15x ust. 2  Zasadne jest zastąpienie kropki przecinkiem po 

pkt 9) i dodanie punktu 10) 

10). w przedsiębiorstwie, w skład którego 

wchodzi zakład o zwiększonym lub dużym ryzyku 

wystąpienia poważnej awarii przemysłowej w 

rozumieniu art. 248 ust. 1 ustawy z dnia 27 

kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. 

U. z 2019 poz.1396); 

 

Uzupełnienie listy przedsiębiorstw o te ujęte 

w proponowanym rozporządzeniu pozwoli na 

zachowanie ciągłości produkcji tak istotnych 

sektorów jak chemiczny, transportowy, 

energetyczny. Zatrzymanie prac tych 

zakładów może mieć ogromne konsekwencje 

zarówno ekonomiczne jak i środowiskowe. 

W każdym z zakładów przemysłowych 

występują systemy lub elementy ciągu 

produkcyjnego, których wygaszenie może 
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COVID-19, innych 

chorób zakaźnych 

oraz wywołanych 

nimi sytuacji 

kryzysowych oraz 

niektórych innych 

ustaw 

bardzo poważnie wpłynąć nie tylko na 

chwilowy stan zakładu, ale też na 

długoterminową produkcję, co w stanie 

zagrożenia epidemicznego lub epidemii ma 

szczególne znaczenie przy produkcji 

potrzebnej do produkcji żywności, produkcji 

środków służących do uzdatniania wody i 

produkcji farmaceutycznej oraz produkcji 

chemicznej koniecznej do utrzymania 

produkcji farmaceutycznej. W zakładach 

branży chemicznej i innych objętych 

odpowiednimi przepisami Prawa ochrony 

środowiska taka awaria oprócz zniszczenia 

instalacji może wiązać się z wystąpieniem 

szkód w środowisku. Dlatego utrzymanie 

ciągłości pracy wymienionych w pkt 5-8 

przedsiębiorstw jest kluczowe nie tylko dla 

sytuacji tych przedsiębiorstw, lecz również dla 

całej społeczności lokalnej i regionu, w którym 

funkcjonuje zakład.  

Alternatywnie postulujemy stworzenie 

wykazu przedsiębiorstw/działalności (np. 

takich jak zakłady chemiczne i 

petrochemiczne), które są niezbędne w 

utrzymaniu, ze względu na prowadzona 

działalność wspierającą kluczowe w stanie 

zagrożenia epidemicznego lub w stanie 

epidemii medycynę i farmację oraz objęcie ich 

dyspozycją art. 15x. 
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9 USTAWA  

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 

Dodanie nowego 

artykułu 

Art.. Właściwy minister, Główny Inspektor Pracy, 

Główny Inspektor Sanitarny  mogą wydawać 

odstępstwa od przepisów z zakresu 

bezpieczeństwa i higieny pracy zawarte w 

ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy 

(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm. ) oraz w 

przepisach wykonawczych do tegoż kodeksu 

obowiązujące wszystkich przedsiębiorców, 

pracodawców, osoby prawne oraz jednostki 

organizacyjne nieposiadające osobowości 

prawnej w związku z przeciwdziałaniem COVID-

19. O wydanych odstępstwach Główny Inspektor 

Pracy, Główny Inspektor Sanitarny informują 

właściwych  ministrów.   

2. Odstępstwa są wydawane na wniosek 

zainteresowanych w drodze decyzji 

administracyjnej, obowiązują z chwilą ich 

doręczenia lub ogłoszenia oraz nie wymagają 

uzasadnienia. Odstępstwa obowiązują w okresie 

stanu epidemii od dnia ich wydania i nie powinny 

obniżyć poziomu bezpieczeństwa pracy 

pracowników, a jednocześnie pozwolić na  

zminimalizowanie  ryzyka dalszego 

rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19.  

3. Odstępstwa, o których mowa w ust. 1 i 2, mogą 

być wydawane także ustnie, telefonicznie, za 

pomocą środków komunikacji elektronicznej w 

rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 

2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną 

W związku z koniecznością ograniczenia 

rozprzestrzeniania się koronawirusa podczas 

epidemii. Dotychczas brak takich unormowań, 

które okazały się istotne w okresie epidemii. 
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(Dz. U. z 2020 r. poz. 344) lub za pomocą innych 

środków łączności.   

4. Właściwy minister może wstrzymać realizację 

odstępstw, o których mowa w ust. 1, i wystąpić  z 

wnioskiem do Prezesa Rady Ministrów o 

rozstrzygnięcie sporu, przedstawiając 

jednocześnie stanowisko w sprawie. 

10  Wnosimy o 

zakwalifikowanie 

firm, których 

produkcja ma 

przełożenie na 

Bezpieczeństwo 

Żywnościowe Kraju i 

obsługujących obszar 

agro (cały ciąg 

wytwórczy od 

surowca do 

produktów z 

produkcji rolnej 

szeroko pojętej: ona 

sama oraz środki do 

produkcji rolnej 

(nasiona itp, środki 

ochrony roślin, 

nawozy mineralne i 

surowce do ich 

wytwarzania i inne w 

tym obsługujące, 

niezbędne do 

Propozycja uzasadnienia 

Jakiekolwiek zakłócenia w produkcji od surowca 

przez środki do produkcji rolnej będą miały 

nieodwracalne w przyszłości skutki na samej 

produkcji rolnej (w znaczeniu ograniczenie 

produkcji, obniżenie plonowania/hodowli, 

poważne kłopoty finansowe producentów 

rolnych itp. 

Należy zaznaczyć, ze historycznie uzupełnienia 

importem produktów rolnych i środków do ich 

produkcji maja i będą miały ograniczenia 

wynikające nie tylko z kwestii logistycznych i 

zamykania granic, jednak również ze zmiany 

polityki krajów i preferowanie kierowania własnej 

produkcji na rynki lokalne. 

Może to dodatkowo przełożyć się na wzrost 

ryzyka związanego z zachwianiem  

Bezpieczeństwa Żywnościowego kraju. 

W zakresie dystrybucji i logistyki ważne jest 

podkreślenia, że firmy obsługujące rynek agro, 

zwane dalej dystrybutorami, zaopatrują rynek 

agro w niezbędne środki do produkcji rolnej, m. 

in. nawozy, środki ochrony roślin, materiał 
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funkcjonowania 

wcześniejszych jak 

dystrybutorzy czy 

logistyka ww 

produktów, 

półproduktów, 

środków) w Polsce do 

tzw Infrastruktury 

Krytycznej 

siewny, pasze, a także maszyny i urządzenia 

rolnicze. Firmy te, obejmując swoim zasięgiem 

wszystkie gospodarstwa rolne w Polsce, 

gwarantują pośrednio ciągłość produkcji 

żywności: łańcuch logistyczny, w którym 

dystrybutorzy są istotnym elementem, działa w 

obie strony, tzn. dystrybutorzy zarówno 

dostarczają środków do produkcji rolnej, jak i 

odbierają płody rolne od producentów i kierują 

dalej, do odpowiedniego przetworzenia.  

 

Logistyka przedsiębiorstwa dotyczy zarządzania, 

przemieszczania i składowania produktów 

mających ułatwić fizyczny przepływ towarów, 

począwszy od miejsc ich pochodzenia do 

końcowego odbiorcy, z jednoczesnym 

przepływem informacji, w celu zaspokojenia 

potrzeb i wymagań. Dystrybutorzy posiadają 

niezbędną infrastrukturę, która jest buforem 

bezpieczeństwa dla rolników. Najważniejszymi 

elementami wypływającymi na jakość i szybkość 

obsługi rolników są: zdolności magazynowe 

zabezpieczające przechowywanie środków 

wysokotonażowych np. nawozów azotowych i 

wieloskładnikowych, transport pozwalający na 

szybką obsługę rolników, doradztwo rolne 

pozwalające rolnikom podejmować trafne 

decyzje dotyczące uprawy. 
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Dystrybutorzy pełnią także rolę odbiorców 

płodów rolnych wyprodukowanych 

gospodarstwach rolnych co daje pewność, że 

rolnicy będą mieli środki do ciągłego 

inwestowania w produkcję żywności.   

Dostępność żywności staje się dziś jednym z 

największych wyzwań w dobie ograniczeń już 

wprowadzonych, a samowystarczalność Polski - 

jako producenta rolnego - musi być utrzymana. 

Dystrybutorzy wraz z producentami środków do 

produkcji gwarantują bezpieczeństwo 

żywnościowe kraju. 

  

Prosimy o uwzględnienie roli producentów ciagu 

obszaru agro w tym dystrybutorów kluczowych w 

łańcuchu produkcji rolnej i dostaw żywności 

przede wszystkim dla polskich, ale także unijnych 

odbiorców i utrzymania bezpieczeństwa 

żywnościowego Kraju. 

11 Ustawa o zmianie 

ustawy o odpadach 

oraz niektórych 

innych ustaw  

Art. 10 W art. 10 wyrazy” w terminie do dnia 5 marca 

2020 roku na „w terminie do 5 września 2020 

roku” 

 

 

Obecna sytuacja oraz nowe wymogi prawne w 

obszarze gospodarowania odpadami 

przyczyniają się  do :  

• braku możliwości finansowych oraz 

realizacyjnych nowych wymagań 

przeciwpożarowych, monitoringu 

wizyjnego dla miejsc 

magazynowania/składowania   odpa

dów  
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• braku możliwości finansowych 

ustanowienia zabezpieczenia 

roszczeń  

• braku możliwości opracowania i 

złożenia wniosku o uzyskanie 

stosownych decyzji  przez firmy 

zbierające /przetwarzające odpady 

lub  braku możliwości ich 

rozpatrzenia wniosków   i wydania 

decyzji   przez urzędy  skutkuje 

• drastycznym podnoszeniem 

cen  przez firmy  zbierające i 

przetwarzające odpady 

• wypowiadanie  przez firmy 

zbierające/przetwarzające odpady 

podpisanych wcześniej umów na 

odbiór i gospodarowanie odpadami 

• zamykanie działalności 

przez  firmy  zbierające i 

przetwarzające odpady nie mogące 

sprostać nowym wymogom 

prawnym  

co uniemożliwia  podmiotom generującym 

odpady przekazania ich do dalszego 

gospodarowania. 

• braku możliwości finansowych oraz 

realizacyjnych (dostępność firm na 

rynku) do realizacji   nowych 

wymagań przeciwpożarowych , 

monitoringu wizyjnego dla miejsc 
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magazynowani/składowania   odpad

ów  

• braku możliwości finansowych 

ustanowienia zabezpieczenia 

roszczeń  

 

12 Ustawa z dnia 14 

grudnia 2012 r o 

odpadach 

Art. 25 ust. 4a 

 

Wnosimy o uchylenie lub zawieszenie ust. 4a do 

odwołania. 

„W ramach zbierania odpadów maksymalna 

łączna masa wszystkich rodzajów odpadów, 

które w tym samym czasie mogą być 

magazynowane, nie może przekroczyć połowy 

maksymalnej łącznej masy wszystkich 

rodzajów odpadów, które mogą być 

magazynowane w okresie roku, określonej w 

zezwoleniu na zbieranie odpadów lub 

zezwoleniu na przetwarzanie odpadów lub 

pozwoleniu na wytwarzanie odpadów 

uwzględniającym zbieranie lub przetwarzanie 

odpadów”  -analogicznie może być potrzeba 

przekroczenia wielkości miejsc 

magazynowania odpadów, dlatego na czas 

epidemii plus dodatkowy czas np. na ok. pół 

roku na uporządkowanie - taki zapis powinien 

zostać wprowadzony lub czasowo uchylić 

art.25 ust. 4a. 

 

Art. 237ea Podmioty obowiązane do sporządzenia za 2019 r. 

sprawozdań, o których mowa w art. 73, art. 74a i 

art. 75, składają je w terminie do dnia 31 grudnia 

2020 r. 

 

Alternatywnie 

W zakresie zmian w BDO specustawa wydłuża 

do 31 grudnia 2020 r. okres, w którym można 

prowadzić ewidencję odpadów w wersji 

papierowej.  
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Przywrócenie dotychczasowych wzorów 

sprawozdań papierowych i umożliwienie złożenia 

ich w tej formie do dnia 31 grudnia 2020 r. 

Jednakże ustawa nie zawiera zmian o 

przedłużeniu terminu sprawozdawczości, 

który jest - wg obowiązujących przepisów - 

wyznaczony na 30 czerwca 2020 r. w formie 

elektronicznej poprzez BDO.  Zwracamy 

uwagę, że moduł Sprawozdawczości w BDO 

nie został do dnia dzisiejszego przez IOŚ 

uruchomiony, a na przedsiębiorcach nadal 

ciąży obowiązek złożenia sprawozdań 

wyłącznie elektronicznie poprzez BDO. 

 

Ponadto – ze względu na ich dużą ilość – czas 

rozpatrywania wniosków aktualizacyjnych 

przez Urząd Marszałkowski jest znacznie 

wydłużony. W dalszym ciągu dane w rejestrze 

BDO dotyczące podmiotów są błędne albo 

niekompletne, co w diametralny sposób 

wpłynie na ostateczny kształt sprawozdań lub 

wręcz uniemożliwi ich złożenie poprzez BDO. 

 

Dlatego, postulujemy, aby nowelizacja ustawy 

uwzględniła przedłużenia terminu 

elektronicznej sprawozdawczości poprzez 

BDO do końca br. lub (bezpiecznej) 

przywrócenie dotychczasowych wzorów 

sprawozdań papierowych i umożliwienie 

złożenia ich w tej formie do dnia 31 grudnia 

2020 r. 

13 Ustawa z dnia 2 

marca 2012 r. o 

Art. 7  Wprowadzenie w art. 7 nowego ust. 7 w 

brzmieniu: 

Wprowadzenie przepisu epizodycznego na 

okres 12 miesięcy istotnie ułatwi przejście 
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podatku od 

wydobycia 

niektórych kopalin 

(t.j. Dz. U. z 2020r., 

poz. 452) 

 

W okresie od dnia 23.03.2020 r. do dnia 

31.03.2021 r. nie stosuje się przepisów art. 7 ust. 

1-6 ustawy.  

 

Alternatywnie proponujemy: 

 

W zakresie wydobycia miedzi oraz srebra, w 

odniesieniu do których powstał obowiązek 

podatkowy od dnia 23.03.2020 r. do dnia 

31.03.2021r. stawka podatku wynosi: 

- dla miedzi 0,00 zł, 

- dla srebra 0,00 zł. 

 

 

przez trudny czas wynikający ze spadku 

notowań metali spowodowanego przez 

trwającą na świecie pandemię SARS-COV-2. 

 

Wysokość podatku jest powiązana 

z notowaniami metali, jednak nieliniowy 

charakter tej korelacji powoduje, że jego 

ciężar maleje wolnej, niż przychody ze 

sprzedaży. Co więcej, z uwagi na konstrukcję 

tego podatku, płacony jest również wtedy, 

kiedy nie osiągany jest przez firmę zysk oraz 

gdy nie dochodzi do sprzedaży 

wyprodukowanych przez metali. Nie jest on 

również kosztem uzyskania przychodu, nie 

pomniejsza więc podatku dochodowego (CIT).  

Wprowadzenie podatku od wydobycia 

niektórych kopalin w 2012 roku rozpoczęło 

znaczny i regularny wzrost zadłużenia firm. 

Jest to poważne ryzyko dla długofalowej 

stabilności finansowej. 

Zawieszenie poboru tego podatku będzie 

zatem odczuwalnym wsparciem finansowym 

dla przedsiębiorstwa, istotnie ułatwiającym 

przejście przez trudny czas wynikający ze 

spadku notowań metali spowodowanego 

przez trwającą pandemię SARS-COV-2. 

14 Ustawa z dnia 15 

lutego 1992 r. o 

podatku 

dochodowym od 

Art. 38j Art. … W ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o 

podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. 

z 2019 r. poz. 865, z późn. zm.) w art. 38j ust. 1 

skreśla się słowa „będący małymi podatnikami”. 

Wszyscy podatnicy (a nie tylko mali) powinni 

otrzymać prawo do rezygnacji z wpłacania 

zaliczek uproszczonych w ciągu roku 2020 (na 

rzecz zaliczek od rzeczywistego dochodu). 
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osób prawnych (Dz. 

U. z 2019 r. poz. 

865, z późn. zm.) 

Decyzja o ich wyborze w przypadku każdego 

podatnika podejmowana była bowiem jeszcze 

przed epidemią, w zupełnie innej 

rzeczywistości gospodarczej.  

15 Ustawa 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 i 567) 

Dodanie nowego 

artykułu 

Art. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia 

epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonych 

z powodu COVID-19, terminy o których mowa w 

art. 42 ust 1 pkt 3, 4 i 8 ustawy z dnia 6 grudnia 

2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 864, z późn. zm.), ulegają wydłużeniu o 

dodatkowe 2 miesiące.  

2. W sytuacji wstrzymania realizacji wysyłek 

pocztowych, zakończenie procedury zawieszenia 

poboru akcyzy, w przypadkach o których mowa w 

art. 42 ust 1 pkt 7 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. 

o podatku akcyzowym, następuje również w 

chwili otrzymania skanu dokumentu handlowego 

lub skanu innego dokumentu potwierdzającego 

dostawę tych wyrobów na terytorium państwa 

członkowskiego albo wyprowadzenie ich poza 

terytorium Unii Europejskiej, w części objętej 

potwierdzeniem, o ile w terminie 60 dni po dniu 

odwołania odpowiednio stanu zagrożenia 

epidemicznego albo stanu epidemii, podmiot 

który dokonał dostawy wewnątrzwspólnotowej 

albo eksportu tych wyrobów otrzyma oryginały 

tych dokumentów. 

Wskazanym byłoby wydłużenie terminu 

potwierdzenia eAD w Polsce do 4 miesięcy i w 

UE do 6 miesięcy – mogą się bowiem zdarzać 

takie sytuacje, że kupujący nie będzie miał 

gdzie przyjąć odebranego produktu, bo 

znacznie spadł popyt na paliwa, a zamawiając 

produkt, siłą rzeczy nie brał aż tak dużego 

spadku popytu pod uwagę, co opóźni 

potwierdzenie odbioru dostawy. I analogiczna 

zmiana w przypadku potwierdzenia 

dokumentów handlowych – biorą one udział 

w obiegu papierowym, jadą czasem z 

kierowcą, a występują obecnie problemy np. 

przy przekraczaniu granicy lub z powodu 

kwarantanny. Fakultatywnie – postulowanym 

byłoby umożliwienie potwierdzania dostaw na 

podstawie skanów dokumentów handlowych. 

 

16 Ustawa z dnia 2 

marca 2020 r. o 

szczególnych 

Dodanie nowych 

artykułów 

Art. … Przedłuża się do dnia 31 grudnia  2020 r. 

terminy dotyczące roku podatkowego 2019 do: 

Z uwagi na zakłócenia w funkcjonowaniu 

przedsiębiorstw spowodowane epidemią 

pożądanym byłoby pewne odroczenie 
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rozwiązaniach 

związanych z 

zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i 

zwalczaniem 

COVID-19, innych 

chorób zakaźnych 

oraz wywołanych 

nimi sytuacji 

kryzysowych (Dz. U. 

poz. 374 i 567) 

1) sporządzenia dokumentacji podatkowej, o 

której mowa w art. 23w ust. 1 ustawy z dnia 26 

lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób 

fizycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1387, z późn. zm.) 

oraz art. 11k ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 

r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. 

U. z 2019 r. poz. 865, z późn. zm.) 

2) złożenia urzędowi skarbowemu oświadczenia, 

o którym mowa w art. 23y ust. 1 ustawy z dnia 26 

lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób 

fizycznych oraz art. 11m ust. 1 ustawy z dnia 15 

lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób 

prawnych; 

3) przekazania Szefowi Krajowej Administracji 

Skarbowej informacji o cenach transferowych za 

rok podatkowy, sporządzoną na podstawie wzoru 

dokumentu elektronicznego zamieszczonego w 

Biuletynie Informacji Publicznej na stronie 

podmiotowej urzędu obsługującego ministra 

właściwego do spraw finansów publicznych, o 

której mowa w art. 23zf ust. 1 ustawy z dnia 26 

lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób 

fizycznych oraz art. 11t ust. 1 ustawy z dnia 15 

lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób 

prawnych. 

 

Art. …. Przedłuża się do dnia 31 marca 2021 r. 

termin dołączenia do dokumentacji podatkowej 

za rok 2020, grupowej dokumentacji cen 

transferowych, o której mowa w art. 23zb ust. 1 

terminów dla obowiązków związanych z 

cenami transferowymi, w tym sporządzenie (i) 

dokumentacji podatkowej (lokalnej i 

grupowej), (ii) formularza TP-R za 2019 r. – 

proponowany termin to 31 grudnia 2020 r. 
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ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku 

dochodowym od osób fizycznych oraz art. 11p 

ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku 

dochodowym od osób prawnych. 

2. W zakresie oświadczeń dotyczących rok 2020 

nie stosuje się przepisów art. 23y ust. 2 pkt 2 

ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku 

dochodowym od osób fizycznych oraz art. 11m 

ust. 2 pkt 2  ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o 

podatku dochodowym od osób prawnych. 

17 Ustawa 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 i 567) 

Dodanie nowego 

artykułu 

Art. … W zakresie korekt cen transferowych 

dotyczących roku 2020 nie stosuje się przepisu 

art. 23q pkt 3 z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku 

dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 1387, z późn. zm.) oraz art. 11e pkt 3 ustawy 

z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym 

od osób prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 865, z 

późn. zm.) 

Zgodnie z art. 23q ustawy o PIT i art. 11e 

ustawy o CIT w momencie dokonania korekty 

podatnik winien posiadać oświadczenie 

podmiotu powiązanego, że podmiot ten 

dokonał korekty cen transferowych w tej 

samej wysokości, co podatnik – przy braku 

doprecyzowania jak należy rozumieć korektę 

cen transferowych (czy tylko wyrównanie 

rentowności czy też inne zdarzenia 

wpływające na wartość transakcji), 

oświadczenia te są dodatkowym obciążeniem 

dla przedsiębiorców, które w czasie epidemii 

powinno zostać ograniczone. 

 

18 Ustawa z dnia 2 

marca 2020 r. o 

szczególnych 

rozwiązaniach 

związanych z 

zapobieganiem, 

Dodanie nowego 

artykułu 

Art. … W okresie obowiązywania stanu 

zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii 

okres wskazany w art. 89a ust. 1a ustawy z dnia 

11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług 

(Dz. U z 2020 r. poz. 106) ulega skróceniu do 60 

W trudnej sytuacji finansowej podatników w 

czasie epidemii wskazanym byłoby 

złagodzenie przepisów ulgi na złe długi w VAT 

poprzez skrócenie terminu dla wierzycieli do 

60 dni (szybsze zmniejszenie podatku 

należnego) i jednocześnie wydłużenie go dla 
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przeciwdziałaniem i 

zwalczaniem 

COVID-19, innych 

chorób zakaźnych 

oraz wywołanych 

nimi sytuacji 

kryzysowych (Dz. U. 

poz. 374 i 567) 

dni, a okres wskazany w art. 89b ust. 1-2 tej 

ustawy ulega wydłużeniu do 180 dni. 

dłużników do 180 dni (brak obowiązku korekty 

będzie skutkować tymczasową poprawą 

płynności finansowej podatników). 

19 Ustawa z dnia 4 

lipca 2019 r. o 

zmianie ustawy o 

podatku od 

towarów i usług 

oraz niektórych 

innych ustaw (Dz. U. 

poz. 1520) 

Art. 1 pkt 23 lit b ust. 

3e 

Art. … W ustawie z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie 

ustawy o podatku od towarów i usług oraz 

niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1520) w art. 

1 pkt 23 lit b ust. 3e otrzymuje brzmienie:   

„3e. W terminie 14 dni od dnia: 

1) stwierdzenia przez podatnika, że przesłana 

ewidencja zawiera błędy lub dane niezgodne ze 

stanem faktycznym, lub 

2) zmiany danych zawartych w przesłanej 

ewidencji 

– podatnik jest obowiązany przesłać korektę 

ewidencji na zasadach określonych w art. 99 ust. 

11c. Korekta ewidencji nie ma wpływu na termin 

zwrotu różnicy podatku, o której mowa w art. 

87.” 

Po wprowadzeniu zmian dotyczących 

przesunięcia terminu wdrożenia JPK_V7M na 

1 lipca 2020 r. należy uwzględnić również 

zawieszenie przepisu art. 109 ust. 3e ustawy o 

VAT – w dotychczasowej praktyce organów 

podatkowych złożenie korekty deklaracji, z 

której wynikała kwota do zwrotu na rachunek 

bankowy, wpływało na wydłużenie terminu 

zwrotu kwoty VAT na rachunek. Szczególnie w 

obecnym okresie należy się spodziewać, że 

firmy będą otrzymywać dokumenty z 

opóźnieniem (m.in. ograniczona dostępność 

kurierów, zawieszenie obsługi przesyłek 

zagranicznych przez Pocztę Polską) i w 

przypadku konieczności ich rozliczenia w 

złożonej już deklaracji (o ile przepis art. 109 

ust. 3e nie będzie zawieszony) wpłynie to na 

obowiązek korekty rozliczeń i w efekcie na 

płynność finansową firm wykazujących kwoty 

do zwrotu VAT. 

 

20 Ustawa z dnia 12 

grudnia 2019 r. 

Art. 1 Art. … W ustawie z dnia 12 grudnia 2019 r. 

zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o podatku 

Trwające obecnie prace nad nowelizacją 

rozwiązania e-DD zawierają istotne 
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zmieniająca ustawę 

o zmianie ustawy o 

podatku 

akcyzowym oraz 

ustawy – Prawo 

celne (Dz. U. z 2019 

r. poz. 2496) 

akcyzowym oraz ustawy – Prawo celne (Dz. U. z 

2019 r. poz. 2496) w art. 1 wprowadza się 

następujące zmiany: 

1) wyrazy „do dnia 31 stycznia 2021 r.” zastępuje 

się wyrazami „do dnia 31 stycznia 2022 r.”; 

2) wyrazy „przed dniem 1 lutego 2021 r.” 

zastępuje się wyrazami „przed dniem 1 lutego 

2022 r.”. 

modyfikacje w zakresie zbiorczego e-DD, który 

ma być stosowany dla paliwa lotniczego. Ze 

względu na planowany termin 

obowiązkowego stosowania e-DD (1 lutego 

2021 r.) większość kosztów prac 

informatycznych w tym zakresie ma być przez 

podatników wykonana w 2020 r. Mając na 

względzie, iż obecnie ruch lotniczy został w 

znacznym stopniu ograniczony, co będzie 

miało istotny wpływ na przychody podmiotów 

z branży, wskazanym byłoby odroczenie 

wdrożenia projektu e-DD o kolejny rok, tj. do 

1 lutego 2022 r.  

21 Ustawa z dnia 6 

grudnia 2008 r. o 

podatku 

akcyzowym (Dz. U. z 

2019 r. poz. 864 z 

późn. zm.) 

Art. 89 W ustawie z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku 

akcyzowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 864 z późn. zm.) 

wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 89 w ust. 1aa wyrazy „ust. 1 pkt 2, 6, 8,” 

zastępuje się wyrazami „ust. 1 pkt 2, 4, 5, 6, 8,”. 

2) w art. 89 w ust. 1ab wyrazy „ust. 1 pkt 2, 6, 8,” 

zastępuje się wyrazami „ust. 1 pkt 2, 4, 5, 6, 8,”. 

3) w art. 89 w ust. 1b wyrazy „ust. 1 pkt 2, 6, 8,” 

zastępuje się wyrazami „ust. 1 pkt 2, 4, 5, 6, 8,”. 

Od dnia 1 marca 2020 r. wprowadzone zostały 

wyższe stawki opłaty paliwowej. Do paliwa 

lotniczego mają zastosowanie stawki opłaty 

paliwowej na podstawie art. 37m pkt 3 ustawy 

z dnia z dnia 27 października 1994 r. o 

autostradach płatnych oraz o Krajowym 

Funduszu Drogowym. Wskazana podwyżka 

stawek opłaty paliwowej miała być neutralna 

podatkowo, jednakże dla paliw lotniczych 

stawki podatku akcyzowego nie zostały 

obniżone. W związku z powyższym 

wskazanym jest wprowadzenie stosownego 

obniżenia (w wysokości rekompensującej 

także wcześniejsze podwyższenia stawek), co 

przyczyni się do obniżenia bieżącego 

obciążenia podatkowego branży lotniczej. 
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Art. 65 W ustawie z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku 

akcyzowym (Tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 864 ze zm.) 

wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 65 w ust. 3 po wyrazach „wyrobów”  

dodaje się „ z zastrzeżeniem ust. 3c.” 

2) w art. 65 po ust. 3b dodaje się ust. 3c w 

brzmieniu: 

„3c. Wysokość zabezpieczenia generalnego 

składanego przez podmiot pośredniczący, 

prowadzący działalność w zakresie wyrobów o 

których mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1, ustala się w 

kwocie równej wysokości maksymalnej kwoty 14-

dniowego zobowiązania podatkowego mogącego 

powstać w przypadku użycia tych wyrobów 

akcyzowych niezgodnie z przeznaczeniem 

uprawniającym do zwolnienia od akcyzy lub 

naruszenia warunków tego zwolnienia oraz 

maksymalnej kwoty opłaty paliwowej, której 

obowiązek zapłaty może powstać w stosunku do 

tych wyrobów.” 

W branży lotniczej proces tankowania paliw 

lotniczych odbywa się z zastosowaniem 

podmiotu pośredniczącego. Obecny model 

wyliczania zabezpieczenia akcyzowego dla 

podmiotu pośredniczącego zakłada 

uwzględnienie jednomiesięcznej ilości paliwa 

przyjętego do podmiotu z zastosowaniem 

zwolnienia. Taki model kalkulowania 

zabezpieczenia powoduje, iż zabezpieczenie 

akcyzowe wyliczane przez podmiot 

pośredniczący, jest zdecydowanie wyższe niż 

zabezpieczenie utrzymywane w składzie 

podatkowym. W celu obniżenia bieżących 

obciążeń podatkowych, proponuje się zmianę 

modelu wyliczania wysokości zabezpieczenia 

generalnego dla podmiotu pośredniczącego i 

skrócenie okresu przyjmowanego do 

szacowania jego wysokości np. do 2 tygodni. 

 

22 Ustawa z dnia 2 

marca 2020 r. o 

szczególnych 

rozwiązaniach 

związanych z 

zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i 

zwalczaniem 

COVID-19, innych 

chorób zakaźnych 

Dodanie nowego 

artykułu 

Art. … . W okresie obowiązywania stanu 

zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii 

wyrażenie „dwunastu miesięcy”, o którym mowa 

w art. 41 ust. 9a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o 

podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w 

art. 26 ust. 1i ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o 

podatku dochodowym od osób prawnych, 

zastępuje się wyrażeniem „osiemnastu miesięcy”.   

2. W roku kalendarzowym, w którym obowiązuje 

stan zagrożenia epidemicznego albo stanu 

Ograniczenie dostępu zagranicznych 

kontrahentów do ich władz podatkowych 

może generować dla polskich płatników 

problem z uzyskaniem certyfikatów rezydencji 

tych kontrahentów. Stąd wskazanym byłoby 

wydłużenie okresu ważności aktualnie 

posiadanych certyfikatów rezydencji (o pół 

roku) oraz zwiększenie kwoty, do której 

można stosować kopię (skan) certyfikatu (do 

100 tys. zł).  
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oraz wywołanych 

nimi sytuacji 

kryzysowych (Dz. U. 

poz. 374 i 567) 

epidemii, kwotę 10 000 zł, o której mowa w art. 

41 ust. 9e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku 

dochodowym od osób fizycznych oraz w art. 26 

ust. 1n ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku 

dochodowym od osób prawnych, zastępuje się 

kwotą 100 000 zł. 

23 Ustawa z dnia 29 

sierpnia 1997 r. 

Ordynacja 

podatkowa (Dz.U. z 

2019 r. poz. 900, z 

późn.zm.) 

Art. 82 Art. … 1. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. 

Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2019 r. poz. 900, z 

późn.zm.) uchyla się art. 82 § 1 pkt 2. 

2. Uchylenie o którym mowa w ust. 1 powyżej ma 

zastosowanie do informacji składanych za rok 

podatkowy 2019 i lata kolejne. 

Postulowanym byłoby uchylenie obowiązku 

sporządzania informacji o umowach 

zawartych z nierezydentami (ORD-U). Z uwagi 

na wymagany sposób prezentacji danych takie 

informacje i tak nie oddają przebiegu 

rzeczywistej współpracy pomiędzy 

kontrahentami, a wymagają dużego 

zaangażowania pracowników. 

 

24 Ustawa 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 

Propozycja nowego 

zapisu 

W związku z ważnym interesem publicznym   

podmiot wskazany w art. 15x ust 2  pkt 1-3 może 

wprowadzić zakaz wstępu na teren obiektów 

osób stwarzających zagrożenie epidemiczne. W 

tym celu może: 

1) żądać od każdej osoby wchodzącej na 

teren obiektu informacji o tym czy przebywała w 

ostatnim czasie w miejscu zagrożonym 

zakażeniem COVID-19, została objęta 

kwarantanną lub miała styczność z osobą 

zakażoną lub objętą kwarantanną; 

2) kontrolować stan zdrowia każdej osoby 

wchodzącej na teren przedsiębiorstwa w 

szczególności przez pomiar temperatury ciała; 

Zapis zapewni instrumenty do ograniczenia 

ryzyka zakłócenia ciągłości działania 

podmiotów wskazanych w art. 15x ust 2  pkt 

1-3 
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25 Ustawa z dnia 20 

czerwca 1997 r. o 

ruchu drogowym 

(Dz.U.2020.110 t.j. z 

dnia 2020.01.24) i 

aktów pokrewnych 

Propozycja nowego 

zapisu 

Wprowadzenie zakazu jazdy po wydzielonym 

pasie ruchu dla pojazdów innych, niż ciężarowe. 

 

Nowe procedury kontrolne znacząco 

wydłużyły czas przekroczenia granicy, co 

uniemożliwia lub bardzo utrudnia przejazd 

samochodów ciężarowych. Proponujemy 

zatem przeorganizowanie ruchu drogowego 

na granicy i prowadzących do niej drogach, 

poprzez wydzielenie osobnego pasa dla 

transportu ciężarowego. Odblokowanie 

transportu drogowego przyczyni się nie tylko 

do zabezpieczenia łańcuchów dostaw dla 

przemysłu, ale także do poprawy zaopatrzenia 

kraju w żywność i medykamenty. 

 

 

26 Rozporządzenie 

Ministra 

Przedsiębiorczości i 

Technologii z dnia 

24 czerwca 2019 r. 

w sprawie wykazu 

uzbrojenia, na 

obrót którym jest 

wymagane 

zezwolenie 

(Dz.U.2019.1360 z 

dnia 2019.07.22) 

Załącznik nr 1 Aktualizacja załącznika nr 1 do rozporządzenia 

poprzez dodanie do listy złomów o wysokiej 

zawartości miedzi, w szczególności kabli, 

przewodów, wymienników ciepła. 

 

Drastyczny spadek cen metali zaowocował 

wstrzymaniem sprzedaży przez dostawców 

złomów metali nieżelaznych. Fluktuacja cen 

miedzi ma bardzo duży wpływ na dostępność 

złomów i przy obecnych spadkach nie są one 

dostępne na rynku, gdyż dostawcy 

spekulacyjnie utrzymują swoje zapasy, 

czekając na zmianę tendencji. 

Biorąc również pod uwagę ryzyko redukcji 

liczby pracujących górników w naszych 

kopalniach, a tym samym mniejsze dostawy 

rudy, będącej pierwotnym źródłem miedzi 

i srebra, jesteśmy żywotnie zainteresowani 

rozwijaniem działalności recyklingowej 

gwarantującej wykorzystanie mocy 

przetwórczych naszych hut. Warto dodać, że 

ta rentowna gałąź polskiego przemysłu jest 
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szczególnie istotna w kontekście coraz 

wyższych oczekiwań ze strony Unii 

Europejskiej (Plan na rzecz gospodarki w 

obiegu zamkniętym). 

W celu zapewnienia właściwych warunków do 

dalszego prowadzenia działalności 

recyklingowej, kluczowe jest zapewnienie 

dostaw złomu miedzi, którego duża część jest 

dzisiaj regularnie wywożona poza Polskę i tam 

przetwarzana. Brak surowców jest tu 

poważnym problemem, także dlatego, że 

przedsiębiorstwa przerabiają tylko wybrane 

klasy złomów. 

Wobec powyższego postulujemy 

wprowadzenie do momentu wygaśnięcia 

pandemii wirusa SARS-CoV-2 zakazu na 

wywóz złomów metali nieżelaznych o 

wysokiej zawartości miedzi oraz jednoczesne 

wprowadzenie wszelkich ułatwień i 

uproszczeń administracyjnych (np. zniesienie 

obowiązków wynikających z ustawy o 

odpadach), mających na celu zwiększenie 

podaży surowca i zwiększenie płynności jego 

handlu. 

 

27 Ustawa 

o rezerwach 

strategicznych 

(Dz.U.2017.1846 t.j. 

z dnia 2017.10.05) 

Art. 10  Proponujemy uwzględnienie rezerw miedzi i 

srebra w pilnej aktualizacji Rządowego Programu 

Rezerwy Strategicznej na lata 2017 –2021, którą 

można przeprowadzić na wniosek ministra 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w 

wyjątkowych przypadkach dopuszcza się 

utrzymywanie rezerw strategicznych w 

postaci asortymentu powierzonego organom 

administracji publicznej albo stanowiącego 
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właściwego do spraw energii w trybie 

przewidzianym 

 

W przypadku braku możliwości aktualizacji 

wspomnianego Programu, zwracamy uwagę, że 

na podstawie art. 14 ustawy o rezerwach 

strategicznych minister właściwy do spraw 

energii może utworzyć nieobjęte wcześniej 

Programem rezerwy strategiczne w celu 

zapewnienia ciągłości dostaw służących 

funkcjonowaniu gospodarki. 

własność przedsiębiorców w magazynach 

będących w ich dyspozycji. Przejawiające się 

głęboką obniżką cen metali radykalne 

załamanie na rynkach metali oraz wyraźny 

spadek popytu na produkty miedzi stanowią 

uzasadniony powód ekonomiczny, aby 

rozważyć wprowadzenie części naszych 

produktów do prowadzonego przez Agencję 

Rezerw Materiałowych systemu rezerw 

strategicznych. 

Dla przedsiębiorstw niesprzedane towary i 

przyrost zapasów powodują obciążenie 

bilansu spółki i mogą doprowadzić do utraty 

płynności. Dlatego dodatkowe środki 

finansowe od Agencji Rezerw Materiałowych 

pozwoliłyby przetrwać trudny czas bessy na 

rynku metali. Agencja Rezerw Materiałowych 

na podstawie art. 17 w zw. z art. 16 ustawy o 

rezerwach strategicznych mogłaby podjąć 

współpracę z polskimi producentami miedzi 

polegającą na przejęciu na swój stan miedzi, 

jako rezerwy strategicznej, za 

wynagrodzeniem równym jej wartości 

rynkowej w danej chwili.  

W momencie poprawienia sytuacji rynkowej 

(wzrost cen metali), mogłoby dojść do 

rozwiązania rezerwy strategicznej i 

odkupienia miedzi przez ww. producenta, a 

następnie jej odsprzedaży na rynek po cenie 

gwarantującej zysk. Dodatkowo Agencja 



 

31 
 

mogłaby płacić wynagrodzenie za 

przechowywanie rezerw w magazynach 

spółki. 

 

28 Ustawa z dnia 20 

lipca 2017 r. Prawo 

wodne (tekst jedn. 

Dz. U. z 2020 r. poz. 

310 z późn. zm.) 

Art. 552 ust. 2b 

 

2b. Podmioty 

obowiązane do 

ponoszenia opłat za 

usługi wodne są 

obowiązane składać 

oświadczenia, o 

których mowa w ust. 

2a pkt 2, zgodnie z 

wzorami 

zamieszczonymi w 

Biuletynie Informacji 

Publicznej na stronie 

podmiotowej Wód 

Polskich: 

1) Wodom Polskim w 

celu ustalenia 

wysokości opłat, o 

których mowa w art. 

272 ust. 1-7 i 9 oraz 

art. 275 ust. 8 pkt 6,  

2) wójtowi, 

burmistrzowi lub 

prezydentowi 

miasta, w celu 

2b. Podmioty obowiązane do ponoszenia opłat za 

usługi wodne są obowiązane składać 

oświadczenia, o których mowa w ust. 2a pkt 2, 

zgodnie z wzorami zamieszczonymi w Biuletynie 

Informacji Publicznej na stronie podmiotowej 

Wód Polskich: 

1) Wodom Polskim w celu ustalenia wysokości 

opłat, o których mowa w art. 272 ust. 1-7 i 9 oraz 

art. 275 ust. 8 pkt 6,  

2) wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi 

miasta, w celu ustalenia wysokości opłaty, o 

której mowa w art. 272 ust. 8 

w terminie do 90 dni od dnia, w którym upływa 

dzień przypadający na koniec każdego półrocza 

(…) 

W sytuacji aktualnego zagrożenia 

epidemicznego, może pojawić się problem z 

dotrzymaniem terminu złożenia oświadczeń 

za I kwartał 2020 r. (termin przedłożenia 

oświadczeń mija 30.04.2020 r.)  

 

W związku z ewentualnym brakiem 

możliwości otrzymania z laboratorium 

wyników badań w terminie, a także ich 

opracowania i odesłania do organu 

właściwego do naliczenia wysokości opłat za 

usługi wodne, wydaje się być zasadnym 

przedłużenie terminu (z 30 dni na 90 dni) 

złożenia oświadczeń, na podstawie których 

organy ustalają wysokość opłaty zmiennej.  

 

http://sip-legalis.kghm.web/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4yteojxgu2deltqmfyc4nbwgeytoojvgq
http://sip-legalis.kghm.web/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4yteojxgu2deltqmfyc4nbwgeytoojvgq
http://sip-legalis.kghm.web/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4yteojxgu2deltqmfyc4nbwgeytqmbtha
http://sip-legalis.kghm.web/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4yteojxgu2deltqmfyc4nbwgeytoojvgq
http://sip-legalis.kghm.web/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4yteojxgu2deltqmfyc4nbwgeytqmbtha
http://sip-legalis.kghm.web/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4yteojxgu2deltqmfyc4nbwgeytoojwgy
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ustalenia wysokości 

opłaty, o której 

mowa w art. 272 ust. 

8 

- w terminie 30 dni od 

dnia, w którym 

upływa dzień 

przypadający na 

koniec każdego 

kwartału, z tym że 

oświadczenia za IV 

kwartał 2026 r. 

podmioty 

korzystające z usług 

wodnych składają w 

terminie do 14 

stycznia 2027 r.  

 

Art. 304 ust. 1 pkt 2 

lit. b) 

1. Podmioty 

korzystające z usług 

wodnych są 

obowiązane do 

przekazywania 

wyników 

prowadzonych 

pomiarów ilości 

pobieranych wód 

podziemnych i wód 

Art. 304 ust. 1 pkt 2 lit. b) 

1. Podmioty korzystające z usług wodnych są 

obowiązane do przekazywania wyników 

prowadzonych pomiarów ilości pobieranych wód 

podziemnych i wód powierzchniowych oraz ilości 

i jakości ścieków wprowadzanych do wód lub do 

ziemi, w zakresie określonym w pozwoleniu 

wodnoprawnym albo pozwoleniu 

zintegrowanym: 

1) (…) 

2) do właściwego organu Inspekcji Ochrony 

Środowiska:  

W związku z ewentualnym brakiem 

możliwości otrzymania z laboratorium 

wyników badań w terminie, a także ich 

opracowania i odesłania do właściwego WIOŚ, 

wydaje się być zasadnym przedłużenie 

terminu (z 30 dni na 90 dni) złożenia 

sprawozdań z prowadzonych pomiarów. 

 

http://sip-legalis.kghm.web/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4yteojxgu2deltqmfyc4nbwgeytoojwgy
http://sip-legalis.kghm.web/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4yteojxgu2deltqmfyc4nbwgeytoojwgy
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powierzchniowych 

oraz ilości i jakości 

ścieków 

wprowadzanych do 

wód lub do ziemi, w 

zakresie określonym 

w pozwoleniu 

wodnoprawnym albo 

pozwoleniu 

zintegrowanym: 

1) do organu 

właściwego w 

sprawach pozwoleń 

wodnoprawnych 

albo organu 

właściwego do 

wydania pozwolenia 

zintegrowanego - w 

terminie do dnia 1 

marca każdego roku 

za rok poprzedni; 

2) do właściwego 

organu Inspekcji 

Ochrony Środowiska:  

a) w przypadku 

pomiarów ciągłych - 

w terminie 30 dni od 

dnia zakończenia 

półrocza, w którym 

pomiary zostały 

a) w przypadku pomiarów ciągłych - w terminie 

do 90 dni od dnia zakończenia półrocza, w którym 

pomiary zostały wykonane - za I półrocze oraz w 

terminie do dnia 31 stycznia roku następującego 

po roku kalendarzowym, w którym pomiary 

zostały wykonane - za rok kalendarzowy,  

b) w przypadku pomiarów okresowych 

wykonywanych częściej niż jeden raz w miesiącu 

- w terminie do 90 dni od dnia zakończenia 

kwartału, w którym pomiary zostały wykonane,  

c) w pozostałych przypadkach - w terminie do 90 

dni od dnia zakończenia pomiaru.  
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wykonane - za I 

półrocze oraz w 

terminie do dnia 31 

stycznia roku 

następującego po 

roku 

kalendarzowym, w 

którym pomiary 

zostały wykonane - 

za rok kalendarzowy,  

b) w przypadku 

pomiarów 

okresowych 

wykonywanych 

częściej niż jeden raz 

w miesiącu - w 

terminie 30 dni od 

dnia zakończenia 

kwartału, w którym 

pomiary zostały 

wykonane,  

c) w pozostałych 

przypadkach - w 

terminie 30 dni od 

dnia zakończenia 

pomiaru.  

 

29 Rozporządzenie 

Ministra 

Środowiska w 

Załącznik nr 1, wiersz 

Lp. 7, kolumna nr 5 

W załączniku nr 1 do rozporządzenia w danym 

roku kalendarzowym dopuszczalna częstość 

przekroczeń  24-godzinnego poziomu 

W związku z panującą sytuacją i stanem 

epidemicznym w kraju istnieje wysokie 

prawdopodobieństwo, że na czas trwania tej 
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sprawie poziomów 

niektórych 

substancji w 

powietrzu z dnia 24 

sierpnia 2012 r. 

(Dz.U. z 2012 r. poz. 

1031) 

W załączniku nr 1 do 

rozporządzenia w 

danym roku 

kalendarzowym 

dopuszczalna 

częstość 

przekroczeń  24 -

godzinnego poziomu 

dopuszczalnego pyłu 

zawieszonego PM10 

wynoszącego 50 

µg/m3 wynosi 35 

razy. 

dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 

wynoszącego 50 µg/m3 wynosi 35 razy. 

Proponuje się dodać wyłączenie dla okresu 

trwania stanu epidemicznego w kraju w związku z 

SARS-COV-2 – w którym możliwe jest czasowe -

bez ograniczeń przekraczanie dopuszczalnego 

poziomu pyłu zawieszonego PM10 (bez 

określania limitu). 

 

 

sytuacji nie będzie możliwości zapewnienia 

wystarczającej obsługi obiektu, która zapewni 

prowadzenie wszelkich działań mających na 

celu ograniczenie pylenia (z obiektu) - w tym 

darniowanie, humusowanie, pokrywanie 

preparatami wiążącymi wierzchnią warstwę 

odpadów, deszczowanie, itp. w tym obsługę 

firm zewnętrznych, realizujących te zadania.  

Ponadto, istnieje ryzyko związane z 

utrudnieniami w dostawach środków 

powłokotwórczych. Stabilizacja ulega 

degradacji i musi być okresowo odtwarzana. 

Zabezpieczenie OUOW wymaga odtworzenia 

stabilizacji na terenie kilkuset hektarów i 

wiąże się z koniecznością utrzymania dostaw 

znacznych ilości środków powłokotwórczych, 

produkowanych za granicą (Niemcy i Wielka 

Brytania).   

Zasadnym zatem wydaje się wprowadzanie 

wyłączenia dla ilości przekroczeń 

dopuszczalnej zawartości stężenia pyłu 

zawieszonego PM10 w tym okresie – 

dopuszczając w tym okresie przekroczenie tej 

wartości – bez limitu. 

Załącznik nr 1-3 

 

 

 

Zawiesza się bieg terminu pomiarów do czasu 

trwania stanu epidemii lub zagrożenia 

epidemiologicznego wywołanego SARS-COV-2 

 

30 Rozporządzenie 

Ministra 

Środowiska w 

sprawie wartości 

odniesienia dla 

niektórych 

§ 4 ust. 1. 

1. Uznaje się, że 

wartość odniesienia 

substancji w 

powietrzu 

uśredniona dla jednej 

1. Uznaje się, że wartość odniesienia substancji w 

powietrzu uśredniona dla jednej godziny, 

określona w załączniku nr 1 do rozporządzenia, 

jest dotrzymana, jeżeli wartość ta nie jest 

przekraczana więcej niż przez 0,274% czasu w 

roku dla dwutlenku siarki oraz więcej niż przez 

W związku z panującą sytuacją i stanem 

epidemicznym w kraju istnieje wysokie 

prawdopodobieństwo, że na czas trwania tej 

sytuacji nie będzie możliwości zapewnienia 

wystarczającej obsługi obiektu, która zapewni 

prowadzenie wszelkich działań mających na 

 

http://sip-legalis.kghm.web/document-view.seam?documentId=mfrxilrrge2tgnjwhaztgltqmfyc4mjsguztaojyha
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substancji w 

powietrzu 

z dnia 26 stycznia 

2010 r. (Dz.U. Nr 16, 

poz. 87) 

 

godziny, określona w 

załączniku nr 1 do 

rozporządzenia, jest 

dotrzymana, jeżeli 

wartość ta nie jest 

przekraczana więcej 

niż przez 0,274% 

czasu w roku dla 

dwutlenku siarki oraz 

więcej niż przez 0,2% 

czasu w roku dla 

pozostałych 

substancji. 

0,2% czasu w roku dla pozostałych substancji, z 

wyłączeniem tych ograniczeń dla okresu trwania 

stanu epidemicznego w kraju w związku z SARS-

COV-2 – w którym możliwe jest czasowe -bez 

ograniczeń przekraczanie dopuszczalnych norm 

jakości powietrza. 

 

 

celu ograniczenie pylenia (z obiektu) - w tym 

darniowanie, humusowanie, pokrywanie 

preparatami wiążącymi wierzchnią warstwę 

odpadów, deszczowanie, itp. w tym obsługę 

firm zewnętrznych, realizujących te zadania. 

Zasadnym zatem wydaje się wprowadzanie 

wyłączenia dla ilości przekroczeń 

dopuszczalnych norm jakości powietrza w tym 

okresie – bez określenia limitu. 

31 Rozporządzenie z 

dnia  z dnia 8 

czerwca 2018 r. 

dokonywania oceny 

poziomów 

substancji w 

powietrzu 

(Dz.U.2018.1119) 

Załącznik nr 1 Zawiesza się bieg terminu pomiaru do czasu 

trwania stanu epidemii lub zagrożenia 

epidemiologicznego wywołanego SARS-COV-2 

  

32 Rozporządzenie 

Ministra 

środowiska 1 z dnia 

30 października 

2014 r. wymagań w 

zakresie 

prowadzenia 

pomiarów wielkości 

emisji oraz 

§  2 ust. 6 pkt 1) Zawiesza się bieg terminu pomiaru do czasu 

trwania stanu epidemii lub zagrożenia 

epidemiologicznego wywołanego SARS-COV-2 

  

http://sip-legalis.kghm.web/document-view.seam?documentId=mfrxilrrge2tgnjwhaztg
http://sip-legalis.kghm.web/document-view.seam?documentId=mfrxilrrge2tgnjwhaztg
http://sip-legalis.kghm.web/document-view.seam?documentId=mfrxilrrge2tgnjwhaztgltqmfyc4mjsguztaojyha
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pomiarów ilości 

pobieranej wody 

(Dz.U.2019.2286 t.j. 

z dnia 2019.11.21) 

33 Rozporządzenie z 

dnia 19 listopada 

2008 r. w sprawie 

rodzajów wyników 

pomiarów 

prowadzonych w 

związku z 

eksploatacją 

instalacji lub 

urządzenia i innych 

danych oraz 

terminów i 

sposobów ich 

prezentacji 

(Dz.U.2008.215.136

6) 

 

§ 7 oraz § 8 Zawiesza się bieg terminu pomiaru 

oraz  przekazania wyników do czasu trwania 

stanu epidemii lub zagrożenia 

epidemiologicznego wywołanego SARS-COV-2 

  

34 Ustawa 

z dnia 7 lipca 1994 r. 

Prawo budowlane t. 

j. Dz. U. 2019, poz. 

1186  

 

Art.  62.  [Okresowe 

kontrole stanu 

technicznego obiektu 

budowlanego, 

instalacji i 

przewodów]  

1.  Obiekty 

budowlane powinny 

być w czasie ich 

Przedłużenie terminów do wykonania kontroli o 6 

miesięcy od terminu poprzedniej kontroli. 

Z uwagi na czas epidemii, możliwe pojawienie 

się problemów z wykonaniem kontroli w 

ustawowym terminie. 
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użytkowania 

poddawane przez 

właściciela lub 

zarządcę kontroli: 

1) okresowej, co 

najmniej raz w roku, 

polegającej na 

sprawdzeniu stanu 

technicznego: 

a) elementów 

budynku, budowli i 

instalacji narażonych 

na szkodliwe wpływy 

atmosferyczne i 

niszczące działania 

czynników 

występujących 

podczas użytkowania 

obiektu, 

b) instalacji i 

urządzeń służących 

ochronie środowiska, 

c) instalacji gazowych 

oraz przewodów 

kominowych 

(dymowych, 

spalinowych i 

wentylacyjnych); 

2) okresowej, co 

najmniej raz na 5 lat, 



 

39 
 

polegającej na 

sprawdzeniu stanu 

technicznego i 

przydatności do 

użytkowania obiektu 

budowlanego, 

estetyki obiektu 

budowlanego oraz 

jego otoczenia; 

kontrolą tą powinno 

być objęte również 

badanie instalacji 

elektrycznej i 

piorunochronnej w 

zakresie stanu 

sprawności połączeń, 

osprzętu, 

zabezpieczeń i 

środków ochrony od 

porażeń, oporności 

izolacji przewodów 

oraz uziemień 

instalacji i aparatów; 

3) okresowej w 

zakresie, o którym 

mowa w pkt 1, co 

najmniej dwa razy w 

roku, w terminach do 

31 maja oraz do 30 

listopada, w 
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przypadku budynków 

o powierzchni 

zabudowy 

przekraczającej 2000 

m2 oraz innych 

obiektów 

budowlanych o 

powierzchni dachu 

przekraczającej 1000 

m2; osoba 

dokonująca kontroli 

jest obowiązana 

bezzwłocznie 

pisemnie zawiadomić 

organ nadzoru 

budowlanego o 

przeprowadzonej 

kontroli; 

 

35 ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA 

GOSPODARKI I 

PRACY z dnia 27 

lipca 2004 r. w 

sprawie szkolenia w 

dziedzinie  

bezpieczeństwa  i 

higieny pracy 

Dodać ust. 3 do §10 Ust. 3 W okresie obowiązywania stanu 

wyjątkowego dopuszcza się możliwość 

przeprowadzania instruktażu ogólnego w formie 

samokształcenia kierowanego lub seminarium, w 

szczególności z użyciem środków komunikacji 

elektronicznej lub też z przekazaniem kompletu 

niezbędnych materiałów umożliwiających 

zaznajomienie się z:  

1) podstawowymi przepisami 

bezpieczeństwa i higieny pracy,  

Brak konieczności dodatkowego gromadzenia 

się pracowników w jednym miejscu. 

Postulujemy o wyjaśnienie rozbieżności 
pomiędzy art. 12g „W okresie stanu 
zagrożenia epidemicznego albo stanu 
epidemii dopuszcza się przeprowadzanie 
szkoleń wstępnych w dziedzinie 
bezpieczeństwa i higieny pracy w całości za 
pośrednictwem środków komunikacji 
elektronicznej, z wyjątkiem instruktażu 
stanowiskowego:  
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2) zawartymi w Kodeksie pracy, w układach 

zbiorowych pracy lub regulaminie pracy,  

3) przepisami oraz zasadami 

bezpieczeństwa i higieny pracy 

obowiązującymi w danym zakładzie 

pracy,  

zasadami udzielania pierwszej pomocy. 

1)        pracownika zatrudnianego na 
stanowisku robotniczym; 

2)        pracownika zatrudnionego na 
stanowisku, na którym występuje 
narażenie na działanie czynników 
niebezpiecznych,  

3)        pracownika przenoszonego na 
stanowisko, o którym mowa w pkt 1 i 2,  

4)        ucznia odbywającego praktyczną naukę 
zawodu oraz studenta odbywającego 
praktykę studencką.  
2. W przypadku gdy termin 

przeprowadzenia szkolenia okresowego w 
dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy 
przypada w okresie obowiązywania stanu 
zagrożenia epidemicznego albo stanu 
epidemii lub w okresie 30 dni od dnia 
odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, 
w przypadku gdy nie zostanie ogłoszony stan 
epidemii, albo stanu epidemii, termin ten 
wydłuża się do 60 dnia od dnia odwołania 
stanu zagrożenia epidemicznego, w 
przypadku gdy nie zostanie ogłoszony stan 
epidemii, albo stanu epidemii.”; 

 
a „Art. 15zzzzd. 1. W okresie stanu 
zagrożenia epidemicznego albo stanu 
epidemii zawiesza się przeprowadzanie 
szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny 
pracy, o których mowa w rozporządzeniu 
Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 
2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie 
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bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. poz. 
1860, z późn. zm.). 

2. W przypadku gdy termin 
przeprowadzenia szkolenia, o którym mowa w 
ust. 1, przypada w okresie obowiązywania 
stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu 
epidemii termin przeprowadzenia tego 
szkolenia ulega przedłużeniu się do dnia 
upływu 90 dni od dnia odwołania stanu 
zagrożenia epidemicznego, w przypadku gdy 
nie zostanie ogłoszony stan epidemii, albo 
stanu epidemii.” 
 

§ 15 i § 16 § 15. Formy szkolenia okresowego  

1. Szkolenie okresowe pracowników 

zatrudnionych na stanowiskach robotniczych 

przeprowadza się w formie instruktażu, kursu, 

seminarium lub samokształcenia kierowanego 

nie rzadziej niż raz na 3 lata, a na stanowiskach, 

na których są wykonywane prace szczególnie 

niebezpieczne, nie rzadziej niż raz w roku. 

2. Szkolenie okresowe osób wymienionych w § 14 

ust. 2 pkt 1 i 3–6 powinno być przeprowadzane w 

formie kursu, seminarium lub samokształcenia 

kierowanego nie rzadziej niż raz na 5 lat, a w 

przypadku pracowników na stanowiskach 

administracyjno-biurowych nie rzadziej niż raz na 

6 lat. 

§ 16. Egzamin sprawdzający  

1. Szkolenie, o którym mowa w § 13 ust. 1, oraz 

szkolenie okresowe kończą się egzaminem 
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sprawdzającym przyswojenie przez uczestnika 

szkolenia wiedzy objętej programem szkolenia 

oraz umiejętności wykonywania lub 

organizowania pracy zgodnie z przepisami i 

zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. 

2. Egzamin jest przeprowadzany przed komisją 

powołaną przez organizatora szkolenia lub w 

formie testu przygotowanego przez organizatora 

szkolenia 

36 Rozporządzenie 

Rady Ministrów 

z dnia 31 marca 

2020 r. 

w sprawie 

ustanowienia 

określonych 

ograniczeń, 

nakazów i zakazów 

w związku z 

wystąpieniem stanu 

epidemii 

§ 9. pkt. 7 ppkt.3b 

dodanie zapisu   

b) odległość pomiędzy stanowiskami pracy 

wynoszącą co najmniej 1,5 m.  

Miejsca pracy – dodatkowe zabezpieczenia dla 

pracowników (od 2.04.2020 r.) 

 

Stanowisko pracy to przestrzeń pracy wraz z 

wyposażeniem w środki i przedmioty pracy, w 

której pracownik lub zespół pracowników 

wykonują pracę – par. 2 pkt 8 rozporządzenia 

Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny 

pracy (Dz.U. Nr 169 poz. 1650). 

Niezbędne  jest doprecyzowanie, czy chodzi o 

odległość 1,5 m między bokami rzutów  

stanowisk pracy na powierzchnię a 

jednocześnie zapewnienie dojść  i przejść z 

umożliwieniem ewakuacji. 

 

37 Rozporządzenie 

Rady Ministrów z 

dnia 12 czerwca 

2019 r. zmieniające 

rozporządzenie w 

sprawie 

§ 2                      dodanie 

zapisu 

§ 2. Pracodawca jest zwolniony z obowiązku 

zapewnienia posiłków pracownikom w przypadku 

braku możliwości zagwarantowania 

bezpieczeństwa żywności podczas ogłoszenia 

stanu zagrożenia epidemiologicznego. 

W związku z koniecznością ograniczenia 

rozprzestrzeniania się koronawirusa podczas 

epidemii 
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profilaktycznych 

posiłków i napojów 

38 Ustawa 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 

Dodanie zapisu W trakcie ogłoszenia zagrożenia epidemią traci 

moc § 1, 3 i 5 Art. 23711a Ustawy z dnia 26 czerwca 

1974 r. Kodeks Pracy, dot. obowiązku konsultacji 

w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. 

W związku z koniecznością ograniczenia 

rozprzestrzeniania się koronawirusa podczas 

epidemii 

 

39 Ustawa o zmianie 

ustawy o 

szczególnych 

rozwiązaniach 

związanych z 

zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i 

zwalczaniem 

COVID-19, innych 

chorób zakaźnych 

oraz wywołanych 

nimi sytuacji 

kryzysowych oraz 

Dodanie nowego 

artykułu  

Pracodawca ma prawo do skierowania 

pracownika na testy na infekcję wirusem COVID-

19, którego stan zdrowia wskazuje na infekcję lub 

który był w miejscach lub miał kontakt z osobami 

zakażonymi lub przebywającymi wcześniej w 

miejscach ognisk epidemii. 

W związku z koniecznością ograniczenia 

rozprzestrzeniania się koronawirusa podczas 

epidemii 
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niektórych innych 

ustaw 

40 Ustawa o zmianie 

ustawy o 

szczególnych 

rozwiązaniach 

związanych z 

zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i 

zwalczaniem 

COVID-19, innych 

chorób zakaźnych 

oraz wywołanych 

nimi sytuacji 

kryzysowych oraz 

niektórych innych 

ustaw 

Art. 31k           dodanie 

zapisu 

Powyższe dotyczy również jednostek ochrony 

przeciwpożarowej wymienionych w art. 15 pkt 2 

– 5 i 8 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie 

przeciwpożarowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1372, 

1518, 1593 oraz z 2020 r. poz. 471) 

  

42 USTAWA  

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 

15 zf ust.2 zasadna jest zmiana definicji spadku przychodów 

zgodnie z następującym brzmieniem: 

„Przez spadek obrotów gospodarczych rozumie 

się spadek sprzedaży produktów, towarów, 

materiałów lub usług, w ujęciu wartościowym” 

Jeśli przepis nie obejmie produktów – nie 

będzie dot. większości przychodów. Z kolei, 

uzupełnienie o materiały wynika z dążenia do 

zapewnienia spójności z ustawą o 

rachunkowości. Natomiast, zmiana ujęcia z 

ilościowego na wartościowe ma umożliwić 

stosowanie przepisu – przy różnych 

jednostkach zastosowanie ujęcia ilościowego 

okaże się niewykonalne. 
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nimi sytuacji 

kryzysowych oraz 

niektórych innych 

ustaw 

43 Ustawa 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 oraz 

niektórych innych 

ustaw 

Dodanie do art 491  W ustawie z dnia z dnia 6 września 2001 r. Prawo 

farmaceutyczne (Dz.U. 2001 nr. 126 poz. 1381) 

wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 42 dodaje się ustęp „5”, o 

następującym brzmieniu: 

“5. W sytuacji nagłej, powstałej z przyczyn 

niezależnych od wytwórcy lub podmiotu 

odpowiedzialnego, mogącej spowodować brak 

dostępności produktu leczniczego, w celu 

zapewnienia ciągłej dostępności tlenu 

medycznego (produktu leczniczego lub 

substancji czynnej) pomieszczenia i urządzenia 

przeznaczone do wytwarzania tlenu 

medycznego, które mają istotny wpływ na 

jakość substancji czynnej lub produktu 

leczniczego, nie wymagają kwalifikacji i 

walidacji, jeśli zostaną ocenione przez podmiot 

odpowiedzialny lub wytwórcę gazów 

medycznych i dopuszczone jako spełniające 

wymogi zapewnienia prawidłowej jakości 

produktu leczniczego lub substancji czynnej.” 

 2)  w art. 42 po ustępie „1a” dodaje się ustęp 

„1b”, o następującym brzmieniu: 

„1b. W sytuacji nagłej, powstałej z przyczyn 

niezależnych od wytwórcy lub podmiotu 

odpowiedzialnego, mogącej spowodować brak 

W związku z ogłoszeniem stanu epidemii na 

podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 

dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na 

obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu 

epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 491), 

koniecznym jest wprowadzenie doraźnych 

regulacji, które są niezbędne z punktu 

widzenia zabezpieczenia dostępności tlenu 

medycznego. 

W przypadku wystąpienia nagłego wzrostu 

zapotrzebowania na tlen medyczny, może 

nastąpić konieczność: 

a)      natychmiastowego zaprzestania 

napełniania butli i innych opakowań 

gazów na instalacjach technicznych, i 

przeznaczenie ich do napełniania tlenem 

medycznym. Proces kwalifikacji i 

walidacji urządzeń, i pomieszczeń oraz 

konieczności zawiadomienia GIF o 

zmianie warunków wytwarzania wymaga 

czasu i nakładu pracy, których to 

czynników może zabraknąć w sytuacji 

kryzysowej i może to opóźnić ww. 

działania. Ponadto w trakcie zarządzania 

sytuacją kryzysową mogą wyniknąć inne 

zmiany warunków wytwarzania, które nie 
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dostępności produktu leczniczego, w celu 

zapewnienia ciągłej dostępności tlenu 

medycznego, podmiot odpowiedzialny lub 

wytwórca tlenu medycznego (produktu 

leczniczego lub substancji czynnej) może 

uzyskiwać tlen ciekły od podmiotów 

niewskazanych w ust. 1a lub niewymienionych 

w dokumentacji będącej podstawą 

wprowadzenia do obrotu produktu leczniczego, 

z zastrzeżeniem że podmiot odpowiedzialny lub 

wytwórca jest zobowiązany do uprzedniego 

sprawdzenia, czy parametry jakościowe 

uzyskiwanego tlenu ciekłego spełniają wymogi 

specyfikacji tlenu medycznego. Podmiot 

odpowiedzialny lub wytwórca jest obowiązany 

do uprzedniego: 

a)   pisemnego zawiadomienia Głównego 

Inspektora Farmaceutycznego o zamiarze 

uzyskania substancji czynnej od podmiotu 

innego niż określony w ust. 1a lub 

niewymienionego w dokumentacji będącej 

podstawą wprowadzenia do obrotu produktu 

leczniczego, z jednoczesnym wskazaniem 

podmiotu, od którego wytwórca zamierza 

uzyskać tlen medyczny; 

b)   złożenia oświadczenia, że parametry 

jakościowe spełniają wymogi specyfikacji tlenu 

medycznego.” 

3)   w art. 23 dodaje się ustęp „5” oraz „6” o 

następującym brzmieniu: 

będą mogły być zgłaszane do GIF z 

wyprzedzeniem z racji konieczności 

natychmiastowego ich wprowadzenia. 

Dodatkowo, w przypadku konieczności 

zgłoszenia nowych Osób 

Wykwalifikowanych (np. w przypadku 

zachorowania/kwarantanny obecnych 

Osób Wykwalifikowanych) może również 

wyniknąć sytuacja, że nie będzie możliwe 

aby odczekać przewidywane aktualnymi 

przepisami 30 dni kalendarzowych 

b)      zaopatrywania się wzajemnego przez 

firmy z branży gazów medycznych, a także 

ze źródeł tlenu ciekłego aktualnie nie 

dopuszczonych jako miejsce wytwarzania 

wytwórcy substancji czynnej, lecz 

spełniających wymagania jakościowe 

tlenu medycznego; 

c)      dostarczanie tlenu medycznego do 

podmiotów innych niż podmioty lecznicze 

wykonujące działalność leczniczą w 

rodzaju stacjonarne i całodobowe 

świadczenia zdrowotne wprost z 

wytwórni produktu leczniczego, bez 

dokonywania czynności przesuwania 

zwolnionego produktu leczniczego z 

wytwórni do hurtowni farmaceutycznej, 

by dostarczyć butle do wszystkich 

podmiotów leczniczych (np. Zakłady 

Opieki Zdrowotnej). 
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„5. W sytuacji nagłej, powstałej z przyczyn 

niezależnych od wytwórcy lub podmiotu 

odpowiedzialnego, mogącej spowodować brak 

dostępności produktu leczniczego, w celu 

zapewnienia ciągłej dostępności tlenu 

medycznego, tlen medyczny (produkt leczniczy) 

może być wprowadzany do obrotu w 

opakowaniach bezpośrednich innych niż 

wskazane w art. 11 ust. 1 pkt 6) lit. e) lub art. 23 

ust. 1 pkt. 3) (w zakresie „wielkość i rodzaj 

opakowania”) ustawy oraz z pominięciem 

wymogu punktu 24. Aneksu 6 rozporządzenia 

Ministra Zdrowia w sprawie wymagań Dobrej 

Praktyki Wytwarzania (w zakresie „Butle są 

oznaczone kolorami, zgodnie z odpowiednimi 

normami.”). 

6. W przypadku wprowadzania do obrotu tlenu 

medycznego (produktu leczniczego) w 

opakowaniach bezpośrednich, na podstawie 

ust. 5, na opakowaniu bezpośrednim wytwórca 

lub podmiot odpowiedzialny zamieszcza 

oznakowanie identyfikujące produkt leczniczy 

zgodnie z art. 26 ustawy.” 

 4)  w art. 42 ust. 1 pkt 2) po literze c) dodaje się 

literę „d)” o następującym brzmieniu: 

„d) podmiotom wymienionym w rozporządzeniu 

Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2002 r. w 

sprawie podmiotów uprawnionych do zakupu 

produktów leczniczych w hurtowni 

farmaceutycznej.” 

 W przypadku wystąpienia nagłego wzrostu 

zapotrzebowania na tlen medyczny, może 

okazać się, że dotychczasowy park butlowy 

butli medycznych (białych) jest 

niewystarczający. W takiej sytuacji w celu 

zapewnienia ciągłości dostaw należy dopuścić 

możliwość napełniania butli przeznaczonych 

do gazów technicznych/spożywczych, 

materiałowo i technicznie analogicznych jak 

butle przeznaczone do tlenu medycznego, lecz 

pomalowanych na barwę inną niż białą (np. 

niebieską), by nie dopuścić do sytuacji, gdzie 

brakuje pustych opakowań do napełniania 

produktu leczniczego. Dodatkowo, w 

przypadku zachorowania lub umieszczenia w 

kwarantannie Osób Wykwalifikowanych 

należy zapewnić możliwość certyfikacji i 

zwolnienia serii przez tymczasowo 

wyznaczone Osoby Wykwalifikowane spośród 

zasobów ludzkich wytwórcy, które nie 

spełniają łącznie wszystkich wymagań ustawy 

np. jeśli chodzi o ukończenie studiów 

podyplomowych lub staż pracy w Kontroli 

Jakości, jednocześnie posiadające 

wystarczające doświadczenie i znajomość 

produktu oraz procesu wytwarzania, by 

zapewnić prawidłową jakość certyfikowanych 

i zwalnianych serii tlenu medycznego. 

 W przypadku wystąpienia nagłego wzrostu 

zapotrzebowania na tlen medyczny, a 
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5)   w art. 48 dodaje się ustęp „9”, o 

następującym brzmieniu: 

„8. W celu zapewnienia ciągłej dostępności tlenu 

medycznego Osobą Wykwalifikowaną 

wytwórcy gazów medycznych może być osoba, 

która spełnia łącznie wymagania ust. 1 pkt 1) i 

4).” 

6)   w art. 42 ust. 1 punkt „3)” otrzymuje 

następujące brzmienie: 

„3) zawiadamianie na piśmie Głównego 

Inspektora Farmaceutycznego, co najmniej 30 

dni wcześniej, o zamierzonej zmianie dotyczącej 

warunków wytwarzania lub importu produktu 

leczniczego, a zwłaszcza niezwłoczne 

zawiadamianie o konieczności zmiany Osoby 

Wykwalifikowanej, z zastrzeżeniem, że w 

przypadku zaistnienia sytuacji nagłych, 

powstałych z przyczyn niezależnych od 

wytwórcy lub podmiotu odpowiedzialnego, 

mogących spowodować brak dostępności tlenu 

medycznego (produktu leczniczego lub 

substancji czynnej), obowiązek zawiadomienia 

na piśmie Głównego Inspektora 

Farmaceutycznego o zamierzonej zmianie 

dotyczącej warunków wytwarzania produktu 

leczniczego, należy wykonać niezwłocznie po jej 

dokonaniu;”  

7)   w art. 42 ust. 1 dodaje się punkt „15)” o 

następującym brzmieniu: 

jednocześnie zachorowaniu lub umieszczeniu 

w kwarantannie personelu uczestniczącego w 

procesach wytwarzania i dystrybucji tlenu 

medycznego, należy umożliwić wytwórcy 

zapewnienie odpowiedniego personelu w celu 

zapewnienia ciągłości dostaw tlenu 

medycznego, bez względu na formę 

zatrudnienia oraz wymiar czasu pracy. 
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„15) w przypadku wytwórcy gazów medycznych, 

w celu zapewnienia ciągłej dostępności tlenu 

medycznego zapewnienie wykwalifikowanego 

personelu, aby wykonać zadania, za które 

ponosi odpowiedzialność poprzez: 

a) zapewnienie na dowolnej podstawie 

prawnej, odpowiedniej liczby personelu z 

niezbędnymi kwalifikacjami i doświadczeniem 

praktycznym; 

b) zapewnienie Personelu Kluczowego w 

rozumieniu punktu 2.5 rozporządzenia Ministra 

Zdrowia w sprawie wymagań Dobrej Praktyki 

Wytwarzania, z pominięciem wymogu, że 

stanowiska kluczowe powinny być obsadzone 

przez osoby zatrudnione w pełnym wymiarze 

czasu pracy. 

 

44 Ustawa 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 oraz 

Dodanie Art. 591 Przepisy art. 491 Ustawy obowiązują wyłącznie w 

okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub 

stanu epidemii ogłoszonego na podstawie ustawy 

z dnia 5 grudnia 2008 r.o zapobieganiu oraz 

zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. 

Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 z późn. zm.). 

Wprowadzenie przepisów przejściowych i 

temporalnych  jest niezbędne do określenia w 

jakim czasie będą obowiązywały 

proponowane regulacje. 
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niektórych innych 

ustaw 

45 Projekt ustawy  dnia 

3 kwietnia 2020 r. o 

szczególnych 

rozwiązaniach 

związanych z 

zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i 

zwalczaniem 

COVID-19, innych 

chorób zakaźnych 

oraz wywołanych 

nimi sytuacji 

kryzysowych oraz 

niektórych innych 

ustaw 

Art. 15zzz1 ust.1 1. W okresie stanu zagrożenia epidemicznego 

lub stanu epidemii ogłoszonego na podstawie 

ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r.o zapobieganiu 

oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u 

ludzi (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 z późn. zm.) 

i w przypadkach uzasadnionych potrzebami 

pracodawcy, pracodawca może powierzyć 

pracownikowi wykonywanie innej pracy niż 

określona w umowie o pracę jeżeli nie 

powoduje to obniżenia wynagrodzenia.  

W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub 

stanu epidemii ogłoszonego na podstawie ustawy 

z dnia 5 grudnia 2008 r.o zapobieganiu oraz 

zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. 

Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 z późn. zm.) wyłącza się 

stosowanie art 42 ust. 4 ustawy z dnia 26 czerwca 

1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 

z późn. zm.) 

Proponowany artykuł uwzględnia tylko 

pracowników samorządowych. W 

obowiązujących regulacjach, w okresie stanu 

zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii 

pracodawca nie może powierzyć 

wykonywania pracy pracownikom, ponieważ 

jest ograniczony poprzez określenie 

kwalifikacji pracownika. 

 

46 Ustawa z dnia 2 

marca 2020 r. o 

szczególnych 

rozwiązaniach 

związanych z 

zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i 

zwalczaniem 

COVID-19, innych 

chorób zakaźnych 

dodanie ust. 111 w 

art. 15g 

Warunki i tryb wykonywania pracy w okresie 

przestoju ekonomicznego lub obniżonego 

wymiaru czasu pracy ustala się na zasadach 

określonych w ust. 11 w terminie dwóch dni od 

dnia poinformowania przez pracodawcę o 

zamiarze wprowadzenia przestoju 

ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu 

pracy. Jeżeli warunki i tryb wykonywania pracy w 

okresie przestoju ekonomicznego lub obniżonego 

W związku z dynamiczną sytuacją skrócenie 

okresu zawierania porozumień jest 

niezbędne, aby pracodawcy  mogli realnie 

skorzystać z proponowanych rozwiązań. 

Celem wprowadzenia art 15g było 

umożliwienie dokonania modyfikacji w 

zakresie wymiaru czasu pracy, tym samym 

okres ustaleń ze związkami zawodowymi w 

trybie podstawowym jest zbyt długi i 

uniemożliwia faktyczne skorzystanie z 
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oraz wywołanych 

nimi sytuacji 

kryzysowych oraz 

niektórych innych 

ustaw 

wymiaru czasu pracy nie zostaną ustalone w tym 

terminie, pracodawca ustala je samodzielnie. 

zaproponowanego rozwiązania. Dodatkowo 

brak uregulowania maksymalnego okresu w 

jakim ma nastąpić zawarcie porozumienia 

może spowodować skutek, iż  porozumienie 

będzie ustalane przez nieokreślony czas, 

ponieważ brak jest choćby odesłania do 

ustawy dnia 23 maja 1991 r. o związkach 

zawodowych.  

47 Ustawa 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 oraz 

niektórych innych 

ustaw 

Zmiana 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 o podatku od osób 

prawnych. 

  

48 Ustawa z dnia 2 

marca 2020 r. o 

szczególnych 

rozwiązaniach 

związanych z 

zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i 

Art. 15zzr  

 

Art. 15zzr. 

1. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia 

epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego 

z powodu COVID-19 bieg terminów 

przewidzianych przepisami prawa 

administracyjnego i cywilnego  

Ograniczenia wynikające z obowiązującego 

stanu epidemii mogą istotnie negatywnie 

wpływać na możliwość realizacji uprawnień 

stron również w terminach przewidzianych 

prawem cywilnym  

 

 



 

53 
 

zwalczaniem 

COVID-19, innych 

chorób zakaźnych 

oraz wywołanych 

nimi sytuacji 

kryzysowych 

 

1) od zachowania których jest uzależnione 

udzielenie ochrony prawnej przed sądem lub 

organem oraz terminów do dokonania przez 

stronę czynności kształtujących prawa i obowiązki 

jej lub drugiej strony stosunku prawnego,  

2) zasiedzenia, przedawnienia i innych terminów, 

których niezachowanie powoduje wygaśnięcie 

lub zmianę praw rzeczowych oraz roszczeń i 

wierzytelności wynikających ze stosunków 

cywilnoprawnych, a także popadnięcie w 

opóźnienie,  

3) zawitych, z niezachowaniem których ustawa 

wiąże ujemne skutki dla strony,  

4) do dokonania przez podmioty lub jednostki 

organizacyjne podlegające wpisowi do 

właściwego rejestru czynności, które powodują 

obowiązek zgłoszenia do tego rejestru, a także 

terminów na wykonanie przez te podmioty 

obowiązków wynikających z przepisów o ich 

ustroju  

– nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega 

zawieszeniu na ten okres. 

 

Zawieszenie biegu terminów prawa cywilnego 

na okres epidemii przewidziane było w 

ramach projektu ustawy skierowanego do 

Sejmu;  

Ograniczenie jedynie terminów 

administracyjnych nastąpiło w ramach 

projektu przekazanego do Senatu. 

49 Ustawa z dnia 2 

marca 2020 r. o 

szczególnych 

rozwiązaniach 

związanych z 

zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i 

Dodanie art. 14a ust. 

4 pkt 17 i 18 

Art. 14a. 1. W przypadku całkowitego 

zaprzestania czynności przez sąd powszechny lub 

wojskowy z powodu 

COVID-19 prezes sądu apelacyjnego, a w 

stosunku do wojskowych sądów garnizonowych 

prezes wojskowego sądu 

Ad 17 

Z uwagi na konieczność zabezpieczenia 

interesów wierzycieli, celowe jest 

uwzględnienie w katalogu praw pilnych 

również spraw o zabezpieczenie. 
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zwalczaniem 

COVID-19, innych 

chorób zakaźnych 

oraz wywołanych 

nimi sytuacji 

kryzysowych 

okręgowego może wyznaczyć inny sąd 

równorzędny, położony na obszarze tej samej 

apelacji, jako właściwy do 

rozpoznawania spraw pilnych należących do 

właściwości sądu, który zaprzestał czynności – 

mając na względzie zapewnienie prawa do sądu 

oraz warunki organizacyjne sądów. Wyznaczenia 

dokonuje się na czas oznaczony, wynikający z 

przewidywanego okresu zaprzestania czynności. 

 (…) 

4. Sprawami pilnymi, o których mowa w ust. 1 i 2, 

są sprawy: 

(…) 

16) przesłuchania przez sąd osoby w trybie 

zabezpieczenia dowodu lub co do której zachodzi 

obawa, że nie będzie 

można jej przesłuchać na rozprawie; 

17) o zabezpieczenie; 

18) o nadanie tytułowi egzekucyjnemu klauzuli 

wykonalności. 

 

W momencie, gdy działanie sądów jest 

ograniczone z uwagi na stan epidemii i 

dochodzenie roszczeń jest utrudnione, 

konieczne jest umożliwienie wierzycielom 

korzystania z zabezpieczenia, który znacznie 

zwiększa możliwości efektywnego i 

sprawnego przeprowadzenia postępowania 

egzekucyjnego. 

 

Ad 18 

Proponowana zmiana również wynika z 

konieczności zabezpieczenia interesów 

wierzycieli w postępowaniu cywilnym i 

gospodarczym. Z uwagi na to, że 

postanowienia o nadaniu klauzuli 

wykonalności są wydawane na posiedzeniu 

niejawnym, taka zmiana nie będzie miała 

wpływu na organizację pracy sądów w czasie 

stanu epidemii lub stanu zagrożenia 

epidemicznego, zaś może pomóc 

wierzycielom w ochronie ich interesów. 

50 Ustawa z dnia 2 

marca 2020 r. o 

szczególnych 

rozwiązaniach 

związanych z 

zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i 

zwalczaniem 

COVID-19, innych 

Dodanie nowej 

jednostki redakcyjnej 

W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub 

stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 

pracownik jest obowiązany wykorzystać 

przysługujący mu urlop, jeżeli w tym okresie 

pracodawca udzieli mu urlopu. Okres 

niewykonywania pracy z powodu ogłoszenia 

przez pracodawcę przestoju ekonomicznego 

uważa się za okres obejmujący krótszy dobowy 

wymiar czasu pracy w niektórych dniach lub dni 

Konieczność umożliwienia pracodawcom 

uelastycznienia toku pracy. 
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chorób zakaźnych 

oraz wywołanych 

nimi sytuacji 

kryzysowych 

wolne od pracy w rozumieniu przepisów o 

równoważnym czasie pracy. 

 

51 Ustawa 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 

Art. 15zf Art. 15zf. w ust.1 Postulujemy o usunięcie 

punktów 1) i 3) i pozostawienie ust.1 w 

brzmieniu: „  U pracodawcy, u którego wystąpił 

spadek obrotów w następstwie wystąpienia 

COVID-19 i który nie zalega w regulowaniu 

zobowiązań podatkowych, składek na 

ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie 

zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń 

Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz 

Solidarnościowy do końca trzeciego kwartału 

2019 r., dopuszczalne jest zawarcie porozumienia 

o wprowadzeniu systemu równoważnego czasu 

pracy, w którym jest dopuszczalne przedłużenie 

dobowego wymiaru czasu pracy, nie więcej 

jednak niż do 12 godzin,  w okresie 

rozliczeniowym nieprzekraczającym 12 miesięcy. 

Przedłużony dobowy wymiar czasu pracy jest 

równoważony krótszym dobowym wymiarem 

czasu pracy w niektórych dnia lub dniami 

wolnymi od pracy.” 

• dodanie po ust.1 ust.1a o treści: „Jeżeli 

porozumienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 nie 

zostanie zawarte w terminie 2 dni od momentu 

zgłoszenia przez pracodawcę potrzeby 

wprowadzenia zmian, pracodawca ustala zmiany 

samodzielnie.”    

Celem regulacji jest powszechne umożliwienie 

przedsiębiorcom uelastycznienia 

systemu/czasu pracy (bez konieczności 

spełnienia dodatkowych warunków) i tym 

samym stworzenie warunków dla szybszego 

wydźwignięcia gospodarki z kryzysu w 

możliwie krótkim terminie po zakończeniu 

okresu epidemii. 

Brak możliwości wprowadzeni zmian w 

zakresie harmonogramów bez zgody 

Związków Zawodowych, przepis nie 

przewiduje nawet terminów na zawarcie 

takiego porozumienia, po których pracodawca 

mógłby decydować samodzielnie. 

Konieczność oddania / zrównoważenia 

odpoczynku we wskazanym okresie nie jest 

rozwiązaniem przy braku obsady, ponadto 

termin nie jest jasny:, w okresie nie dłuższym 

niż 8 tygodni - nie ma informacji od kiedy 

należy liczyć 8 tygodni 
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W ust. 3 wyrazy „w okresie nie dłuższym niż 8 

tygodni” zastępuje się wyrazami „do końca 

okresu rozliczeniowego, ale nie dłuższym niż 4 

tygodni od zakończenia tego okresu” 

52 Ustawa 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 

Dodanie art. 3a ust. 1 

i 2 

1. W celu przeciwdziałania COVID-19 pracodawca 

może polecić pracownikowi poddanie się badaniu 

temperatury ciała. Przeprowadzenie badania 

stanowi przetwarzanie szczególnych kategorii 

danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 

1 Rozporządzenie 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) i odbywa się 

na podstawie art. 9 ust. 2 lit. i oraz zgodnie z 

zasadami ochrony danych osobowych 

wskazanymi w Rozporządzeniu, w szczególności 

zgodnie z art. 5, art. 6 ust. 1 lit. d oraz Motywem 

46 tego Rozporządzenia. 

 

2. Badanie, o którym mowa w ust. 1 odbywa się z 

poszanowaniem dóbr osobistych pracownika. 

Działania, które mogą być podejmowane z 

inicjatywy pracodawcy w walce z pandemią 

wirusa SARS-CoV-2, wynikają przede 

wszystkim z przepisów  Kodeksu pracy, gdzie 

zgodnie z art. 207 pracodawca ma obowiązek 

chronić zdrowie i życie pracowników oraz 

zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki 

pracy, a z kolei pracownik współdziałać z 

pracodawcą i przełożonymi w wypełnianiu 

obowiązków dotyczących bezpieczeństwa i 

higieny pracy (art. 211 pkt 7) 

 

Powyższe działania pracodawców są jednak 

ograniczone ze względu na obowiązujące 

przepisy. W przypadku badania temperatury 

pracowników są to przepisy regulacji RODO, w 

rozumieniu której wynik badania temperatury 

ciała osoby stanowi szczególną kategorię 

danych osobowych, której przetwarzanie co 

do zasady jest zabronione. 

 

W świetle art. 17 Ustawy o szczególnych 

rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 

innych chorób zakaźnych oraz wywołanych 

nimi sytuacji kryzysowych Główny Inspektor 
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Sanitarny lub działający z jego upoważnienia 

państwowy wojewódzki inspektor sanitarny 

może wydawać m.in. osobom prawnym 

decyzje nakładające obowiązek podjęcia 

określonych czynności zapobiegawczych lub 

kontrolnych, gdzie faktycznie ww. uprawnione 

podmioty mogłyby nakazać pracodawca 

przeprowadzanie badań temperatury 

pracowników, natomiast trzeba podkreślić, iż 

formalne usankcjonowanie takich działań 

czasowo może trwać zbyt długo, jak też 

dotyczyłoby tylko konkretnego podmiotu, a  w 

najlepszym razie ściśle określonego katalogu 

podmiotów wskazanych w decyzji. 

53 Ustawa o pracy na 

morzu z dnia 5 

sierpnia 2015r. (Dz. 

U. z 2015 r. poz. 

1569, tj. Dz. U. z 

2019 r. poz. 1889) 

Dodanie art. 1321 Art. X. W ustawie o pracy na morzu z dnia 5 

sierpnia 2015r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1569, tj. Dz. 

U. z 2019 r. poz. 1889) po art. 132 dodaje się art. 

1321 o treści następującej: 

1. W okresie obowiązywania przepisów 

wydanych na podstawie art. 46 ust. 1 i 2 

ustawy 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) 

nieprzerwany okres pracy pracownika na 

platformach wiertniczych lub wydobywczych 

obsługiwanych przez kolejno wymieniające 

się załogi, o którym mowa w art. 108 ust. 1 zd. 

2 ustawy zmienianej w art. X może zostać 

przedłużony przez pracodawcę, nie dłużej 

Celem proponowanej zmiany w ustawie o 

pracy na morzu jest zapewnienie możliwości 

wydłużenia okresów wykonywania pracy na 

platformach wiertniczych / wydobywczych, 

które obecnie nie mogą przekroczyć 2 tygodni, 

a co za tym idzie - zmniejszenie ilości podmian 

oraz zapewnienie pracownikom możliwości 

skorzystania z czasu wolnego poza okresem 

kwarantanny. Działania takie mają na celu 

zmniejszenie ryzyka zarażenia koronawirusem 

SARS-2-COV. Nadto przy 2tygodniowych 

podmianach pracownik obowiązany jest 

spędzić cały czas wolny w warunkach 

kwarantanny, co de facto uniemożliwia mu 

pełne funkcjonowanie w życiu rodzinnym i 

społecznym. 
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jednak, niż do 4 tygodni. W razie potrzeby 

pracodawca może, wraz z przedłużeniem 

tego okresu, zmienić obowiązujące okresy 

rozliczeniowe, z uwzględnieniem art. 44 ust. 

1 ustawy zmienianej w art. X. 

2. Przedłużenie nieprzerwanego okresu pracy 

pracownika oraz zmiana okresu 

rozliczeniowego zgodnie z ust. 1 następuje w 

drodze obwieszczenia pracodawcy. 

Pracodawca ogłasza obwieszczenie w sposób 

zwyczajowo przyjęty w zakładzie pracy. 

3. Obwieszczenie pracodawcy nie wymaga 

współdziałania z zakładową organizacją 

związkową, uzgadniania bądź konsultacji. 

4. Zmiana warunków indywidualnych umów o 

pracę wynikająca z obwieszczenia, o którym 

mowa w ust. 2 nie wymaga wypowiedzenia 

warunków pracy i płacy. 

5. W okresie obowiązywania obwieszczenia, o 

którym mowa w ust. 2, nie mają 

zastosowania odmienne postanowienia 

układów zbiorowych pracy i innych opartych 

na ustawie porozumień zbiorowych, 

regulaminów i statutów określających prawa 

i obowiązki stron stosunku pracy. 

6. Z chwilą utraty mocy obowiązującej 

przepisów, o których mowa w ust. 1, 

obwieszczenie, o którym mowa w ust. 2 

wygasa, przy czym do trwających okresów 

pracy, wolnych od pracy okresów pobytu na 

Ponadto zaproponowane rozwiązanie w 

pewnym stopniu minimalizuje ryzyko 

rozprzestrzenienia się wirusa na platformie 

wiertniczej, co byłoby w zasadzie równoważne 

ze wstrzymaniem jej ruchu i narażeniem spółki 

na szkodę o trudnych do oszacowania 

rozmiarach. 

Zaproponowany sposób wprowadzenia 

zmiany w najmniejszym możliwym stopniu 

ingeruje w nabyte przez pracowników 

morskich uprawnienia oraz gwarantuje 

automatyczny powrót do zwykłych warunków 

po ustaniu zagrożenia epidemiologicznego. 
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lądzie oraz okresów rozliczeniowych stosuje 

się postanowienia obwieszczenia. 

W razie ogłoszenia przez pracodawcę 

obwieszczenia o którym mowa w ust. 2, art. 108 

ust. 1 zd. 3 ustawy zmienianej w art. X nie stosuje 

się. 

54 Rozporządzenie 

Ministra Zdrowia z 

dnia 20 marca 

2020r. w sprawie 

ogłoszenia na 

obszarze 

Rzeczypospolitej 

Polskiej stanu 

epidemii (Dz.U. z 

2020 r. poz. 491) 

  

§ 1 ust. 6 pkt 2) Obowiązku, o którym mowa w ust. 2, nie stosuje 

się w przypadku przekraczania granicy 

Rzeczypospolitej Polskiej w ramach wykonywania 

czynności zawodowych, bądź w celu powrotu do 

miejsca zamieszkania po zakończeniu 

wykonywania tych czynności: 

(…) 

2) przez: 

a) załogę statku powietrznego w rozumieniu 

art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - 

Prawo lotnicze (Dz. U. z 2019 r. poz. 1580 i 

1495 oraz z 2020 r. poz. 284), 

b) marynarzy w rozumieniu art. 2 pkt 3 

ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r.  o pracy na 

morzu (Dz. U. z 2019 r., poz.1889 i 2197) oraz 

osób świadczących usługi niezbędne dla 

utrzymania ruchu platform wydobywczych 

oraz platform wiertniczych; 

- bez względu środek transportu użyty przez 

tę osobę w celu przekroczenia granicy. 

 

Postulowana zmiana ma na celu złagodzić 

rygory obowiązku poddania kwarantannie 

osób przekraczających granice w związku ze 

świadczeniem pracy na morzu, w tym także 

poza granicami RP. Propozycja zmiany 

objęłaby pracowników będących 

marynarzami oraz pracowników serwisów 

świadczących niezbędne usługi z zakresu 

utrzymania ruchu. Stosowanie wobec 

wymienionych osób rygorystycznych 

wymogów odbycia kwarantanny prowadzi do 

istotnych zaburzeń funkcjonowania 

przedsiębiorców działających w branży 

offshore. Podejście takie może, nawet w 

krótkiej perspektywie czasowej, doprowadzić 

do zatrzymania ruchu przedsiębiorstwa i w 

efekcie narazić je na trudne do oszacowania 

szkody. Proponowana zmiana w sposób 

odpowiedni waży konieczność 

przeciwdziałania rozwojowi epidemii z jednej 

strony, z drugiej zaś minimalizację szkód, jakie 

środki zaradcze wyrządzają gospodarce. 
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55 Ustawa z dnia 

25.08.2006 r. o 

systemie 

monitorowania i 

kontrolowania 

jakości paliw (tekst. 

jedn. Dz. U. z 2019 

r., poz. 660 ze zm.) 

Art. 30d ust. 2 „Podmioty realizujące Narodowy Cel Redukcyjny 

informują Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki o 

wspólnej realizacji obowiązku, o którym mowa w 

art. 30b ust. 1, w terminie do dnia 31 listopada 

każdego roku.”. 

EWENTUALNIE: 

„Podmioty realizujące Narodowy Cel Redukcyjny 

informują Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki o 

wspólnej realizacji obowiązku, o którym mowa w 

art. 30b ust. 1, w terminie do dnia 31 marca 

każdego roku. W przypadku zmiany stanu 

faktycznego, wpływającej na treść złożonej 

informacji, podmioty o których mowa w ust. 1, 

mogą przesłać Prezesowi Urzędu Regulacji 

energetyki informację aktualizacyjną do dnia 30 

listopada roku, w którym złożyły informację.”. 

Wydłużenie terminu złożenia informacji 

(ewentualnie aktualizacji w tym zakresie) 

uzasadnione jest ryzykiem niepewności co do 

rzeczywistych ilości paliw, jakie wprowadzać 

na rynek będą podmioty, które zamierzają 

wspólnie realizować obowiązek NCR. 

Podmioty wspólnie realizujące obowiązek co 

do zasady powinny wiązać umowy w tym 

zakresie – w kontraktach takich może jednak 

pojawić się możliwość ich wypowiedzenia 

bądź odstąpienia, co dodatkowo skomplikuje 

sytuację podmiotów, które w dalszym ciągu 

zamierzają wspólnie się rozliczać. Ponadto 

istnieje niepewność co do tego jak zachować 

się w sytuacji, gdy któryś z podmiotów, który 

przesłał do Prezesa URE zawiadomienie o 

chęci wspólnej realizacji obowiązku, 

przestanie istnieć (np. ogłosi upadłość, które 

to ryzyko staje się coraz bardziej 

prawdopodobne w odniesieniu do różnych 

podmiotów z uwagi na sytuację gospodarczą 

wywołaną epidemią COVID-19). Na rynku 

mogą ponadto pojawić się nowe podmioty, 

które chciałyby realizować obowiązek 

wspólnie z dotychczas istniejącymi na rynku. 

Obecne przepisy im to uniemożliwiają. 

Przepisy w obecnym brzmieniu nie przewidują 

możliwości aktualizacji informacji po dniu 31 

marca każdego roku, jednakże zmiana w tym 

zakresie jest przez rynek pożądana. 
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56 Ustawa z dnia 26 

czerwca 1974 r. 

Kodeks pracy 

Art. 168 Art. 168. Urlopu niewykorzystanego w terminie 

ustalonym zgodnie z art. 163 należy 

pracownikowi udzielić najpóźniej do dnia 30 

września następnego roku kalendarzowego; nie 

dotyczy to części urlopu udzielanego zgodnie z 

art. 167(2). Bez zgody pracownika pracodawca 

może jednostronnie wyznaczyć termin 

wykorzystania zaległego urlopu np. w okresie 

stanu epidemii.  Pracodawca informuje 

pracownika w formie pisemnej lub poprzez 

wiadomość skierowaną do pracownika za 

pomocą służbowej poczty elektronicznej 

pracownika lub poprzez informację podaną 

pracownikowi za pomocą służbowego telefonu 

pracownika.   

Uzasadnienie zmiany wynika m.in.: 

https://sip.lex.pl/orzeczenia-i-pisma-

urzedowe/orzeczenia-sadow/i-pk-124-05-

wyrok-sadu-najwyzszego-520307969 

https://www.pip.gov.pl/pl/wiadomosci/ 

108610,praca-zdalna-przeciwdzialanie 

-covid-19.html# 

Stanowisko dotyczące możliwości wysłania 

pracowników przez pracodawcę na zaległe 

urlopy wypoczynkowe w okresie zagrożenia 

koronawirusem. 

 

Zgodnie z art. 161 Kodeksu pracy pracodawca 

jest obowiązany udzielić pracownikowi urlopu 

w tym roku kalendarzowym, w którym 

pracownik uzyskał do niego prawo. Jeżeli z 

przyczyn leżących po stronie pracodawcy lub 

pracownika (np. przesunięcie terminu urlopu, 

choroba pracownika) pracownik nie 

wykorzysta całego urlopu do końca roku, z 

dniem 1 stycznia następnego roku urlop ten 

stanie się urlopem zaległym. 

 

Przepis art. 168 Kodeksu pracy stanowi, że 

urlopu zaległego należy pracownikowi udzielić 

najpóźniej do 30 września następnego roku 

kalendarzowego. W takim przypadku 

pracodawca nie ma obowiązku uzgadniania z 

pracownikiem terminu wykorzystania urlopu, 

lecz musi udzielić mu urlopu w terminie 
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określonym w przywołanym wyżej przepisie. 

W wyroku z dnia 24 stycznia 2005r., sygn. akt 

I PK 124/05, Sąd Najwyższy stwierdził 

jednoznacznie, że pracodawca ma prawo 

wysłać pracownika na urlop zaległy nawet bez 

jego zgody. 

57 Ustawa z dnia 26 

czerwca 1974 r. 

Kodeks pracy 

Art. 151 § 1 pkt 1 Art. 151. § 1. Praca wykonywana ponad 

obowiązujące pracownika normy czasu pracy, a 

także praca wykonywana ponad przedłużony 

dobowy wymiar czasu pracy, wynikający z 

obowiązującego pracownika systemu i rozkładu 

czasu pracy, stanowi pracę w godzinach 

nadliczbowych. Praca w godzinach 

nadliczbowych jest dopuszczalna w razie: 

1) konieczności prowadzenia akcji ratowniczej w 

celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony 

mienia lub środowiska albo usunięcia awarii albo 

usunięcia awarii instalacji infrastruktury 

krytycznej w rozumieniu właściwych przepisów 

należących do spółek wchodzących w skład tej 

samej grupy kapitałowej do której należy 

pracodawca;   

2) szczególnych potrzeb pracodawcy. 

Proponowana zmiana wynika z faktu, że 

infrastruktura krytyczna w grupach 

kapitałowych niejednokrotnie należy do innej 

spółki, niż spółka zatrudniająca pracowników.  

 

58 ustawa z dnia 4 

października 2018 r. 

o pracowniczych 

planach 

kapitałowych (Dz. 

U. z 2018 r. poz. 

art. 134 ust. 2 (nowe 

brzmienie) 

2. Na czas przestoju, o którym mowa w art. ...., dla 

pracowników objętych przestojem 

ekonomicznym lub obniżonym wymiarem czasu 

pracy, w następstwie wystąpienia COVID-19, 

zawiesza się obowiązek przekazywania składek na 

PPK, o którym mowa w ustawie z dnia 4 

października 2018 r. o pracowniczych planach 

Z punktu widzenia pracodawców 

borykających się z kosztami (brakiem środków 

przy spadku wyników) konieczność 

odprowadzania składek na PPK w wysokości 

1,5% to wysokie koszty, ponadto, w sytuacji 

zmniejszania etatu i/lub wypłaty postojowego 

(zmniejszenia wynagrodzenia pracowników) 
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2215 oraz z 2019 r. 

poz. 1074 i 1572) 

kapitałowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2215 oraz z 

2019 r. poz. 1074 i 1572), tym samym zawiesza się 

obowiązki przedsiębiorców w zakresie zawartych 

umów o zarządzanie PPK i umów o prowadzenie 

PPK, finansowania i dokonywania wpłat do PPK 

oraz dokonywania wpłat transferowych na czas 

tego przestoju lub na czas obniżenia wymiaru 

czasu pracy. Podmiot zatrudniający jest 

zobowiązany do poinformowania instytucji 

finansowej, z którą została zawarta umowa o 

zarządzanie PPK, o terminach zawieszenia 

przekazywania składek oraz powodach 

zawieszenia. Instytucja finansowa w terminie 7 

dni od daty otrzymania zawiadomienia 

przekazuje do podmiotu zatrudniającego 

dokument potwierdzający zawieszenie składek, 

dopełniając formalności w zakresie 

informacyjnym do KNF. Zawieszenie nie wymaga 

zachowania terminów przewidzianych dla 

wypowiedzenia umowy zarządzania PPK.   

odprowadzanie 2% wynagrodzenia to również 

duża część 

59 ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA 

FINANSÓW1) 

z dnia 28 sierpnia 

2019 r. 

w sprawie zgłoszeń 

przewozu towarów 

oraz zgłoszeń 

obrotu paliwami 

opałowymi 

§ 7.ust 1 pkt  § 7. 1. Podmiot wysyłający, który jest 

jednocześnie przewoźnikiem albo dokonuje 

czynności, o której mowa w art. 5 ust. 4 pkt 1 

ustawy, w imieniu przewoźnika i dokonuje 

jednym środkiem transportu, o którym mowa w 

art. 2 pkt 11 lit. a ustawy, przewozu towarów 

będących przedmiotem co najmniej dwóch 

dostaw towarów albo jednej dostawy towarów, 

w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o 

podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 

Możliwość dokonywania zgłoszeń zbiorczych 

przewozów przy dystrybucji obwoźnej paliw z 

baz lub zależnych nie będących składami 

podatkowymi. Ograniczenie do składów 

podatkowych stanowi istotne utrudnienie w 

obrocie paliwami. 
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2174, z późn. zm.2)), do co najmniej dwóch miejsc 

dostarczenia towaru, w przypadku przewozu 

towarów objętych pozycją:  

1) CN 2710 załadowanych w składzie 

podatkowym bazie magazynowej świadczącej 

usługi magazynowania/przeładunku  paliw w 

ramach koncesji MPC ,  

2) CN ex 2711 ‒ propan, butan albo mieszaniny 

propanu-butanu, załadowanych w składzie 

podatkowym albo przewożonych bezpośrednio 

po ich objęciu procedurą celną dopuszczenia do 

obrotu, 

 

  

3) paliw opałowych, o których mowa w art. 3 ust. 

2 pkt 1a ustawy, załadowanych w składzie 

podatkowym bazie magazynowej świadczącej 

usługi magazynowania/przeładunku  paliw w 

ramach koncesji MPC , 

60 Ustawa z dnia 26 

czerwca 1974 r. 

Kodeks pracy 

Art. 97 par. 1 i 2  W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub 

stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19, 

pracodawca zobowiązany jest przekazać 

pracownikowi świadectwo pracy, o którym mowa 

w art. 97 par. 1 Kodeksu Pracy, w dniu w którym 

ustępuje stosunek pracy drogą elektroniczną. 

Pracodawca zobowiązany jest przesłać 

świadectwo pracy za pośrednictwem operatora 

pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 

listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 

r. poz. 2188) niezwłocznie po odwołaniu stanu 

W okresie epidemii, w celu ograniczenia 

kontaktów społecznych spora część 

pracowników pracuje zdalnie, w związku z 

czym mogą występować ograniczenia w 

kontaktach osobistych przy rozwiazywaniu 

umowy o pracę oraz przekazywaniu 

dokumentów w formie papierowej drogą 

pocztową. 
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epidemii, o którym mowa w Rozporządzenie 

Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w 

sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej 

Polskiej stanu epidemii (Dz.U. 2020 poz. 491). 

Pracownik może w ciągu 14 dni od otrzymania 

świadectwa pracy drogą elektroniczną wystąpić z 

wnioskiem do pracodawcy o sprostowanie 

świadectwa pracy. W razie nieuwzględnienia 

wniosku pracownikowi przysługuje, w ciągu 14 

dni od zawiadomienia o odmowie sprostowania 

świadectwa pracy, prawo wystąpienia z żądaniem 

jego sprostowania do sądu pracy. W przypadku 

niezawiadomienia przez pracodawcę o odmowie 

sprostowania świadectwa pracy, żądanie 

sprostowania świadectwa pracy wnosi się do 

sądu pracy.  

61 ustawa 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 i 567) 

Art. 11c ust. 2 

Dodać ust. 4 

W zarządzeniu, o którym mowa w ust. 1 

wojewoda może, na wniosek właścicieli 

nieruchomości, na których nie zamieszkują 

mieszkańcy nie objętych gminnym systemem 

gospodarowania odpadami komunalnymi, 

postanowić o odbieraniu odpadów komunalnych 

od właścicieli tych nieruchomości w ramach 

zorganizowanego przez gminę systemu 

gospodarowania odpadami komunalnymi z 

zastosowaniem zasad, o których mowa w ust. 2 i 

3. 

Alternatywne jest objęcie tych nieruchomości „z 

automatu” a wyłączenie dopiero na wniosek 

właścicieli. 

Ustawa powinna przewidywać szczególne 

zasady w przypadku, gdy właściciele 

nieruchomości, na których nie zamieszkują 

mieszkańcy nieobjęci gminnym systemy 

gospodarowania odpadami komunalnymi, np. 

stacje paliwowe zlokalizowane na takich 

nieruchomościach, nie będą mieli innej 

możliwości odbioru odpadów. 

 

Postulowane jest rozszerzenie zapisu w 

sposób umożliwiający odbiór odpadów 

komunalnych np. ze stacji paliw w ramach 

gminnego systemu gospodarowania 

odpadami komunalnymi w przypadku braku 
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 możliwości lub odmowy odbioru tych 

odpadów w ramach indywidualnie zawartych 

umów w sytuacjach, gdy stacja paliw nie jest 

objęta gminnym systemem odbioru odpadów 

(nie jest objęta uchwałą gminy). 

 

Powyższej zmiany może dokonać wojewoda 

na wniosek właściciela nieruchomości – jest to 

uprawnienie dyskrecjonalne wojewody. 

62 ustawa z dnia 27 

marca 2003 r. o 

planowaniu i 

zagospodarowaniu 

przestrzennym 

art. 37 1. Z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem 

COVID-19 w okresie obowiązywania stanu 

zagrożenia epidemicznego, a w przypadku 

ogłoszenia stanu epidemii – w okresie jego 

obowiązywania zawiesza się wejście w życie 

uchwał rad gmin, o których mowa w art. 37a 

ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o 

planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 293 ze 

zm.). Dniem wejścia w życie uchwał, o których 

mowa w zdaniu poprzedzającym będzie 

pierwszy dzień następujący po odwołaniu 

odpowiednio stanu zagrożenia epidemicznego 

lub stanu epidemii. 

2. Z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem 

COVID-19 w okresie obowiązywania stanu 

zagrożenia epidemicznego, a w przypadku 

ogłoszenia stanu epidemii – w okresie jego 

obowiązywania wyłącza się stosowanie art. 

37d ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o 

planowaniu i zagospodarowaniu 

W związku z obecną sytuacją konieczności 

zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania 

COVID-19 na stacjach paliw pojawia się 

potrzeba szerokiej komunikacji do klientów w 

zakresie funkcjonowania stacji paliw i trybu 

ich działania. Jest to szczególnie ważne dla 

zachowania bezpieczeństwa Klientów i 

Pracowników tych stacji paliw. Zawieszenie 

uchwał pozwoli w okresie kryzysowym 

korzystać z nośników i kanałów komunikacji, 

które gdybyśmy chcieli zastosować się 

zapisów uchwał gminnych powinniśmy usunąć 

lub znacząco ograniczyć. 

 



 

67 
 

przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 293 ze 

zm.). 

 

63 ustawa z dnia 26 

października 1982 r. 

o wychowaniu w 

trzeźwości i 

przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi 

art. 18 1. Z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem 

COVID-19 zezwolenia na sprzedaż napojów 

alkoholowych przeznaczonych do spożycia w 

miejscu lub poza miejscem sprzedaży wydane 

na podstawie art. 18 ustawy z dnia 26 

października 1982 r. o wychowaniu w 

trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 

(t.j.: Dz.U. z 2019 r., poz. 2277 ze zm.) których 

ważność upływa w okresie obowiązywania 

stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu 

epidemii zachowują ważność przez 

dodatkowy okres 12 miesięcy, pod 

warunkiem wniesienia proporcjonalnej opłaty 

za wydanie zezwolenia przed upływem 

pierwotnego terminu ważności zezwolenia. 

 

Uproszczenie procedur uzyskania zezwoleń 

(które są bardzo różne w poszczególnych 

urzędach) umożliwi złożenie w terminie 

dokumentów o wydanie zezwoleń w sytuacji 

kiedy Urząd nie przyjmuje interesantów oraz 

ograniczy wizyty bezpośrednie w 

tych  Urzędach, które według ustalonych przez 

siebie zasad przyjmują Interesantów. Tak 

podejście pozwoli zwiększyć bezpieczeństwo 

zarówno osób pracujących w urzędach oraz 

Interesantów. 

 

 

64 ustawa z dnia 21 

marca 1985 r. o 

drogach 

publicznych 

art. 13 1. Z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem 

COVID-19 w okresie obowiązywania stanu 

zagrożenia epidemicznego, a w przypadku 

ogłoszenia stanu epidemii – w okresie jego 

obowiązywania wyłącza się obowiązek 

ponoszenia opłat za przejazdy po drogach 

krajowych określony w art. 13 ust. 1 pkt 3 

ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 

publicznych (t.j.: Dz.U. z 2020 r., poz. 470 ze 

zm.). 

 

Proponowane rozwiązanie istotnie ograniczy 

ryzyko rozprzestrzenienia koronawirusa na 

terenie Polski. 

Dodatkowo zabezpiecza ono bezpieczeństwo i 

zdrowie klientów codziennie odwiedzających 

stacje paliw oraz osób pracujących na tych 

obiektach. 

Klienci zainteresowani viaTOLL to kierowcy 

(duża część z nich to obcokrajowcy), 

przemieszczający się po całej Europie, którzy 

w większym stopniu są narażeni na zakażenie 
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wirusem. Obsługa klientów viaTOLL związana 

z przyjmowaniem opłat, dokumentów, 

przyjmowanie i wydawanie urządzeń, trwa od 

kilku do kilkudziesięciu minut co zwiększa 

ryzyko zakażanie personelu stacji paliw i w 

następstwie zarażanie klientów 

korzystających z usług stacji paliw. 

Już teraz stacje paliw mają problem z pełną 

obsadą zmian, coraz częściej zespoły pracują 

w ograniczonym składzie co dodatkowo 

wydłuża obsługę klientów, w tym 

użytkowników systemu viaTOLL. 

Musimy mieć również na uwadze rosnące 

ryzyko wystąpienia przypadków, w których 

właściciele stacji będą zmuszenie ograniczać 

funkcjonowanie stacji (zakaz wstępu klientów 

na salę sprzedaży) lub zamykać poszczególne 

obiekty. 

65 Ustawa z dnia 2 

marca 2020 r. o 

szczególnych 

rozwiązaniach 

związanych z 

zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem 

i zwalczaniem 

COVID-19, innych 

chorób zakaźnych 

oraz wywołanych 

nimi sytuacji 

Dodanie 

dodatkowego 

artykułu 

„W czasie trwania stanu zagrożenia 

epidemicznego lub stanu epidemii albo w 

przypadku zaprzestania działania operatora 

pocztowego świadczącego usługi powszechne, 

można wnieść wniosek do Rady do spraw spółek 

z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób 

prawnych, o którym mowa w art. 25 ust. 2 ustawy 

z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania 

mieniem państwowym (Dz. U. 2016 poz. 2259, z 

późn. zm.)” przy użyciu poczty elektronicznej. 

Wniosek powinien być opatrzony 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Tak 

Ułatwienie wnoszenia wniosków do Rady ds. 

Spółek z udziałem Skarbu Państwa i 

państwowych osób prawnych w przypadku 

trwania stanu zagrożenia epidemicznego lub 

stanu epidemii.  

 



 

69 
 

kryzysowych (Dz. 

U. poz. 374 i 567) 

wniesiony wniosek uznaje się za opatrzone 

podpisem w sposób równoważny podpisowi 

własnoręcznemu. 

2. Za pośrednictwem poczty elektronicznej 

możliwe jest wniesienie odwzorowania 

cyfrowego wniosku opatrzonego odręcznym 

podpisem. Jeżeli pismo to zostało wysłane z 

uprzednio wskazanego adresu poczty 

elektronicznej nadawcy lub nie ma wątpliwości co 

do osoby nadawcy, wniosek uznaje się za 

opatrzone podpisem w sposób równoważny 

podpisowi własnoręcznemu. 

3. Do wniosku wniesionego w sposób określony w 

ust. 1 i 2 nie dołącza się załączników w postaci 

papierowej, a tylko odwzorowania cyfrowe 

wszystkich załączników.”  

 

Poniżej przedstawiamy dodatkowe propozycje zapisów w ustawie  

66 Ustawa z dnia 2 

marca 2020 r. o 

szczególnych 

rozwiązaniach 

związanych z 

zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i 

zwalczaniem 

COVID-19, innych 

chorób zakaźnych 

oraz wywołanych 

nimi sytuacji 

Dodanie nowego 

artykułu 

Art. … Terminy ważności zabezpieczeń 

akcyzowych ryczałtowych, o których mowa w art. 

65 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o 

podatku akcyzowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 864, z 

późn. zm.), złożonych przez podmiot, o którym 

mowa w art., 63 ust. 1 tej ustawy, w formie, o 

której mowa w art. 67 ust. 1 pkt  1 oraz pkt 3-6 tej 

ustawy, które upływają w okresie  obowiązywania 

stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu 

epidemii ogłoszonych z powodu COVID-19, 

ulegają wydłużeniu o dodatkowe 12 miesięcy.  

 

Wskazanym byłoby wydłużenie terminu 

ważności zabezpieczeń akcyzowych 

ryczałtowych, złożonych na czas oznaczony 

przez podmioty prowadzące składy 

podatkowe w formie innej niż gwarancji 

bankowych/ubezpieczeniowych (z datą 

ważności określoną przez instytucję wydającą 

taką gwarancję),  

w przypadku których termin ważności upływa 

okresie obowiązywania stanu zagrożenia 

epidemicznego albo stanu epidemii 

ogłoszonych z powodu COVID-19.  
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kryzysowych (Dz. U. 

poz. 374 i 567) 

 

W czasie epidemii, gdy zasoby kadrowe 

zarówno przedsiębiorców, jak i organów 

Krajowej Administracji Skarbowej są 

ograniczone przez liczne nieobecności 

pracowników oraz pracę zdalną, prowadzenie 

postepowań w sprawie przedłużenia ważności 

zabezpieczeń akcyzowych może być 

utrudnione z uwagi na ograniczoną 

dostępność pracowników urzędów 

skarbowych w tym okresie, jak również z 

uwagi na odmienny tryb pracy po stronie 

podmiotów.  

 

Z uwagi na bezpieczeństwo proponowanej 

zmiany dla Skarbu Państwa, proponuje się 

ograniczenie powyższej zmiany do podmiotów 

prowadzących składy podatkowe, które 

otrzymały zgodę na złożenie zabezpieczenia 

ryczałtowego oraz do form zabezpieczenia 

niezwiązanych z terminem określonym przez 

instytucję wystawiającą gwarancję. 

67 Ustawa z dnia 2 

marca 2020 r. o 

szczególnych 

rozwiązaniach 

związanych z 

zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i 

zwalczaniem 

Dodanie nowego 

artykułu 

Art. … Terminy ważności zwolnień z obowiązku 

złożenia zabezpieczenia akcyzowego, o których 

mowa w art. 64 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 

2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 864, z późn. zm.), udzielonych podmiotom, o 

których mowa w art. 63 ust. 1 i 1a tej ustawy, 

które upływają w okresie obowiązywania stanu 

zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii 

Wskazanym byłoby wydłużenie terminu 

ważności zwolnień z obowiązku złożenia 

zabezpieczenia akcyzowego, udzielonych 

podmiotom prowadzącym składy podatkowe 

oraz podatnikom, o których mowa w art. 13 

ust. 3 ustawy o podatku akcyzowym (tj. 

podmiotom wyprowadzającym wyroby 

akcyzowe z cudzego składu podatkowego na 
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COVID-19, innych 

chorób zakaźnych 

oraz wywołanych 

nimi sytuacji 

kryzysowych (Dz. U. 

poz. 374 i 567) 

ogłoszonych z powodu COVID-19, ulegają 

wydłużeniu o dodatkowe 12 miesięcy. 

podstawie zezwolenia wyprowadzenia), w 

przypadku których termin ważności upływa 

okresie obowiązywania stanu zagrożenia 

epidemicznego albo stanu epidemii 

ogłoszonych z powodu COVID-19.  

W czasie epidemii, gdy zasoby kadrowe 

zarówno przedsiębiorców, jak i organów 

Krajowej Administracji Skarbowej są 

ograniczone przez liczne nieobecności 

pracowników oraz pracę zdalną, prowadzenie 

postepowań w sprawie przedłużenia ważności 

zwolnień z obowiązku złożenia zabezpieczenia 

akcyzowego może być utrudnione z uwagi na 

ograniczoną dostępność pracowników 

urzędów skarbowych w tym okresie, jak 

również z uwagi na odmienny tryb pracy po 

stronie podmiotów.  

Z uwagi na bezpieczeństwo proponowanej 

zmiany dla Skarbu Państwa, proponuje się 

ograniczenie powyższej zmiany do podmiotów 

prowadzących składy podatkowe oraz do 

podatników, o których mowa w art. 13 ust. 3 

ustawy o podatku akcyzowym. 

68 Rozporządzenie 

Ministra 

Środowiska z dnia 2 

sierpnia 2016 r. w 

sprawie kwalifikacji 

w zakresie 

górnictwa i 

ZAŁĄCZNIK Nr  6 

Tabela nr 1.  

 

Wiersze:  

nr 1 dla górnika 

strzałowego; 

W kolumnie: 

„Okresy ważności zaświadczeń o odbyciu kursów 

specjalistycznych”  

 

Postulujemy, aby w okresie obowiązywania stanu 

epidemii lub zagrożenia epidemicznego 

wywołanego SARS-CoV-2 zawiesić bieg terminu 

Według obowiązujących przepisów, 

pracownicy odpowiedzialni za utrzymanie 

ruchu w zakładach przemysłowych mają 

obowiązek regularnego odnawiania swoich 

uprawnień i certyfikatów. W wielu 

przypadkach ich nieodnowienie może 

spowodować brak niezbędnej liczby 
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ratownictwa 

górniczego 

(Dz.U.2016.1229 z 

dnia 2016.08.12) 

nr 2 wydawcy 

środków 

strzałowych; 

nr 8 dla rewidenta 

urządzeń systemów 

łączności, 

alarmowania i 

bezpieczeństwa; 

nr 9 dla 

elektromontera 

maszyn i urządzeń 

elektrycznych o 

napięciu do 1 kV pod 

ziemią; 

nr 10 dla 

elektromontera 

maszyn i urządzeń 

elektrycznych o 

napięciu powyżej 1 

kV pod ziemią. 

ważności nabytych zaświadczeń o odbyciu 

kursów specjalistycznych. 

pracowników o koniecznych uprawnieniach, 

co doprowadzi do zamknięcia zakładu ze 

względów administracyjnych. 

 

Mając na uwadze krytyczną sytuację 

gospodarczą, zalecamy zawieszenie biegu 

terminu ważności a tym samym przedłużenie 

nabytych zaświadczeń o odbyciu kursów 

specjalistycznych do czasu ustania zagrożenia 

lub stanu epidemii SARS-CoV-2. 

 

 

69 USTAWA 

z dnia 21 czerwca 

2002 r. 

o materiałach 

wybuchowych 

przeznaczonych do 

użytku cywilnego  

(Dz.U.2020.204 t.j. z 

dnia 2020.02.10) 

[Szkolenie i 

egzaminowanie osób 

mających dostęp do 

materiałów 

wybuchowych 

przeznaczonych do 

użytku cywilnego] 

 

Art.  20. 

Ust. 6a.   

Postulujemy, aby w okresie obowiązywania stanu 

epidemii lub zagrożenia epidemicznego 

wywołanego SARS-CoV-2 zawiesić bieg terminu 

ważności nabytych zaświadczeń 

potwierdzających przygotowanie zawodowe, o 

których mowa w art. 20 ust. 6a do czasu 

odwołania stanu zagrożenia lub epidemii SARS-

CoV-2. 

Według obowiązujących przepisów, 

pracownicy odpowiedzialni za utrzymanie 

ruchu w zakładach przemysłowych mają 

obowiązek regularnego odnawiania swoich 

uprawnień i certyfikatów. W wielu 

przypadkach ich nieodnowienie może 

spowodować brak niezbędnej liczby 

pracowników o koniecznych uprawnieniach, 

co doprowadzi do zamknięcia zakładu ze 

względów administracyjnych. 

 



 

73 
 

Zaświadczenia 

potwierdzające 

przygotowanie 

zawodowe, o których 

mowa w ust. 1, są 

ważne przez 5 lat, po 

upływie których 

osoby mające dostęp 

do materiałów 

wybuchowych 

przeznaczonych do 

użytku cywilnego są 

obowiązane odbyć 

ponownie szkolenie i 

zdać egzamin. 

 

Mając na uwadze krytyczną sytuację 

gospodarczą, zalecamy zawieszenie biegu 

terminu ważności a tym samym przedłużenie 

zaświadczeń potwierdzających przygotowanie 

zawodowe do czasu ustania zagrożenia lub 

stanu epidemii SARS-CoV-2. 

 

[Obowiązki osób 

mających dostęp do 

materiałów 

wybuchowych 

przeznaczonych do 

użytku cywilnego] 

 

Art.  19a.  

1.  Osoba, o której 

mowa w art. 19, jest 

obowiązana 

przedłożyć 

odpowiednio 

przedsiębiorcy albo 

kierownikowi 

KGHM Polska Miedź S.A. wnosi, aby w okresie 

obowiązywania stanu epidemii lub zagrożenia 

epidemicznego wywołanego SARS-CoV-2 

zawiesić bieg terminu ważności nabytych 

zaświadczeń i oświadczeń o niekaralności oraz 

opinię, o której mowa w art. 19 pkt 5, o których 

mowa w art. 19a do czasu odwołania stanu 

zagrożenia lub epidemii SARS-CoV-2. 

Według obowiązujących przepisów, 

pracownicy odpowiedzialni za utrzymanie 

ruchu w zakładach przemysłowych mają 

obowiązek regularnego odnawiania swoich 

uprawnień i certyfikatów. W wielu 

przypadkach ich nieodnowienie może 

spowodować brak niezbędnej liczby 

pracowników o koniecznych uprawnieniach, 

co doprowadzi do zamknięcia zakładu ze 

względów administracyjnych. 

 

Mając na uwadze krytyczną sytuację 

gospodarczą, zalecamy zawieszenie biegu 

terminu ważności a tym samym przedłużenie 

wskazanych w art. 19a zaświadczeń, 
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jednostki naukowej 

przed 

przystąpieniem do 

pracy, a następnie 

dostarczać co trzy 

lata: 

1) zaświadczenie 

albo oświadczenie o 

niekaralności; 

2) opinię, o której 

mowa w art. 19 pkt 5. 

2.  Do oświadczenia, 

o którym mowa w 

ust. 1 pkt 1, przepis 

art. 14 ust. 2b stosuje 

się odpowiednio. 

oświadczeń oraz opinii do czasu ustania 

zagrożenia lub stanu epidemii SARS-CoV-2. 

 

 

Ustawa 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 i 567) 

Dodanie nowego 

artykułu 

Propozycja zapisu: „Minister wydaje decyzję bez 

zasięgania opinii zarządzającego strefą oraz bez 

zawiadamiania przedsiębiorcy o zakończeniu 

postępowania dowodowego w sprawie. Całość 

postępowania prowadzona jest za pomoc 

środków komunikacji elektronicznej.” 

Umożliwienie przedsiębiorcom uzyskania 

zmian w zezwoleniach (SSE) i decyzjach (PSI) w 

zakresie możliwości dostosowania się do 

nowych warunków gospodarczych 

spowodowanych COVID-19. Procedura 

powinna zostać przeprowadzona możliwie 

szybko. Celem jest obniżenie ryzyka w 

działalności przedsiębiorstw, uspokojenie 

nastrojów gospodarczych i możliwość 

koncentracji wysiłku i środków na obszarach 

spowodowanych siłą wyższą. 
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Ustawa 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 i 567) 

Dodanie nowego 

artykułu 

Propozycja zapisu: „Strony umowy o sprzedaż 

energii elektrycznej, gazu ziemnego lub węgla 

kamiennego, która została zawarta przed dniem 

wejścia w życie ustawy i przewiduje fizyczną 

dostawę energii elektrycznej, gazu ziemnego lub 

węgla kamiennego po dniu wejścia w życie 

ustawy, są zobowiązane do zmiany tej umowy w 

zakresie ceny sprzedaży poprzez dostosowanie 

tej ceny do cen rynkowych, odpowiednio, energii 

elektrycznej, gazu ziemnego lub węgla 

kamiennego, w chwili dostawy. Zmiana ceny 

sprzedaży, o której mowa w zdaniu poprzednim, 

dokonywana jest stosownie do różnicy pomiędzy 

rynkową hurtową ceną przedmiotu sprzedaży w 

momencie zawarcia umowy lub określenia ceny 

sprzedaży bądź wskaźników służących do 

ustalenia ceny wynikowej oraz rynkową hurtową 

ceną przedmiotu sprzedaży w chwili fizycznej 

dostawy.” 

Umożliwienie renegocjacji zawartych 

długoterminowych umów na dostawę energii 

elektrycznej, węgla i gazu ze spółkami Skarbu 

Państwa na wniosek przedsiębiorcy w celu 

uniknięcia konieczności wszczynania sporów 

sądowych na podstawie art. 357 1 KC – takie 

rozwiązanie ma na celu dostosowanie stawek 

kontraktowych do realnych cen 

obowiązujących cen rynkowych, ponieważ 

nastąpiła nadzwyczajna zmiana stosunku i 

spełnienie świadczenia wynikającego z tych 

umów groziłoby przedsiębiorstwom rażącą 

stratą, czego strony umów nie przewidziały 

przy ich zawieraniu. 

 

 

ustawa z dnia 4 

lipca 2019 r. o 

zmianie ustawy o 

podatku od 

towarów i usług 

oraz niektórych 

innych ustaw (Dz. U. 

poz. 1520) 

art. 28 pkt 6 w art. 28 pkt 6 otrzymuje brzmienie: 

„6) art. 1 pkt 7, pkt 12 lit. b, pkt 13, 17 i 23, 

art. 3 pkt 3, art. 5, art. 7 pkt 1 i art. 12, które 

wchodzą w życie z dniem 1 grudnia 2021 r. 

Z uwagi na obiektywne utrudnienia z sytuacją 

zagrożenia epidemiologicznego przesunięcie 

nowych obowiązków de facto o jeden kwartał 

to termin zbyt krótki.  

 

Wnioskujemy o wydłużenie terminu wejścia 

nowych struktur JPK DVAT do końca roku 2020 

r., tak aby nowe struktury obowiązywały 

począwszy od 1 stycznia 2020 r.  

 

70 Ustawa o zmianie 

ustawy o 

Art. 77.  Dodać ust. 4) o brzmieniu: Zniesienie limitu godzin nadliczbowych 

zawartych w art. 151 par. 3 Kodeksu pracy 
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szczególnych 

rozwiązaniach 

związanych z 

zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i 

zwalczaniem 

COVID-19, innych 

chorób zakaźnych  

oraz wywołanych 

nimi sytuacji 

kryzysowych oraz 

niektórych innych 

ustaw 

„W związku z koniecznością wykonywania działań 

związanych z przeciwdziałaniem COVID-19  prace 

wykonywane przez pracowników w godzinach 

nadliczbowych nie są wliczane do limitu 

określonego w art.151 par. 3 Kodeksu pracy.” 

(wynikających ze szczególnych potrzeb 

pracodawcy). 

71 Ustawa o zmianie 

ustawy o 

szczególnych 

rozwiązaniach 

związanych z 

zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i 

zwalczaniem 

COVID-19, innych 

chorób zakaźnych  

oraz wywołanych 

nimi sytuacji 

kryzysowych oraz 

niektórych innych 

ustaw 

Art. 16. Wnosimy o odstąpienie kontroli lub prowadzenie 

kontroli zdalnej przez służby WIOŚ . 

 

Konieczność procedowania postępowań 

administracyjnych. 
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72 Ustawa o zmianie 

ustawy o 

szczególnych 

rozwiązaniach 

związanych z 

zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i 

zwalczaniem 

COVID-19, innych 

chorób zakaźnych  

oraz wywołanych 

nimi sytuacji 

kryzysowych oraz 

niektórych innych 

ustaw 

Art. 16. Należy odstąpić od naliczania wszelkich kar i 

grzywien wynikających z Prawa Ochrony 

Środowiska oraz regulacji powiązanych m.in. za 

niespełnienie wymagań emisyjnych, które 

zostaną zaostrzone po 30 czerwca 2020 r.   

 

Brak możliwości realizacji zaplanowanych 

inwestycji i wywiązania się z obowiązków po 1 

lipca 2020 r. 

 

73 Ustawa o zmianie 

ustawy o 

szczególnych 

rozwiązaniach 

związanych z 

zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i 

zwalczaniem 

COVID-19, innych 

chorób zakaźnych  

oraz wywołanych 

nimi sytuacji 

kryzysowych oraz 

niektórych innych 

ustaw 

Art. 16.  Należy dodać derogacje dla zakładów 

przemysłowych wychodzących z Przejściowego 

Planu Krajowego ( 30.06.2020).  

Brak jest możliwości realizacji zaplanowanych 

inwestycji i wywiązania się z obowiązków po 1 

lipca 2020 r. 
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Poniżej przedstawiamy dodatkowe kluczowe postulaty wymagające podjęcia bezpośrednich działań z Komisją Europejską  

74 Sprawa 

SA.51502(2018/N – 

Exemptions for the 

EIUs from the 

capacity 

mechanism levy 

 Postulujemy o silne sygnalizowanie KE wagi dla 

Polski w tym zakresie i monitoringi efektu 

złożonej notyfikacji 

 

W sytuacji zagrożenia dla ciągłości i wielkości 

produkcji, utraty przychodów, problemów z 

dostawą surowców i sprzedażą produktów, 

zwiększenie kosztów energii o kolejny składnik 

- opłatę mocową (w wysokości nie mniejszej 

niż 45 PLN/MWh) pogłębi problemy, z którymi 

już dziś borykają się przemysłowi odbiorcy 

energii elektrycznej. Opłata mocowa zwiększy 

i tak wysokie koszty energii elektrycznej dla 

przemysłu w Polsce i ograniczy środki możliwe 

do wykorzystania na niskoemisyjną 

transformację przemysłu. W tym kontekście, 

zaangażowanie polskiego rządu we 

wspomniane postępowanie notyfikacyjne nie 

tylko (i.) służy złagodzeniu finansowych 

skutków pandemii wywołanej przez 

koronawirusa dla firm pozbawionych – ze 

względu na wielkość – możliwości 

skorzystania z finansowego wsparcia 

przewidzianego w projektach tworzących 

Tarczę Antykryzysową, a należących do 

najistotniejszych pracodawców w regionach, 

lecz również (ii.) pomoże zachować środki 

niezbędne w świetle transformacji 

niskoemisyjnej przemysłu 

 

75 W Dzienniku 

Urzędowym Unii 

Europejskiej (L212) 

opublikowana 

 Postulujemy wystąpienie z wnioskiem do Komisji 

Europejskiej o notyfikację w zakresie Konkluzji 

BAT  

Obydwa postulaty wynikają z poważnego (i 

zaczynającego się materializować) ryzyka 

opóźnienia zaplanowanych inwestycji ze 

względu na powoływanie się przez 
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została decyzja 

wykonawcza 

Komisji (UE) 

2017/1442 z dnia 31 

lipca 2017 r. 

ustanawiająca 

konkluzje dotyczące 

najlepszych 

dostępnych technik 

(BAT) w odniesieniu 

do dużych obiektów 

energetycznego. 

o odroczenie wejścia w życie konkluzji BAT do 

końca 2023 roku, z uwzględnieniem nie naliczania 

kar i opłat dodatkowych z tytułu niespełnienia 

wymogów i braku terminowego ich zrealizowana 

. 

wykonawców na siłę wyższą w związku z 

pandemią wywołaną przez koronawirusa i 

wycofywanie z podjętych zobowiązań 

związanych z inwestycjami służącymi 

dostosowaniu do ww. konkluzji BAT przy 

zachowaniu określonej art. 33 Dyrektywy 

2010/75/UE liczby godzin derogacyjnych. Te, 

niezależne od nich i niemożliwe do 

przewidzenia okoliczności zmuszą firmy do 

przedłużonego korzystania z 

dotychczasowych źródeł energii lub 

ograniczenia produkcji. Ewentualne 

ograniczenie produkcji, z kolei, 

spowodowałoby dalsze zaostrzenie 

kryzysowej sytuacji w przemyśle, ze 

wszystkimi negatywnymi skutkami 

społecznymi w zakresie możliwej utraty 

płynności, miejsc pracy, a także zagrożenia 

inwestycji w badania i rozwój, i nowe 

technologie wspierające niskoemisyjną 

transformację polskiego i unijnego przemysłu.  

Natomiast, przedłużone korzystanie z 

dotychczasowych źródeł wytwórczych wiąże 

się z naruszeniem art. 33 Dyrektywy 

2010/75/UE ws. emisji przemysłowych w 

zakresie liczby godzin derogacyjnych oraz 

niemożnością terminowego dostosowania do 

konkluzji BAT. W związku z prognozami 

długotrwałego kryzysu postulujemy 

przedłużenie terminów – jw., żeby umożliwić 

76 Dyrektywa 

2010/75UE 

Parlamentu 

Europejskiego i 

Rady z dnia 24 

listopada 2010r 

oraz zgodnie z art. 

146a ustawy z dnia 

27 kwietnia 2001r 

Prawo Ochrony 

Środowiska (D.U. z 

2013r poz. 1232 z 

późn.zm) i została 

objęta 

mechanizmem 

derogacji 

wynikającym z 

postanowień art. 

 Postulujemy wystąpienie z wnioskiem do Komisji 

Europejskiej o notyfikację w zakresie Derogacji w 

związku z problemami jakie napotykamy z 

terminowymi realizacjami inwestycji 

mandatowych z powodu ogłoszenia przez 

wykonawców siły wyższej w wyniku epidemii. 

 

O zwiększenie liczby godzin derogacyjnych dla 

źródła emisji- z 17500h o dodatkowe 8000 h na 

źródło z terminem maksymalnym wykorzystania 

do 2024 roku 
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32,33,35 Dyrektywy 

2010/75UE 

Parlamentu 

Europejskiego i 

Rady. 

realizację inwestycji bez zwiększania 

zagrożenia dla ciągłości i wielkości produkcji 

oraz utraty przychodów i płynności ze 

wszystkimi konsekwencjami tych ostatnich. 

Jest to tym bardziej istotne, że zaistniała 

sytuacja doprowadzi do załamania całego 

łańcucha realizacji takich projektów, którego 

odbudowanie będzie wymagało wielu 

miesięcy po ustąpieniu stanu zagrożenia 

epidemiologicznego.  

Realizacja postulatów, o których mowa w lit. 

a-b, może przy tym znacząco wesprzeć 

transformację niskoemisyjną energetyki 

(przemysłowej i zawodowej), jeżeli 

postulowane przedłużenie terminów konkluzji 

BAT zostałoby związane z warunkiem (i.) 

określonego (nie wyższego niż 20% 

szczytowego zapotrzebowania) udziału OZE 

lub (ii.) istotnego ograniczenia emisyjności w 

stosunku do pierwotnie zaplanowanej 

inwestycji. 

 


