
 

 

              Gliwice, dnia 2 kwietnia 2020 r. 

        

 

 

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 

(Dz.U. z 2020 r. poz. 568) 

 

Lp Akt prawny  Data wejścia w 

życie przepisu 

Wpływ na jednostkę samorządu terytorialnego 

1. Przepis prawa: art. 1 pkt 5 

Akt zmieniany: art. 6 ust. 1 i ust. 2 ustawy 

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)  

 

Data wejścia w 

życie: 31 marca 

2020 r. 

 

 

 

Prawo zamówień publicznych 

Do zamówień na usługi lub dostawy niezbędne do przeciwdziałania COVID-19 

nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), jeżeli zachodzi wysokie 

prawdopodobieństwo szybkiego i niekontrolowanego rozprzestrzeniania się 

choroby lub jeżeli wymaga tego ochrona zdrowia publicznego. 

 

Zatem przepis może być stosowany przez jednostki samorządu terytorialnego po 

spełnieniu poniższych przesłanek: 

 

1) ma zastosowanie tylko do zamówień na towary lub usługi, 

2) zamówienie niezbędne do przeciwdziałania COVID-19, 

3) dotyczy sytuacji, w których: 

- zachodzi wysokie prawdopodobieństwo szybkiego i niekontrolowanego 

rozprzestrzeniania się choroby, 

lub 

- jeżeli wymaga tego ochrona zdrowia publicznego. 
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Należy każdorazowo analizować stan faktyczny danej sprawy,  

w szczególności przesłankę niezbędności do przeciwdziałania COVID-19 

analizuje się w oparciu o art. 2 ustawy o COVID-19, czyli przez przeciwdziałanie 

COVID-19 rozumie się wszelkie czynności związane ze zwalczaniem zakażenia, 

zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków, w 

tym społeczno-gospodarczych, choroby.  

2. Przepis prawa: art. 1 pkt 9 

Akt zmieniany: dodany art. 11a – 11d do 

ustawy z dnia 2 marca 2020 r.  

o szczególnych rozwiązaniach związanych 

z zapobieganiem, przeciwdzia- łaniem  

i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 

zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 

kryzysowych (Dz. U. poz. 374 i 567) 

 

Data wejścia w 

życie: 31 marca 

2020 r. 

 

Gospodarowanie odpadami 

W przypadku braku na obszarze województwa technicznych  

i organizacyjnych możliwości unieszkodliwiania medycznych o właściwościach 

zakaźnych wytworzonych w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 oraz 

innych odpadów o takich właściwościach, wojewoda może wydać, w drodze 

decyzji administracyjnej, polecenie dotyczące gospodarowania tymi odpadami 

organom samorządu terytorialnego, samorządowym osobom prawnym oraz 

samorządowym jednostkom organizacyjnym  nieposiadającym osobowości 

prawnej. 

 

Polecenie podlega natychmiastowemu wykonaniu z chwilą jego doręczenia lub 

ogłoszenia oraz nie wymaga uzasadnienia. 

 

Dopuszczono zmiany w gospodarowaniu odpadami i ustawie o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach: 

Wojewoda w drodze zarządzenia może zdecydować o przekazywaniu 

niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych do innych instalacji niż 

instalacje komunalne, a także zmienić częstotliwość odbierania odpadów 

komunalnych oraz sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego 

zbierania odpadów komunalnych, określone w uchwałach rady gminy wydanych 

na podstawie przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminie. 

3.  Przepis prawa: art. 1 pkt 10 

Akt zmieniany: art. 12 ustawy z dnia 2 

marca 2020 r. o szczególnych 

Data wejścia w 

życie: 31 marca 

2020 r. 

Prawo budowlane 

Do projektowania, budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i rozbiórki 

obiektów budowlanych, w tym zmiany sposobu użytkowania, w związku  
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rozwiązaniach związanych  

z zapobieganiem, przeciwdzia- łaniem  

i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 

zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 

kryzysowych (Dz. U. poz. 374 i 567) 

 

z przeciwdziałaniem COVID-19, nie stosuje się przepisów  ustawy - Prawo 

budowlane, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz aktów 

planistycznych oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. 

 

Pomimo ww. wyłączeń, w przypadku prowadzenia robót budowlanych  

w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, których rozpoczęcie, zgodnie  

z przepisami ustawy - Prawo budowlane, wymaga uzyskania decyzji  

o pozwoleniu na budowę, inwestor jest obowiązany zapewnić objęcie 

kierownictwa oraz nadzoru nad tymi robotami przez osobę posiadającą 

uprawnienia budowlane w odpowiednich specjalnościach. 

 

4. Przepis prawa: art. 1 pkt 13 

Akt zmieniany: art. 14a ust. 3 ustawy z 

dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych 

rozwiązaniach związanych z 

zapobieganiem, przeciwdzia- łaniem i 

zwalczaniem COVID-19, innych chorób 

zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 

kryzysowych (Dz. U. poz. 374 i 567) 

 

Data wejścia w 

życie: 31 marca 

2020 r. 

Postępowanie sądowoadministracyjne 

W przypadku całkowitego zaprzestania czynności przez oznaczony wojewódzki 

sąd administracyjny z powodu COVID-19 Prezes Naczelnego Sądu 

Administracyjnego może wyznaczyć inny wojewódzki sąd administracyjny jako 

właściwy do rozpoznawania spraw pilnych należących do właściwości sądu, 

który zaprzestał czynności – mając na względzie zapewnienie prawa do sądu oraz 

warunki organizacyjne sądów. 

 

Pilne sprawy to takie, w przypadku których ustawa określa termin ich 

rozpatrzenia przez sąd oraz sprawy wniosków o wstrzymanie wykonania aktu lub 

czynności. 

5. Przepis prawa: art. 1 pkt 14 

Akt zmieniany: art. 15j ustawy z dnia 2 

marca 2020 r. o szczególnych 

rozwiązaniach związanych z 

zapobieganiem, przeciwdzia- łaniem i 

zwalczaniem COVID-19, innych chorób 

zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 

kryzysowych (Dz. U. poz. 374 i 567) 

Data wejścia w 

życie: 31 marca 

2020 r. 

Opłata za użytkowanie wieczyste 

Opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego za rok 2020 wnosi się w 

terminie do dnia 30 czerwca 2020 r. Termin ten może zostać przedłużony 

rozporządzeniem Rady Ministrów. 

 

Dotychczasowe przepisy przewidują, że opłatę uiszcza się w terminie do 31 

marca za dany rok z góry.  

6. Przepis prawa: art. 1 pkt 14 

Akt zmieniany: art. 15n ustawy z dnia 2 

Data wejścia w 

życie: 31 marca 

Prowadzenie przewozów bez zezwolenia 

W czasie epidemii nie stosuje się warunków określonych w zezwoleniu na 
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marca 2020 r. o szczególnych 

rozwiązaniach związanych z 

zapobieganiem, przeciwdzia- łaniem i 

zwalczaniem COVID-19, innych chorób 

zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 

kryzysowych (Dz. U. poz. 374 i 567) 

 

2020 r. wykonywanie przewozów regularnych i przewozów regularnych specjalnych  

(art. 18 ust. 1 ustawy o transporcie drogowym) w przypadku: 

 

1) konieczności podjęcia czynności związanych z przeciwdziałaniem COVID-19; 

2) braku rentowności wykonywanych przewozów, będącego skutkiem 

niezależnych od przedsiębiorcy okoliczności, związanych z przeciwdziałaniem 

COVID-19. 

 

W związku z tym organ nie może cofnąć zezwolenia wskutek naruszenia lub 

zmiany warunków, na jakich zezwolenie zostało wydane oraz określonych w tym 

zezwoleniu, jeśli została spełniona jedna z ww. przesłanek. 

7. Przepis prawa: art. 1 pkt 14 

Akt zmieniany: art. 15o ustawy z dnia 2 

marca 2020 r. o szczególnych 

rozwiązaniach związanych z 

zapobieganiem, przeciwdzia- łaniem i 

zwalczaniem COVID-19, innych chorób 

zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 

kryzysowych (Dz. U. poz. 374 i 567) 

 

Data wejścia w 

życie: 31 marca 

2020 r. 

Pomoc społeczna 

Z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, przyznanie świadczeń 

na podstawie ustawy o pomocy społecznej, w szczególności osobie lub rodzinie, 

które zostały poddane kwarantannie w związku z podejrzeniem zakażenia lub 

choroby zakaźnej, nie wymaga przeprowadzenia rodzinnego wywiadu 

środowiskowego, a ustalenie sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej  

i majątkowej może nastąpić na podstawie: 

1) rozmowy telefonicznej z pracownikiem socjalnym, oraz 

2) dokumentów lub oświadczenia, o których mowa w art. 107 ust. 5b ustawy o 

pomocy społecznej, a także ich kopii, w tym elektronicznych, uzyskanych od 

osoby lub rodziny ubiegającej się o pomoc lub 

3) informacji udostępnionych przez jednostki sektora finansów publicznych. 

8. Przepis prawa: art. 1 pkt 14 

Akt zmieniany: art. 15p ustawy z dnia 2 

marca 2020 r. o szczególnych 

rozwiązaniach związanych  

z zapobieganiem, przeciwdzia- łaniem  

i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 

zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 

kryzysowych (Dz. U. poz. 374 i 567) 

 

Data wejścia w 

życie: 31 marca 

2020 r. 

Zwolnienie z podatku od nieruchomości (za część 2020 roku) 

Przewidziano wyłącznie możliwość wprowadzenia zwolnienia z podatku od 

nieruchomości dla przedsiębiorców za część 2020 roku. Nie określono, o jaką 

część roku chodzi. Rada gminy będzie mogła wprowadzić zwolnienie dla 

gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności 

gospodarczej, ale wyłącznie dla wskazanych grup przedsiębiorców, których 

płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z epidemią. 

 

Zatem, pozostawiono do swobodnej decyzji organów stanowiących gminy 
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wprowadzenie dodatkowych przesłanek dotyczących podmiotu, któremu będzie 

przysługiwało zwolnienie, umieszczając zwrot: „wskazanym grupom 

przedsiębiorców”. W oparciu o to kryterium będzie możliwe wskazanie grupy 

przedsiębiorców np. poprzez rodzaj prowadzonej działalności.   

 

Problem może pojawić się także ze zdefiniowaniem przesłanki „pogorszenia 

płynności finansowej”. Ustawa nie zawiera definicji legalnej tego pojęcia, ani nie 

odsyła w tym zakresie do innych ustaw. Wobec tego organy mogą intepretować 

to w różny sposób.  

 

W związku z tym konieczne jest wprowadzenie szczegółowych regulacji  

w tym zakresie w treści uchwały rady gminy. Takie rozwiązanie może zaś 

przysporzyć gminie kolejnych problemów związanych z potencjalnymi zarzutami 

w przedmiocie dyskryminacji przedsiębiorców, natomiast wobec przeniesienia na 

gminy ciężaru wyjaśnienia tej przesłanki staje się to konieczne. 

9. Przepis prawa: art. 1 pkt 14 

Akt zmieniany: art. 15q ustawy z dnia 2 

marca 2020 r. o szczególnych 

rozwiązaniach związanych z 

zapobieganiem, przeciwdzia- łaniem i 

zwalczaniem COVID-19, innych chorób 

zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 

kryzysowych (Dz. U. poz. 374 i 567) 

 

Data wejścia w 

życie: 31 marca 

2020 r. 

Zwolnienie z podatku od nieruchomości (za pozostałą część 2020 roku) 

Rada gminy może przedłużyć, w drodze uchwały, wskazanym grupom 

przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z 

ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, 

terminy płatności rat podatku od nieruchomości, płatnych  

w kwietniu, maju i czerwcu 2020 r., nie dłużej niż do dnia 30 września 2020 r. 

 

Zatem, pozostawiono do swobodnej decyzji organów stanowiących gmin 

wprowadzenie dodatkowych przesłanek dotyczących podmiotu, któremu będzie 

przysługiwało zwolnienie, umieszczając zwrot: „wskazanym grupom 

przedsiębiorców”. W oparciu o to kryterium będzie możliwe wskazanie grupy 

przedsiębiorców np. poprzez rodzaj prowadzonej działalności.   

 

Problem może pojawić się także ze zdefiniowaniem przesłanki „pogorszenia 

płynności finansowej”. Ustawa nie zawiera definicji legalnej tego pojęcia, ani nie 

odsyła w tym zakresie do innych ustaw. W związku z tym pozostawia to pole do 

nadużyć przez organ w stosunku do indywidualnych podatników. 
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W związku z tym konieczne jest wprowadzenie szczegółowych regulacji  

w tym zakresie w treści uchwały rady gminy. Takie rozwiązanie może zaś 

przysporzyć gminie kolejnych problemów związanych z potencjalnymi zarzutami 

w przedmiocie dyskryminacji przedsiębiorców, natomiast wobec przeniesienia na 

gminy ciężaru wyjaśnienia tej przesłanki staje się konieczne. 

 

 

10. Przepis prawa: art. 1 pkt 14 

Akt zmieniany: art. 15r ustawy z dnia 2 

marca 2020 r. o szczególnych 

rozwiązaniach związanych z 

zapobieganiem, przeciwdzia- łaniem i 

zwalczaniem COVID-19, innych chorób 

zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 

kryzysowych (Dz. U. poz. 374 i 567) 

 

Data wejścia w 

życie: 31 marca 

2020 r. 

Umowy w zamówieniach publicznych 

Strony umowy w sprawie zamówienia publicznego wzajemnie informują się  

niezwłocznie o wpływie okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na 

należyte wykonanie tej umowy, o ile taki wpływ wystąpił lub może wystąpić. 

 

Zamawiający, po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem 

COVID-19 mogą wpłynąć lub wpływają na należyte wykonanie umowy może w 

uzgodnieniu z wykonawcą dokonać zmiany umowy, o której mowa w art. 144 

ust. 1 pkt 3 ustawy – Prawo zamówień publicznych, w szczególności przez: 

1) zmianę terminu wykonania umowy lub jej części, lub czasowe zawieszenie 

wykonywania umowy lub jej części, 

2) zmianę sposobu wykonywania dostaw, usług lub robót budowlanych, 

3) zmianę zakresu świadczenia wykonawcy i odpowiadającą jej zmianę 

wynagrodzenia wykonawcy 

– o ile wzrost wynagrodzenia spowodowany każdą kolejną zmianą nie 

przekroczy 50% wartości pierwotnej umowy. 

11. Przepis prawa: art. 1 pkt 14 

Akt zmieniany: art. 15s ustawy z dnia 2 

marca 2020 r. o szczególnych 

rozwiązaniach związanych z 

zapobieganiem, przeciwdzia- łaniem i 

zwalczaniem COVID-19, innych chorób 

zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 

kryzysowych (Dz. U. poz. 374 i 567) 

Data wejścia w 

życie: 31 marca 

2020 r. 

Naruszenie ustawy o dyscyplinie finansów publicznych 

Nie stanowi naruszenia dyscypliny finansów publicznych: 

1) nieustalenie lub niedochodzenie od strony umowy o zamówienie publiczne  

(o której mowa w art. 15r. „ustawy antykryzysowej”) należności powstałych  

w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy w sprawie 

zamówienia publicznego na skutek okoliczności związanych z wystąpieniem 

COVID-19. 

2) zmiana umowy w sprawie zamówienia publicznego dopuszczalna po 
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 spełnieniu przesłanek określonych w art. 15r. „ustawy antykryzysowej” 

12. Przepis prawa: art. 1 pkt 14 

Akt zmieniany: art. 15w ustawy z dnia 2 

marca 2020 r. o szczególnych 

rozwiązaniach związanych z 

zapobieganiem, przeciwdzia- łaniem i 

zwalczaniem COVID-19, innych chorób 

zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 

kryzysowych (Dz. U. poz. 374 i 567) 

 

Data wejścia w 

życie: 31 marca 

2020 r. 

Naruszenie ustawy o dyscyplinie finansów publicznych 

 

Osoba, która nabywając towary lub usługi niezbędne dla zwalczania epidemii (w 

czasie stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19) narusza obowiązki 

służbowe lub obowiązujące w tym zakresie przepisy, nie narusza dyscypliny 

finansów publicznych, jeżeli działa w interesie społecznym, zaś bez 

dopuszczenia się tych naruszeń nabycie tych towarów lub usług nie mogłoby 

zostać zrealizowane albo byłoby istotnie zagrożone. 

13. Przepis prawa: art. 1 pkt 14 

Akt zmieniany: art. 15za ustawy z dnia 2 

marca 2020 r. o szczególnych 

rozwiązaniach związanych z 

zapobieganiem, przeciwdzia- łaniem i 

zwalczaniem COVID-19, innych chorób 

zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 

kryzysowych (Dz. U. poz. 374 i 567) 

 

Data wejścia w 

życie: 31 marca 

2020 r. 

Opłata prolongacyjna w decyzjach podatkowych 

Te gminy, których organy w drodze uchwały wprowadziły opłatę prolongacyjną 

przed stanem epidemii, ustalają tę opłatę w wydawanych decyzjach ulgowych 

bez zmian. Ustawa „antykryzysowa” nie  wprowadza ustawowego odstąpienia od 

ustalenia opłaty prolongacyjnej od odroczonych lub rozłożonych na raty 

podatków lokalnych stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego. 

 

Z kolei wprowadzono zwolnienie z opłaty prolongacyjnej ustalanej przy 

wydawaniu decyzji na podstawie art. 67a § 1 pkt 1 lub 2 Ordynacji podatkowej 

(o odroczenie terminu płatności należności lub rozłożeniu na raty), dotyczącej 

podatków stanowiących dochód budżetu, na podstawie wniosku złożonego  

w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii 

ogłoszonych w związku z COVID-19 albo w okresie 30 dni następujących po ich 

odwołaniu. 

 

Jednocześnie Minister właściwy do spraw finansów publicznych może zaniechać 

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

określając w szczególności rodzaj podatku, zakres terytorialny zaniechania, 

okres, w którym następuje zaniechanie, i grupy obowiązanych, których dotyczy 

zaniechanie, mając na względzie okres obowiązywania stanu zagrożenia 

epidemicznego i stanu epidemii w związku z COVID-19 oraz skutki nimi 

wywołane. 
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14. Przepis prawa: art. 1 pkt 14  

Akt zmieniany: art. 15zi ustawy z dnia 2 

marca 2020 r. o szczególnych 

rozwiązaniach związanych z 

zapobieganiem, przeciwdzia- łaniem i 

zwalczaniem COVID-19, innych chorób 

zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 

kryzysowych (Dz. U. poz. 374 i 567) 

 

Data wejścia w 

życie: 31 marca 

2020 r. 

Ustawa o finansach publicznych  

W celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19: 

- nie obowiązują terminy dla zmiany kwot dotacji celowych na zadania zlecone 

jednostkom samorządu terytorialnego, ani terminy dla zmiany kwot dotacji na 

dofinansowanie zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego, 

- przeniesienia polegające na zmniejszeniu lub zwiększeniu wydatków mogą być 

dokonywane mimo niespełnienia wymogów określonych w art. 171 ust. 3 i 4 

ustawy r. o finansach publicznych (tj. wymóg uzyskania zgody Ministra 

Finansów na przeniesienie polegające na zmniejszeniu lub zwiększeniu 

wydatków majątkowych jednorazowo o kwotę powyżej 100 tys. zł oraz wymóg 

uzyskania zgody Ministra Finansów na przeniesienie polegające na zmniejszeniu 

lub zwiększeniu tych wydatków w przypadku wydatków na inwestycje 

budowlane), 

- środki z budżetu państwa przeznaczone na finansowanie programów 

wieloletnich mogą być wykorzystane na inne cele (nie stosuje się art. 173 ustawy 

o finansach publicznych), 

- dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych szkół i 

placówek oświatowych mogą być udzielane do wysokości 100% planowanych 

wydatków jednostki samorządu terytorialnego na realizację danego zadania. 

15. Przepis prawa: art. 1 pkt 14 

Akt zmieniany: art. 15zj ustawy z dnia 2 

marca 2020 r. o szczególnych 

rozwiązaniach związanych z 

zapobieganiem, przeciwdzia- łaniem i 

zwalczaniem COVID-19, innych chorób 

zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 

kryzysowych (Dz. U. poz. 374 i 567) 

Data wejścia w 

życie: 31 marca 

2020 r. 

Terminy rozliczenia dotacji 

W związku z realizacją zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 

zatwierdzenie rozliczenia dotacji w zakresie rzeczowym i finansowym (art. 152 

ust. 2 ustawy o finansach publicznych) powinno nastąpić w terminie 60 dni od 

dnia jego przedstawienia, a w przypadku dotacji na realizację zadania za granicą 

– 120 dni od dnia jego przedstawienia. 

 

 

 

16. Przepis prawa: art. 1 pkt 14  

Akt zmieniany: art. 15zl ustawy z dnia 2 

marca 2020 r. o szczególnych 

rozwiązaniach związanych z 

Data wejścia w 

życie: 31 marca 

2020 r. 

Terminy przekazania informacji o rocznych kwotach części subwencji ogólnej 

Jednostki samorządu terytorialnego mogą dostać informację o rocznych kwotach 

części subwencji ogólnej oraz o rocznych wpłatach z opóźnieniem. 
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zapobieganiem, przeciwdzia- łaniem i 

zwalczaniem COVID-19, innych chorób 

zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 

kryzysowych (Dz. U. poz. 374 i 567) 

Minister właściwy do spraw finansów publicznych może przekazać jednostkom 

samorządu terytorialnego informację o rocznych kwotach części subwencji 

ogólnej oraz o rocznych wpłatach, wynikających z ustawy budżetowej, w 

terminie późniejszym, niż wynika to z ustawy. Informacja ta może być 

przekazana najpóźniej w terminie 14 dni od zakończenia stanu zagrożenia 

epidemicznego albo stanu epidemii. 

 

 

 

17. Przepis prawa: art. 1 pkt 14   

Akt zmieniany: art. 15zn ustawy z dnia 2 

marca 2020 r. o szczególnych 

rozwiązaniach związanych z 

zapobieganiem, przeciwdzia- łaniem i 

zwalczaniem COVID-19, innych chorób 

zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 

kryzysowych (Dz. U. poz. 374 i 567) 

Data wejścia w 

życie: 31 marca 

2020 r. 

Przeniesienia wydatków między działami klasyfikacji budżetowej 

 

Zezwolono samorządom na dokonywanie zmian w planie dochodów i wydatków 

budżetów oraz w wieloletniej prognozie finansowych czy w planie wydatków 

budżetu. 

 

W celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań związanych z 

przeciwdziałaniem COVID-19 wójt (burmistrz, prezydent miasta), zarząd 

powiatu lub zarząd województwa może: 

1) dokonać zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu 

terytorialnego, w tym dokonać przeniesień wydatków między działami 

klasyfikacji budżetowej; 

2) organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może upoważnić zarząd 

do przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych 

wydatków innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu 

terytorialnego oraz przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym 

jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, 

których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do 

zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności 

wykraczają poza rok budżetowy; 

3) dokonać zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków 

budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych  

z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez 



 

10 
 

 

jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki; 

4) dokonać zmiany przeznaczenia rezerwy celowej utworzonej w budżecie 

jednostki samorządu terytorialnego bez uzyskania opinii właściwej komisji. 

Wydatki przenoszone z rezerwy ogólnej mogą zwiększać planowane wydatki na 

uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy; 

5) tworzyć nową rezerwę celową bez uzyskania opinii komisji właściwej do 

spraw budżetu organu stanowiącego tej jednostki, przenosząc do niej 

zablokowane kwoty wydatków. Wydatki przenoszone z rezerwy ogólnej mogą 

zwiększać planowane wydatki na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy. 

Rezerwa celowa może być przeznaczona na finansowanie wynagrodzeń i 

uposażeń; 

6) dokonać zmiany limitu zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów  

i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych.  

18. Przepis prawa: art. 1 pkt 14    

Akt zmieniany: art. 15zo ustawy z dnia 2 

marca 2020 r. o szczególnych 

rozwiązaniach związanych z 

zapobieganiem, przeciwdzia- łaniem i 

zwalczaniem COVID-19, innych chorób 

zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 

kryzysowych (Dz. U. poz. 374 i 567) 

Data wejścia w 

życie: 31 marca 

2020 r. 

Okres obowiązywania przepisu art. 15zn 

Wójt, zarząd powiatu lub zarząd województwa może dokonać zmian, w tym 

dokonać przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,  

 i czynności określonych w art. 15zn do odwołania stanu zagrożenia 

epidemicznego albo stanu epidemii. 

19. Przepis prawa: art. 1 pkt 14     

Akt zmieniany: art. 15zzb ustawy z dnia 2 

marca 2020 r. o szczególnych 

rozwiązaniach związanych z 

zapobieganiem, przeciwdzia- łaniem i 

zwalczaniem COVID-19, innych chorób 

zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 

kryzysowych (Dz. U. poz. 374 i 567) 

Data wejścia w 

życie: 31 marca 

2020 r. 

Dofinansowanie wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenie społeczne przez 

starostę 

Starosta może, na podstawie zawartej umowy, przyznać przedsiębiorcy 

dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od 

tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku spadku 

obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19. 

 

Wniosek do starosty mogą złożyć także osoby zatrudnione na podstawie umowy 

o pracę nakładczą lub umowy zlecenia albo innej umowy  

o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy dotyczące zlecenia. 
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Dofinansowanie w przypadku spadku obrotów o: 

1) co najmniej 30% – może być przyznane w wysokości 50% kwoty 

minimalnego wynagrodzenia miesięcznie, 

2) co najmniej 50% – może być przyznane w wysokości 70% kwoty 

minimalnego wynagrodzenia miesięcznie, 

3) co najmniej 80% – może być przyznane w wysokości 90% kwoty 

minimalnego wynagrodzenia miesięcznie 

– na okres nie dłuższy niż 3 miesiące. 

20. Przepis prawa: art. 1 pkt 14      

Akt zmieniany: art. 15zzd ustawy z dnia 2 

marca 2020 r. o szczególnych 

rozwiązaniach związanych z 

zapobieganiem, przeciwdzia- łaniem i 

zwalczaniem COVID-19, innych chorób 

zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 

kryzysowych (Dz. U. poz. 374 i 567) 

Data wejścia w 

życie: 31 marca 

2020 r. 

Udzielenie przez starostę pożyczki 

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

podstawie umowy, udzielić ze środków Funduszu Pracy jednorazowo pożyczki 

na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej 

mikroprzedsiębiorcy, który prowadził działalność gospodarczą przed dniem 1 

marca 2020 r. 

 

Pożyczka może być udzielona do wysokości 5 000 zł. 
 

21. Przepis prawa: art. 1 pkt 14 

akt zmieniany: art. 15zzh ustawy 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) 

Data wejścia w 

życie: 

31 marca 2020 r. 

Określenie terminów wypełniania obowiązków nałożonych ustawą- 

sprawozdań finansowych 

1.W przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, 

minister właściwy do spraw finansów publicznych, w drodze rozporządzenia, 

może określić inne terminy wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz 

w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do 

właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji, o których 

mowa w ustawie o rachunkowości oraz w aktach wykonawczych wydanych na 

podstawie tej ustawy, ustawie o finansach publicznych oraz w aktach 

wykonawczych wydanych na podstawie tej ustawy, ustawy o podatku 

dochodowym od osób fizycznych biorąc pod uwagę konieczność prawidłowej 

realizacji tych obowiązków. 

 

2.W przypadku określenia w rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 1, nowego 

terminu zatwierdzenia sprawozdania finansowego jednostki samorządu 
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terytorialnego, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego podejmuje 

uchwałę w sprawie absolutorium do dnia wskazanego w tym rozporządzeniu. 

Komisja rewizyjna przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu 

terytorialnego wniosek w sprawie absolutorium dla wójta (burmistrza, 

prezydenta miasta), zarządu powiatu lub zarządu województwa, o którym mowa 

w art. 270 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w 

terminie 15 dni przed dniem wskazanym w rozporządzeniu. 

22. Przepis prawa: art. 1 pkt 14 

akt zmieniany: art. 15zzk ustawy 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) 

Data wejścia w 

życie: 

31 marca 2020 r. 

Możliwość wstrzymania egzekucji administracyjnej przez rade ministrów  

Rada Ministrów może, w drodze rozporządzenia, wstrzymać administracyjne 

postępowania egzekucyjne należności pieniężnych, określając w szczególności 

zakres terytorialny wstrzymania tych postępowań oraz okres, na który następuje 

to wstrzymanie, mając na względzie okres obowiązywania stanu zagrożenia 

epidemicznego i stanu epidemii w związku z COVID-19 oraz skutki nimi 

wywołane 

23. Przepis prawa: art. 1 pkt 14 

akt zmieniany: art. 15zzl ustawy 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) 

Data wejścia w 

życie: 

31 marca 2020 r. 

Przedłużenie terminu na złożenie sprawozdania z wykonania zadania 

publicznego 

1.W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu 

epidemii oraz w terminie 30 dni następujących po ich odwołaniu organ 

administracji publicznej zlecający realizację zadania publicznego organizacjom 

pozarządowym, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 

r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz podmiotom 

wymienionym w art. 3 ust. 3 tej ustawy jest uprawniony do przedłużenia terminu 

na złożenie sprawozdania z wykonania zleconego zadania publicznego oraz 

rozliczenia udzielonej dotacji na realizację zadania publicznego z pominięciem 

terminów wynikających z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych, a także do uznania za uzasadnione wydatków poniesionych na 
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sfinansowanie działań realizowanych w ramach zleconego zadania publicznego, 

które zostały od-wołane w następstwie okoliczności związanych z 

obowiązywaniem stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1., niewykonanie planu działań lub 

nieosiągnięcie rezultatów założonych w umowie, na podstawie której zlecono 

realizację zadania publicznego, nie może skutkować uznaniem dotacji na 

realizację zadania publicznego w tej części za wykorzystaną niezgodnie z 

przeznaczeniem, pobraną nienależnie lub w nadmiernej wysokości i podlegającą 

zwrotowi. 

24. Przepis prawa: art. 1 pkt 14 

akt zmieniany: art. 15zzm ustawy 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) 

Data wejścia w 

życie: 

31 marca 2020 r. 

Zlecanie zadań publicznych z pominięciem otwartych konkursów ofert 

W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii 

organ administracji publicznej może zlecać organizacjom realizację zadań 

publicznych w celu przeciwdziałania COVID-19 z pominięciem otwartych 

konkursów ofert. 

25. Przepis prawa: art. 1 pkt 14 

akt zmieniany: art. 15zzr ustawy 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) 

Data wejścia w 

życie: 

31 marca 2020 r. 

Zawieszenie biegu terminów przewidzianych przepisami prawa 

administracyjnego 

W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii 

ogłoszonego z powodu COVID-19 bieg przewidzianych przepisami prawa 

administracyjnego terminów: 

1) od zachowania których jest uzależnione udzielenie ochrony prawnej przed 

sądem lub organem, 

2) do dokonania przez stronę czynności kształtujących jej prawa i obowiązki, 

3) przedawnienia, 

4) których niezachowanie powoduje wygaśnięcie lub zmianę praw rzeczowych 

oraz roszczeń i wierzytelności, a także popadnięcie w opóźnienie, 

5) zawitych, z niezachowaniem których ustawa wiąże ujemne skutki dla strony, 

6) 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 
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obowiązków wynikających z przepisów o ich ustroju 

– nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres. 

 

*nie dotyczy terminów w rozpoznawanych przez sądy sprawach wskazanych 

ustawie jako sprawy pilne, terminów w sprawach wyboru lub powołania 

organów, których kadencje są określone w Konstytucji Rzeczypospolitej 

Polskiej, terminów wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego 

oraz terminów w sprawach wniosków i pytań prawnych do Trybunału 

Konstytucyjnego. 

Właściwy organ, sąd lub podmiot może wezwać obowiązanego do dokonania 

czynności wynikających z przepisów prawa, w oznaczonym terminie i w 

zakresie, w jakim przepis ten zobowiązuje do dokonania czynności, jeżeli 

niepodjęcie czynności mogłoby spowodować niebezpieczeństwo dla życia lub 

zdrowia ludzi lub zwierząt, poważną szkodę dla interesu społecznego albo ze 

względu na grożącą niepowetowaną szkodę materialną. W takim przypadku 

obowiązany powinien wykonać obowiązek w oznaczonym terminie. 

26. Przepis prawa: art. 1 pkt 14 

akt zmieniany: art. 15zzs ustawy 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) 

Data wejścia w 

życie: 

31 marca 2020 r. 

Zawieszenie biegu terminów  

W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z 

powodu COVID bieg terminów procesowych i sądowych w:  

1) postępowaniach sądowych, w tym sądowo administracyjnych,  

2) postępowaniach egzekucyjnych,  

3) postępowaniach karnych,  

4) postępowaniach karnych skarbowych,  

5) postępowaniach w sprawach o wykroczenia,  

6) postępowaniach administracyjnych,  

7) postępowaniach i kontrolach prowadzonych na podstawie ustawy z dnia 29 

sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa,  

8) kontrolach celno-skarbowych,  

9) postępowaniach w sprawach, o których mowa w art. 15f ust. 9 ustawy z dnia 

19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 847 i 1495 oraz 

z 2020 r. poz. 284),  

10) innych postępowaniach prowadzonych na podstawie ustaw  
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– nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres. 
 
*nie dotyczy terminów w rozpoznawanych przez sądy sprawach wskazanych 

ustawie jako sprawy pilne, terminów w sprawach wyboru lub powołania 

organów, których kadencje są określone w Konstytucji Rzeczypospolitej 

Polskiej, terminów wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego 

oraz terminów w sprawach wniosków i pytań prawnych do Trybunału 

Konstytucyjnego, 

*nie dotyczy kontroli i postępowań wskazanych odpowiednio w dziale V 

rozdziale 3 oddziale 3 oraz dziale VI rozdziale 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 

r. – Prawo zamówień publicznych. 

27. Przepis prawa: art. 1 pkt 14 

akt zmieniany: art. 15zzu ustawy 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) 

Data wejścia w 

życie: 

31 marca 2020 r. 

Zakaz wykonywania tytułów wykonawczych nakazu opróżnienia lokalu 

mieszkalnego 

W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii 

ogłoszonego z powodu COVID-19 nie wykonuje się tytułów wykonawczych 

nakazujących opróżnienie lokalu mieszkalnego. 

28. Przepis prawa: art. 1 pkt 14 

akt zmieniany: art. 15zzx ustawy 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) 

Data wejścia w 

życie: 

31 marca 2020 r. 

Możliwość wprowadzenia zdalnego trybu obradowania przez organy JST 

1.W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu 

epidemii organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego oraz działające 

kolegialnie organy: wykonawcze w jednostkach samorządu terytorialnego, w 

związkach jednostek samorządu terytorialnego, w związku metropolitalnym, w 

regionalnych izbach obrachunkowych oraz samorządowych kolegiach 

odwoławczych mogą zwoływać i odbywać obrady, sesje, posiedzenia, 

zgromadzenia lub inne formy działania właściwe dla tych organów, a także 

podejmować rozstrzygnięcia, w tym uchwały, z wykorzystaniem środków 

porozumiewania się na odległość lub korespondencyjnie (zdalny tryb 

obradowania). 

2.Obradowanie w zdalnym trybie zarządza osoba uprawniona do 

przewodniczenia danemu organowi stanowiącemu jednostki samorządu 
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terytorialnego oraz innemu organowi działającemu kolegialnie. 

3.Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do kolegialnych organów 

wewnętrznych, takich jak komisje oraz zespoły, działających w organach 

stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz organach działających 

kolegialnie. 

29. Przepis prawa: art. 1 pkt 14 

akt zmieniany: art. 15zzy ustawy 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) 

Data wejścia w 

życie: 

31 marca 2020 r. 

Przekazanie wykonywania zadań innemu podmiotowi Publicznemu 

1. W przypadku, gdy w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego 

albo stanu epidemii urząd administracji publicznej lub inny podmiot wykonujący 

zadania publiczne stanie się niezdolny do wykonywania zadań w całości albo w 

części, wojewoda może w drodze zarządzenia powierzyć wykonywanie zadań 

tego urzędu lub podmiotu, w całości albo w części, w określonym terminie, 

innemu urzędowi administracji publicznej lub podmiotowi wykonującemu 

zadania publiczne. 

2. Powierzenie wykonywania zadań urzędu administracji publicznej lub innego 

podmiotu, o którym mowa w ust. 1, może odbywać się w grupie takich samych 

urzędów administracji publicznej lub takich samych podmiotów wykonujących 

zadania publiczne. 

3. Urząd administracji publicznej lub podmiot wykonujący zadania publiczne, 

któremu wojewoda powierzył wykonywanie zadań w trybie ust. 1 wykonuje te 

zadania na koszt urzędu administracji publicznej lub innego podmiotu 

wykonującemu zadania publicznej, od których przejął te zadania do 

wykonywania. 

4. Przepisy ust. 1–3 nie mają zastosowania do urzędów naczelnych i centralnych 

organów władzy publicznej. 

30. Przepis prawa: art. 1 pkt 14 

akt zmieniany: art. 15zzz ustawy z dnia 2 

marca 2020 r. o szczególnych 

rozwiązaniach związanych z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 

Data wejścia w 

życie: 

31 marca 2020 r. 

Niezdolność w sprawowaniu funkcji wójta, burmistrza, prezydenta miasta 

W przypadku przemijającej przeszkody w wykonywaniu zadań i kompetencji 

wójta, burmistrza, prezydenta miasta, w okresie obowiązywania stanu 

zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, spowodowanej niezdolnością do 

pracy z powodu choroby trwającej do 30 dni, jego zadania i kompetencje, w 
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zwalczaniem COVID-19, innych chorób 

zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 

kryzysowych (Dz. U. poz. 374 i 567) 

okresie tej niezdolności do pracy, przejmuje zastępca, a w gminach, w których 

powołano więcej niż jednego zastępcę – pierwszy zastępca. 

31. Przepis prawa: art. 1 pkt 14 

akt zmieniany: art. 15zzze ustawy 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) 

Data wejścia w 

życie: 

31 marca 2020 r. 

Należności cywilnoprawne z tytułu najmu, dzierżawy i użytkowania 

1.Należności pieniężne (należności cywilnoprawne przypadające Skarbowi 

Państwa reprezentowanego przez starostę), z tytułu oddania nieruchomości w 

najem, dzierżawę lub użytkowanie, przypadające za okres stanu zagrożenia 

epidemicznego albo stanu epidemii, mogą być umarzane w całości albo w części 

lub ich spłata może być odraczana lub rozkładana na raty przez starostę lub 

prezydenta miasta na prawach powiatu, wykonujących zadania z zakresu 

administracji rządowej, bez zgody wojewody. 

2. Starosta lub prezydent miasta na prawach powiatu wykonujący zadania z 

zakresu administracji rządowej bez zgody wojewody może odstąpić od 

dochodzenia należności, o których mowa w ust. 1, na wniosek podmiotu, 

którego płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem 

negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 

32. Przepis prawa: art. 1 pkt 14 

akt zmieniany: art. 15zzzf ustawy 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) 

Data wejścia w 

życie: 

31 marca 2020 r. 

Należności cywilnoprawne z tytułu najmu, dzierżawy i użytkowania 

Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może, w drodze uchwały, 

postanowić o odstąpieniu od dochodzenia należności o charakterze 

cywilnoprawnym przypadających jednostce samorządu terytorialnego lub jej 

jednostkom organizacyjnym, wymienionym w art. 9 pkt 3, 4 i 13 ustawy 

finansach publicznych( tj. jednostki budżetowe, samorządowe zakłady 

budżetowe, państwowe i samorządowe instytucje kultury) w stosunku do 

podmiotów, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z 

ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 

i które złożą wniosek o odstąpienie od dochodzenia należności. 
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33. Przepis prawa: art. 1 pkt 14 

akt zmieniany: art. 15zzzg ustawy 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) 

Data wejścia w 

życie: 

31 marca 2020 r. 

Udzielanie ulg, umorzeń należności cywilnoprawnych 

1. Do czasu określenia przez organ stanowiący jednostki samorządu 

terytorialnego zasad udzielania ulg, w przedmiocie należności pieniężnych 

mających charakter cywilnoprawny, dotyczących należności pieniężnych z 

tytułu oddania nieruchomości w najem, dzierżawę lub użytkowanie 

przypadających za okres stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii 

jednostce samorządu terytorialnego lub jej jednostkom organizacyjnym, 

wymienionym w art. 9 pkt 3, 4 i 13 tej ustawy( tj. jednostki budżetowe, 

samorządowe zakłady budżetowe, państwowe i samorządowe instytucje 

kultury), należności te mogą być umarzane, terminy ich spłaty mogą zostać 

odroczone lub płatność tych należności może zostać rozłożona na raty przez 

wójta, burmistrza, prezydenta miasta, zarząd powiatu albo zarząd województwa 

2. Do czasu podjęcia uchwały, o której mowa w art. 15zzzf, wójt, burmistrz, 

prezydent miasta, zarząd powiatu albo zarząd województwa może postanowić o 

odstąpieniu od dochodzenia należności, o których mowa w ust. 1, na wniosek 

podmiotu, którego płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z 

ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. 

34. Przepis prawa: art. 1 pkt 14 

akt zmieniany: art. 15zzzh ustawy 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) 

Data wejścia w 

życie: 

31 marca 2020 r. 

Pomoc publiczna 

Wsparcie, o którym mowa m.in. w art. 15p (zwolnienia z podatku od 

nieruchomości: gruntów, budynków i budowli) oraz art. 15q (przedłużenie 

terminów płatności podatku od nieruchomości) stanowi pomoc publiczną, 

mającą na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce, o której 

mowa w Tymczasowych ramach. Podobnie, stosownie do art. 15zzzh ust. 2 

Ustawy antykryzysowej, ulgi, o których mowa w art.15zzze-15zzzg, w 

przypadku udzielenia ich podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą, 

stanowią pomoc publiczną, mającą na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom 

w gospodarce, o której mowa w Tymczasowych ramach. 

35. Przepis prawa: art. 1 pkt 14 

akt zmieniany: art. 15zzzi ustawy z dnia 2 

marca 2020 r. o szczególnych 

rozwiązaniach związanych z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 

Data wejścia w 

życie: 

31 marca 2020 r. 

Zdalne obradowanie kolegialnych organów administracji publicznej 

1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach kolegialne organy administracji 

publicznej mogą zdecydować o odbyciu swoich posiedzeń przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej, co obejmuje w szczególności: 

1) transmisję posiedzenia w czasie rzeczywistym pomiędzy uczestnikami 
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zwalczaniem COVID-19, innych chorób 

zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 

kryzysowych (Dz. U. poz. 374 i 567) 

posiedzenia danego organu, 

2) wielostronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której 

uczestnicy posiedzenia danego organu mogą wypowiadać się w toku jego 

posiedzenia; 

– z zachowaniem niezbędnych zasad bezpieczeństwa. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, kolegialny organ administracji 

publicznej może podejmować rozstrzygnięcia także w trybie obiegowym. 

36. Przepis prawa: art. 1 pkt 17 

akt zmieniany: art. 31p ustawy 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) 

Data wejścia w 

życie: 

31 marca 2020 r. 

Dotacja JST na rzecz samorządowego zakładu Budżetowego zwalczającego 

covid-19 

W 2020 r. samorządowy zakład budżetowy, który realizuje zadania związane z 

przeciwdziałaniem COVID-19, może otrzymać dotacje z budżetu jednostki 

samorządu terytorialnego przekraczające 50% kosztów jego działalności. 

37. Przepis prawa: art. 1 pkt 17 

akt zmieniany: art. 31s ustawy 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) 

Data wejścia w 

życie: 

31 marca 2020 r. 

Przedłużenie umowy najmu/zakaz wypowiadania najemcy umowy najmu  

Jeżeli czas obowiązywania umowy najmu lokalu zawartej przed dniem wejścia 

w życie ustawy zmieniającej upływa przed dniem 30 czerwca 2020 r., umowa ta 

ulega przedłużeniu do dnia 30 czerwca 2020 r., na warunkach dotychczasowych.   

38. Przepis prawa: art. 1 pkt 17 

akt zmieniany: art. 31t ustawy 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) 

Data wejścia w 

życie: 

31 marca 2020 r. 

1. Do dnia 30 czerwca 2020 r. nie wypowiada się najemcy umowy najmu lub 

wysokości czynszu. 

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się w przypadku wypowiadania umowy najmu 

najemcy lokalu mieszkalnego: 

1) na podstawie art. 11 ust. 2 pkt 1, 3 lub 4 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o 

ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu 

cywilnego lub 

2) któremu przysługuje tytuł prawny do innego lokalu mieszkalnego położonego 

w tej samej lub pobliskiej miejscowości, jeżeli lokal ten spełnia warunki 
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przewidziane dla lokalu zamiennego, chyba że najemca nie może z przyczyn od 

niego niezależnych używać tego lokalu. 

39. Przepis prawa: art. 1 pkt 17 

akt zmieniany: art. 31u ustawy 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) 

Data wejścia w 

życie: 

31 marca 2020 r. 

W przypadku gdy wypowiedzenie umowy najmu lokalu mieszkalnego przez 

wynajmującego lub wypowiedzenie przez niego wysokości czynszu w takim 

lokalu nastąpiło przed dniem wejścia w życie ustawy, a termin tego 

wypowiedzenia upływa po tym dniu, a przed dniem 30 czerwca 2020 r., termin 

wypowiedzenia ulega przedłużeniu do dnia 30 czerwca 2020 r. Przedłużenie 

terminu wypowiedzenia następuje na podstawie oświadczenia woli najemcy. 

40. Przepis prawa: art. 1 pkt 17 

akt zmieniany: art. 31zk ustawy 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) 

Data wejścia w 

życie: 

31 marca 2020 r. 

Wydatki z budżetu JST przewyższające dochody w 2020 r. 

W roku 2020 wydatki bieżące budżetu jednostki samorządu terytorialnego mogą 

być wyższe niż dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat 

ubiegłych i wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 

27 sierpnia o finansach publicznych, o wydatki bieżące ponoszone w celu 

realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w części, w jakiej 

zostały sfinansowane środkami własnymi. 

41. Przepis prawa: art. 1 pkt 17 

akt zmieniany: art. 31zl ustawy 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) 

Data wejścia w 

życie: 

31 marca 2020 r. 

Reorganizacja wysokości spłaty długu JST 

Ustalając na lata 2020–2025 relację ograniczającą wysokość spłaty długu 

jednostki samorządu terytorialnego, wydatki bieżące budżetu jednostki 

podlegają pomniejszeniu o wydatki bieżące na obsługę długu. W tym zakresie 

nie ma zastosowania art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie 

ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 

2500). 

 

 

42. Przepis prawa: art. 17 pkt 5 lit. b 

Akt zmieniany: dodaje się art. 29 ust. 

3a4 do ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o 

Data wejścia w 

życie:  

31 marca 2020 r. 

Dofinansowanie zakładów aktywności zawodowej 

Koszty działania zakładów aktywności zawodowej zorganizowanych w 

formie samorządowych zakładów budżetowych mogą być dofinansowane 
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rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. 

U. z 2020 r. poz. 426) 

 

 

  przez dotację podmiotową od organizatora (czyli gminy, powiatu, 

fundacji, stowarzyszenia lub innej organizacji społecznej, której statutowym 

zadaniem jest rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych). 

43. Przepis prawa: art. 20 

Akt zmieniany: art. 144b ustawy z dnia 

29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 900, z późn. zm) 

 

Data wejścia w 

życie: 

31 marca 2020 r. 

 

- Możliwość doręczenia pism wydanych w formie dokumentu 

elektronicznego w postaci wydruku pisma uzyskanego z systemu została 

rozszerzona na inne systemy teleinformatyczne (poprzednio taka możliwość 

istniała jedynie w przypadku pism wydanych w formie dokumentu 

elektronicznego przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego Szefa 

Krajowej Administracji Skarbowej). 

- Jednocześnie, poprzez dodanie § 5 do art. 144b – operator pocztowy oraz 

osoby pracujące w jego imieniu, uzyskały dostęp do informacji objętych 

tajemnicą skarbową w zakresie koniecznym do wysyłania wydruków pism. 

44. Przepis prawa: art. 22 pkt 1 

Akt zmieniany: dodaje się art. 36 ust. 17 

do ustawy z dnia 13 października 1998 r. o 

systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. 

z 2020 r. poz. 266 i 321) 

Data wejścia w 

życie: 

31 marca 2020 r. 

Informacje do ZUSu dot. zawartej umowy o dzieło 

Wprowadzono obowiązek dla płatnika składek oraz osoby fizycznej 

zlecającej dzieło poinformowania ZUS w terminie 7 dni o każdej zawartej 

umowie o dzieło w przypadku: 

1) zawarcia umowy z osobą, z którą nie pozostaje w stosunku pracy, 

2) jeżeli w ramach takiej umowy nie wykonuje pracy na rzecz pracodawcy, z 

którym pozostaje w stosunku pracy.  

45. Przepis prawa: art. 25 

Akt zmieniany: dodaje się art. 6 ust. 2 

pkt 1a do ustawy z dnia 25 czerwca 1999 

r.  

o świadczeniach pieniężnych  

z ubezpieczenia społecznego w razie 

choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 645 i 1590 oraz z 2020 r. poz. 60) 

Data wejścia w 

życie: 

31 marca 2020 r. 

Zasiłek chorobowy dla osób objętych kwarantanną 

Wprowadzono dodatkową przesłankę przysługiwania zasiłku chorobowego 

w postaci poddania się obowiązkowi kwarantanny, o której mowa w 

przepisach o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u 

ludzi. 

Przepis stosuje się do osób, które zostały poddane obowiązkowi 

kwarantanny po dniu 14 marca 2020 r. 

46. Przepis prawa: art. 38 pkt 2 

Akt zmieniany: dodaje się art. 180b do 

ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r.  

Data wejścia w 

życie: 

31 marca 2020 r. 

Przeniesienie wydatków budżetowych na mocy rozporządzenia RM 

Rada Ministrów została upoważniona do wydania rozporządzenia -  
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o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 869, 1622, 1649 i 2020 oraz z 2020 r. 

poz. 284 i 374) 

w przypadku uruchomienia programu mobilizacji gospodarki, na mocy 

którego możliwe będzie dokonywanie przeniesienia planowanych wydatków 

budżetowych między częściami i działami budżetu państwa w celu wsparcia 

realizacji zadań wynikających z przepisów o organizowaniu zadań na rzecz 

obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców, uwzględniając 

wysokość oraz rodzaj koniecznego wsparcia i bieżące wykonanie wydatków 

w poszczególnych częściach i działach budżetu państwa. 

47. Przepis prawa: art. 40 pkt 5 

Akt zmieniany: art. 53a ustawy z dnia 5 

stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. 

U. z 2019 r. poz. 684 i 1504) 

Data wejścia w 

życie: 

31 marca 2020 r. 

Nowe regulacje dot. głosowania korespondencyjnego 

Wprowadzone zostały nowe zasady głosowania korespondencyjnego, 

poszerzono krąg osób uprawnionych. Dotychczas osobami, które mogły 

skorzystać z takiego trybu były wyłącznie osoby niepełnosprawne.  

 

Aktualnie, oprócz osób niepełnosprawnych, głosować korespondencyjnie 

może również wyborca: 

- podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub 

izolacji w warunkach domowych, o których mowa w ustawie z dnia 5 

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

u ludzi, 

- który najpóźniej w dniu głosowania kończy 60 lat. 

 

Wyłączenia: 

Głosowanie korespondencyjne jest wyłączone w przypadku głosowania w 

obwodach utworzonych: 

- w zakładzie leczniczym, domu pomocy społecznej, zakładzie karnym i 

areszcie śledczym oraz w oddziale zewnętrznym takiego zakładu i aresztu, 

jeżeli w dniu wyborów będzie w nim przebywać co najmniej 15 wyborców, 

- w domu studenckim lub zespołach domów studenckich prowadzonych 

przez uczelnie lub inne podmioty na podstawie umów zawartych z 

uczelniami, 

- za granicą, 

- na polskich statkach morskich. 

Głosowanie korespondencyjne jest wyłączone także w przypadku udzielenia 
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przez wyborcę niepełnosprawnego oraz wyborcę, który najpóźniej w dniu 

głosowania kończy 60 lat, pełnomocnictwa do głosowania. 

48. Przepis prawa: art. 40 pkt 6 

Akt zmieniany: art. 53b § 1 ustawy z 

dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504) 

Data wejścia w 

życie: 

31 marca 2020 r. 

Termin zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego 

W zakresie terminu zgłoszenia głosowania korespondencyjnego 

wprowadzono wyjątek dot. wyborców objętych w dniu wyborów 

kwarantanną, izolacją lub izolacją w warunkach domowych – zgłaszają oni 

zamiar głosowania korespondencyjnego do komisarza wyborczego do 5 dnia 

przed dniem wyborów. 

49. Przepis prawa: art. 40 pkt 6 

Akt zmieniany: dodaje się art. 53b § 3b 

do ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – 

Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 

684 i 1504) 

Data wejścia w 

życie: 

31 marca 2020 r. 

Gminy będą przekazywać właściwym urzędnikom wyborczym informacje 

na temat osób objętych w dniu głosowania kwarantanną, izolacją lub izolacją 

w warunkach domowych po uzyskaniu tych informacji od Głównego 

Inspektora Sanitarnego lub działającego z jego upoważnienia innego organu 

Państwowej Inspekcji Sanitarnej. 

50. Przepis prawa: art. 40 pkt 7 

Akt zmieniany: art. 53c ustawy z dnia 5 

stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. 

U. z 2019 r. poz. 684 i 1504) 

Data wejścia w 

życie: 

31 marca 2020 r. 

Zgłoszenie o zamiarze głosowania korespondencyjnego złożone: 

- po terminie, 

- niespełniające wymogów, o których mowa w art. 53b, 

- nieuzupełnione w terminie, 

pozostawia się bez rozpoznania, o czym informuje się wyborcę. 

51. Przepis prawa: art. 40 pkt 8 

Akt zmieniany: art. 53e ustawy z dnia 5 

stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. 

U. z 2019 r. poz. 684 i 1504) 

Data wejścia w 

życie: 

31 marca 2020 r. 

Pakiet wyborczy 

Wyborca głosujący korespondencyjnie otrzymuje pakiet wyborczy: 

- nie później niż 6 dni przed wyborami – wyborca niepełnosprawny i ten, 

który ma ukończył 60 lat, 

- nie później niż 2 dni przed wyborami – wyborca objęty kwarantanną, 

izolacją lub izolacją w warunkach domowych. 

52. Przepis prawa: art. 40 pkt 10 

Akt zmieniany: art. 53h ustawy z dnia 5 

stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. 

U. z 2019 r. poz. 684 i 1504) 

Data wejścia w 

życie: 

31 marca 2020 r. 

Przekazanie koperty zwrotnej z oddanym głosem 

Wyborca głosujący korespondencyjnie objęty kwarantanną, izolacją lub 

izolacją w warunkach domowych nie odsyła koperty zwrotnej do komisji 

obwodowej, lecz przekazuje ją przedstawicielowi Poczty Polskiej. Nie ma on 

możliwości dostarczenia koperty zwrotnej osobiście do obwodowej komisji 

wyborczej. 
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53. Przepis prawa: art. 41 

Akt zmieniany: dodaje się art. 6a i 6b do 

ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad 

dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 326) 

Data wejścia w 

życie: 

31 marca 2020 r. 

Wprowadzenie ograniczeń na mocy rozporządzenia ministra rodziny 

W przypadkach uzasadnionych nadzwyczajnymi okolicznościami 

zagrażającymi życiu lub zdrowiu dzieci, minister właściwy do spraw 

rodziny, w drodze rozporządzenia: 

- może czasowo ograniczyć lub czasowo zawiesić funkcjonowanie form 

opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na obszarze kraju lub jego części, 

uwzględniając stopień zagrożenia na danym obszarze, 

- może wyłączyć stosowanie niektórych przepisów ustawy, w odniesieniu do 

wszystkich lub niektórych form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, w 

szczególności w zakresie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i 

organizacji pracy tych form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, a także 

wprowadzić w tym zakresie odrębne unormowania. 

54. Przepis prawa: art. 42 

Akt zmieniany: art. 236a ustawy z dnia 

14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 

2019 r. poz. 701, z późn. zm.18)) 

Data wejścia w 

życie: 

31 marca 2020 r. 

Wydłużone zostały terminy dot. papierowej formy dokumentów ewidencji 

odpadów: 

- sporządzanie tych dokumentów do dnia 31 grudnia 2020 r., 

- wprowadzanie tych dokumentów do Bazy danych o produktach i 

opakowaniach  oraz o gospodarce odpadami do dnia 31 stycznia 2021 r. 

55. Przepis prawa: art. 51 

Akt zmieniany: art. 62 ustawy z dnia 11 

stycznia 2018 r. o elektromobilności i 

paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 1124, 1495, 1527 i 1716 oraz z 2020 

r. poz. 284) 

Data wejścia w 

życie: 

31 marca 2020 r. 

Plan budowy ogólnodostępnych stacji ładowania 

Wydłużone zostały terminy dot. konsultacji przez wójta, burmistrza, 

prezydenta miasta projektu planu budowy ogólnodostępnych stacji 

ładowania: 

- termin konsultacji nie może być krótszy niż 45 dni, przy czym koniec tego 

terminu nie może przypadać później niż dnia 31 maja 2020 r., 

- termin na uzgodnienie projektu planu z operatorami systemów 

dystrybucyjnych elektroenergetycznych nie może być krótszy niż 30 dni od 

daty zakończenia konsultacji społecznych 

56. Przepis prawa: art. 53 

Akt zmieniany: dodaje się art. 20 ust. 1a 

do ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o 

przekształceniu prawa użytkowania 

wieczystego gruntów zabudowanych na 

Data wejścia w 

życie:  

31 marca 2020 r. 

Termin wniesienia opłaty 

Opłatę należną za rok 2020 wnosi się w terminie do dnia 30 czerwca 2020 

r. 
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cele mieszkaniowe w prawo własności 

tych gruntów (Dz. U. z 2020 r. poz. 139) 

57. Przepis prawa: art. 57 

Akt zmieniany: art. 7 ustawy z dnia 13 

czerwca 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo 

ochrony środowiska oraz ustawy o 

zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. poz. 

1211) 

Data wejścia w 

życie:  

31 marca 2020 r. 

Zmiana terminów dot. uchwalania programu ochrony powietrza 

1) zarząd województwa opracowuje i przedstawia do zaopiniowania projekt 

uchwały w sprawie programu ochrony powietrza w terminie do dnia 30 

czerwca 2020 r. (poprzednio było do dnia 30 kwietnia 2020 r.), 

2) sejmik województwa uchwala program ochrony powietrza w terminie do 

dnia 30 września 2020 r. (poprzednio było do dnia 15 czerwca 2020 r.), 

3) zarząd województwa przekazuje informację o uchwaleniu programu 

ochrony powietrza w terminie do dnia 15 października 2020 r. (poprzednio 

było do dnia 20 czerwca 2020 r.) 

58. Przepis prawa: art. 65 Data wejścia w 

życie: 

31 marca 2020 r. 

Stworzenie Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 

Jednostki sektora finansów publicznych mogą otrzymywać wsparcie ze 

środków Funduszu. 

Jednostki samorządu terytorialnego środki z Funduszu będą gromadzić na 

wydzielonym rachunku dochodów i przeznaczać na wydatki związane z 

przeciwdziałaniem COVID-19 w ramach planu finansowego tego rachunku. 

Zadania organów wykonawczych jst: 

- dysponują środkami przekazanymi z Funduszu, 

- opracowują plan finansowy dla rachunku dochodów, 

- po zakończeniu roku budżetowego, przedkładają organom stanowiącym 

informację o wykonaniu planu finansowego rachunku. 

Wsparcie ze środków Funduszu stanowi przychód jednostki sektora 

finansów publicznych. 
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USTAWA  

z dnia 31 marca 2020 r. 

o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia  

związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

(Dz.U. z 2020 r. poz. 567) 

 

 

 

Lp Akt prawny  Data wejścia w 

życie przepisu 

Wpływ na jednostkę samorządu terytorialnego 

1. Przepis prawa: art. 59 

Akt zmieniany: Ustawa z dnia 15 

kwietnia 2011r. o działalności leczniczej 

(Dz.U. z 2020 r. poz. 295) 

 

 

 

Data wejścia w 

życie: 

14 marca 2020 r. 

 

 

Przedłużeniu o 12 miesięcy ulega termin podjęcia uchwały o likwidacji 

SPZOZ przez JST, która jest podmiotem tworzącym dla SPZOZ (w sytuacji, 

gdy strata netto za rok obrotowy nie może być pokryta przez SPZOZ we 

własnym zakresie oraz gdy po dodaniu kosztów amortyzacji ma wartość 

ujemną).  

Po upływie ww. terminu JST, jako podmiot tworzący SPZOZ, może podjąć 

uchwałę o zmianie formy organizacyjno-prawnej albo o likwidacji 

samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.  

2. Przepis prawa: art. 10 ust. 2 pkt 1 lit. b 

Akt zmieniany: ustawa z dnia 2 marca 

2020 r. o szczególnych rozwiązaniach 

związanych z zapobieganiem, przeciwdzia- 

łaniem i zwalczaniem COVID-19, innych 

chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi 

sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374) 

 

Data wejścia w 

życie: 

8 marca 2020 r. 

Minister właściwy do spraw zdrowia może nałożyć obowiązek wykonania 

określonego zadania w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 na podmiot 

lecznicy, będący spółką kapitałową, w której jedynym albo większościowym 

udziałowcem albo akcjonariuszem jest jednostka samorządu terytorialnego. 

3.  Przepis prawa: art. 10a 

Akt zmieniany: ustawa z dnia 2 marca 

2020 r. o szczególnych rozwiązaniach 

związanych z zapobieganiem, przeciwdzia- 

łaniem i zwalczaniem COVID-19, innych 

Data wejścia w 

życie: 

8 marca 2020 r.  

Wprowadzono ogólną kompetencję ministra właściwego do spraw zdrowia 

do podejmowania innych niż określone w art. 10 [nakładanie na jednostki 

samorządu terytorialnego i publiczne podmioty lecznicze obowiązku 

wykonania zadań w związku z przeciwdziałaniem COVID-19] działań 

związanych z przeciwdziałaniem COVID-19. Nie jest jasne, w jakim 
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chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi 

sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374) 

 

zakresie kompetencja ta może dotyczyć JST.  

Działania, o których mowa powyżej, są finansowane z budżetu państwa z 

części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw zdrowia. 

4. Przepis prawa: art. 10c 

Akt zmieniany: ustawa z dnia 2 marca 

2020 r. o szczególnych rozwiązaniach 

związanych z zapobieganiem, przeciwdzia- 

łaniem i zwalczaniem COVID-19, innych 

chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi 

sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374) 

 

Data wejścia w 

życie:  

1 kwietnia 2020 

r. 

Wprowadzono nowe okoliczności wyłączające bezprawność czynów 

określonych w art. 231 k.k. (nadużycie uprawnień przez funkcjonariusza 

publicznego), art. 296 k.k. (wyrządzenie szkody w obrocie gospodarczym), 

deliktów dyscyplinarnych i czynów, o których mowa w art. 1 ustawy z dnia 

17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów 

publicznych. Przesłanki:  

- naruszenie obowiązków służbowych lub obowiązujących przepisów w 

zakresie nabywania towarów lub usług niezbędnych dla zwalczania choroby 

zakaźnej COVID-19, 

- czyn lub delikt popełniony w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub 

stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19,  

- działanie w interesie społecznym – bez dopuszczenia się tych naruszeń 

nabycie tych towarów lub usług nie mogłoby zostać zrealizowane albo 

byłoby istotnie zagrożone. 
 

 

 


