
 

 

              Gliwice, dnia 2 lipca 2020 r. 

        

 

 

 Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym 

skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19  

(Dz.U. z 2020 r. poz. 1086) 

 

 

Lp Akt prawny  Data wejścia w 

życie przepisu 

Wpływ na jednostkę samorządu terytorialnego 

1. Przepis prawa: art. 33 

Akt zmieniany: art. 30 ust. 5h oraz ust. 5i   

w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo 

budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186,  

z późn. zm.) 

Data wejścia w 

życie:  

24 czerwca 2020 

r.  

 

 

 

[Zgłoszenie wykonywania robót budowlanych polegających na budowie lub 

przebudowie przenośnych wolno stojących masztów antenowych] 

 

Uchylono przepis wprowadzony tarczą antykryzysową 2.0., który przewidywał, że 

w przypadku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia wykonywania robót 

budowlanych polegających na budowie lub przebudowie przenośnych wolno 

stojących masztów antenowych, organ administracji architektoniczno-budowlanej 

obligatoryjnie zobowiązuje inwestora do wstrzymania wykonywania robót 

budowlanych lub do rozbiórki obiektu.  

 

Wyjaśnienie: W okresie stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo 

stanu klęski żywiołowej, wyłączono wymóg uzyskania pozwolenia na budowę  

w przypadku wykonywania robót budowlanych polegających na budowie lub 

przebudowie przenośnych wolno stojących masztów antenowych, gdy inwestorem 

jest przedsiębiorca telekomunikacyjny lub podmiot, o którym mowa w art. 4 

ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2019 r. poz. 

2460 oraz z 2020 r. poz. 374 i 695).  Do wykonywania tych robót konieczne jest 

dokonanie zgłoszenia, do którego organ administracji architektoniczno-
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budowlanej może wnieść sprzeciwu. Dotychczas wraz ze sprzeciwem organ 

obligatoryjnie zobowiązywał inwestora do wstrzymania wykonywania robót 

budowlanych lub do rozbiórki obiektu.  

2. Przepis prawa: art. 34 

Akt zmieniany: art. 5 i art. 16 ustawy z dnia 

20 października 1994 r. o specjalnych 

strefach ekonomicznych (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 482 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284) 

Data wejścia w 

życie:  

24 czerwca 2020 

r. 

 

[Status prawny gruntów, na których może być ustanowiona Specjalna Strefa 

Ekonomiczna SSE] 

 

Strefa SSE może być ustanowiona na gruntach stanowiących własność lub 

użytkowanie wieczyste innych podmiotów niż zarządzającego, Skarbu Państwa, 

jednoosobowej spółki Skarbu Państwa, jednostki samorządu terytorialnego albo 

związku komunalnego lub będących w użytkowaniu wieczystym zarządzającego 

albo jednoosobowej spółki Skarbu Państwa, za ich zgodą, wyłącznie  

w przypadku, gdy pełna realizacja rozpoczętej inwestycji będzie wymagała 

zwiększenia terenu strefy o nie więcej niż 2 ha. 

 

Wyjaśnienie: 

Przed uchyleniem powyższego przepisu część strefy mogła obejmować grunty 

stanowiące własność lub użytkowanie wieczyste podmiotów innych niż 

wymienionych powyżej, za ich zgodą, w przypadku, gdy: 

1) w ramach inwestycji prowadzonej na terenie strefy zostanie utworzona 

określona liczba nowych miejsc pracy lub zostaną poniesione nakłady 

inwestycyjne o określonej wartości lub, 

2) w wyniku inwestycji będzie prowadzona działalność polegająca na 

uruchomieniu wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych towarów, procesów 

lub usług, lub, 

2a) w wyniku inwestycji będzie prowadzona działalność w zakresie budownictwa 

okrętowego lub przemysłów komplementarnych, 

3) inwestycja będzie dotyczyła usług: 

a) badawczo-rozwojowych, 

b) informatycznych, 

c) rachunkowości i kontroli ksiąg, 

d) w zakresie księgowości, z wyłączeniem deklaracji podatkowych, 

e) centrów telefonicznych lub 



 

3 
 

 

4)  pełna realizacja rozpoczętej inwestycji będzie wymagała zwiększenia terenu 

strefy o nie więcej niż 2 ha. 

 

3.  Przepis prawa: art. 40 pkt 1  

Akt zmieniany: dodano art. 297  

i zmieniono art. 299f w ustawie z dnia 29 

sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa 

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

Data wejścia 

w życie:  

24 czerwca 2020 

r. 

[Udostępnianie akt spraw podatkowych Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji 

i Konsumentów] 

 

Akta spraw podatkowych, w tym akta zawierające informacje, objęte tajemnicą 

skarbową, naczelnicy urzędów skarbowych i naczelnicy urzędów celno-

skarbowych udostępniają także Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji  

i Konsumentów – w związku z prowadzonym: 

a) postępowaniem wyjaśniającym, postępowaniem antymonopolowym, 

postępowaniem w sprawie o uznanie postanowień wzorca umowy za 

niedozwolone i postępowaniem w sprawie praktyk naruszających zbiorowe 

interesy konsumentów,  

b) postępowaniem w sprawie praktyk nieuczciwie wykorzystujących przewagę 

kontraktową i postępowaniem wyjaśniającym, o których mowa w ustawie  

o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej  

w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi, 

c) postępowaniem w sprawie nadmiernego opóźniania się ze spełnianiem 

świadczeń pieniężnych, o którym mowa w ustawie o przeciwdziałaniu 

nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, 

d) wstępnym postępowaniem sprawdzającym i postępowaniem kontrolnym,  

o których mowa w ustawie o kontroli niektórych inwestycji. 

 

4. Przepis prawa: art. 47 

Akt zmieniany: dodano art. 8c i art. 8d, 

zmieniono art. 11, art. 17, art. 18, art. 37b, 

art. 38b, art. 41 w ustawie z dnia 27 marca 

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, 

471 i 782) 

Data wejścia w 

życie:  

24 czerwca 2020 

r. 

[Zmiany w procedurach planistycznych] 

 

Składanie wniosków lub uwag do projektów aktów planistycznych 

Wnioski lub uwagi dotyczące studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy, miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego lub innych aktów prawa miejscowego mogą 

być wnoszone za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności 

poczty elektronicznej lub formularzy zamieszczonych przez organ sporządzający 
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projekt tego dokumentu w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie 

podmiotowej. Wnoszący uwagi lub wnioski podaje swoje imię i nazwisko albo 

nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby. 

 

Prowadzenie dyskusji publicznej dotyczącej projektu aktu planistycznego  

w sposób umożliwiający zabieranie głosu, zadawanie pytań i składanie uwag 

Organ sporządzający projekt studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy, miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego albo ramowego studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego związku metropolitalnego prowadzi dyskusję 

publiczną dotyczącą projektu tego dokumentu w sposób umożliwiający zabieranie 

głosu, zadawanie pytań i składanie uwag. Jeżeli organ prowadzi dyskusję 

publiczną za pomocą środków porozumiewania się na odległość to powinien 

umożliwić: 

1) zabieranie głosu, zadawanie pytań i składanie uwag przez jednoczesną 

transmisję obrazu i dźwięku, oraz 

2) zadawanie pytań i składanie uwag w formie zapisu tekstowego. 

 

Zmiany w procedurze planistycznej studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego oraz planu miejscowego gminy 

Wójt, burmistrz albo prezydent miasta: 

1) po podjęciu przez radę gminy uchwały o przystąpieniu do sporządzania studium, 

2) po podjęciu przez radę gminy uchwały o przystąpieniu do sporządzania planu 

miejscowego, 

ogłasza w prasie miejscowej, przez obwieszczenie oraz udostępnienie informacji 

w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej,  

a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, o podjęciu 

powyższych uchwał, określając formę, miejsce i termin składania wniosków 

dotyczących projektów, nie krótszy jednak niż 21 dni od dnia ogłoszenia. 

 

1) Projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy: wójt ogłasza w sposób określony powyżej o wyłożeniu 
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projektu studium do publicznego wglądu na okres co najmniej 7 dni przed dniem 

wyłożenia  i wykłada ten projekt do publicznego wglądu, także przez jego 

udostępnienie  w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej, 

na okres co najmniej 21 dni oraz organizuje w tym czasie co najmniej jedną 

dyskusję publiczną nad przyjętymi w tym projekcie studium rozwiązaniami.  

 

2) Projekt planu miejscowego gminy: wójt wprowadza zmiany wynikające  

z uzyskanych opinii i dokonanych uzgodnień oraz ogłasza, w sposób określony 

powyżej, o wyłożeniu projektu planu do publicznego wglądu na co najmniej 7 dni 

przed dniem wyłożenia i wykłada ten projekt wraz z prognozą oddziaływania na 

środowisko do publicznego wglądu, także przez jego udostępnienie  

w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej, na okres co 

najmniej 21 dni oraz organizuje w tym czasie co najmniej jedną dyskusję publiczną 

nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami. 

 

Zmiany w procedurze uchwały reklamowej 

Wójt (burmistrz, prezydent miasta) niezwłocznie: 

1) podaje do publicznej wiadomości, w tym przez udostępnienie w Biuletynie 

Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej, informację o podjęciu przez 

radę gminy uchwały o przygotowaniu przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) 

projektu uchwały reklamowej, 

2) ogłasza w prasie lokalnej, przez obwieszczenie oraz udostępnienie informacji w 

Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej, a także  

w sposób zwyczajowo przyjęty na danym terenie o wyłożeniu projektu uchwały 

reklamowej 7 dni przed terminem wyłożenia i wykłada ten projekt do publicznego 

wglądu, także przez jego udostępnienie w Biuletynie Informacji Publicznej na 

swojej stronie podmiotowej, na okres co najmniej 21 dni. W czasie wyłożenia i 

przez okres 14 dni po zakończeniu okresu wyłożenia zbiera uwagi do tego 

projektu. 

 

Zmiany w procedurze planistycznej audytu krajobrazowego 



 

6 
 

 

Zarząd województwa przed przedłożeniem projektu audytu krajobrazowego do 

uchwalenia przez sejmik województwa: 

1) informuje w drodze obwieszczenia oraz udostępnienia informacji w Biuletynie 

Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej, o przystąpieniu do 

sporządzania projektu audytu krajobrazowego; 

2) ogłasza w prasie regionalnej, przez obwieszczenie w urzędzie marszałkowskim 

oraz udostępnienie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie 

podmiotowej, o wyłożeniu projektu do publicznego 

wglądu na co najmniej 7 dni przed dniem wyłożenia i wykłada ten projekt do 

publicznego wglądu, także przez jego udostępnienie w Biuletynie Informacji 

Publicznej na swojej stronie podmiotowej, na okres co najmniej 30 dni. 

 

Zmiany w procedurze planistycznej planu zagospodarowania przestrzennego 

województwa 

Po podjęciu przez sejmik województwa uchwały o przystąpieniu do sporządzania 

planu zagospodarowania przestrzennego województwa marszałek województwa 

ogłasza w prasie ogólnopolskiej, przez obwieszczenie w urzędach gmin, 

starostwach powiatowych, urzędzie marszałkowskim i urzędzie wojewódzkim 

oraz udostępnienie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie 

podmiotowej, o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzania planu, 

określając formę, miejsce i termin składania wniosków dotyczących planu, nie 

krótszy niż 3 miesiące od dnia ogłoszenia. 

5. Przepis prawa: art. 48 

Akt zmieniany: zmieniono art. 32 ust. 3  

w ustawie z dnia 13 listopada 2003 r.  

o dochodach jednostek samorządu 

terytorialnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 23  

i 374) 

Data wejścia w 

życie:  

24 czerwca 2020 

r. 

[Dochody jednostek samorządu terytorialnego – zasady wyliczania kwot 

subwencji ogólnej i wpłat] 

 

Do dochodów, które jednostka samorządu terytorialnego może uzyskać, zalicza się 

także skutki finansowe wynikające z zastosowania, przewidzianych  

w przepisach prawa podatkowego, ulg podatkowych oraz ulg w spłacie 

zobowiązań podatkowych w postaci umorzenia w całości lub w części zaległości 

podatkowych. W związku z tym przy wyliczaniu kwot części subwencji ogólnej  

i wpłat nie będą uwzględniane skutki finansowe wynikające z przyznanych ulg 

podatkowych. 
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6. Przepis prawa: art. 49 

Akt zmieniany: art. 40 ust. 1 w ustawie  

z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 1843)  

Data wejścia w 

życie:  

24 czerwca 2020 

r. 

 [Przetarg nieograniczony – ogłoszenie o zamówieniu] 

 

Zamawiający wszczyna postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego, 

zamieszczając ogłoszenie o zamówieniu na stronie internetowej. 

7. Przepis prawa: art. 50 

Akt zmieniany: art. 2 ust. 1 oraz załącznik 

nr 1 w ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o 

opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 

1000, z późn. zm.)  

Data wejścia 

w życie:  

24 lipca 2020 r. 

 

 

 

[Brak opłaty skarbowej w sprawach budownictwa mieszkaniowego, podwyższona 

opłata za wydanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu] 

 

Nie podlega opłacie skarbowej dokonanie innej niż wydanie decyzji o warunkach 

zabudowy i zagospodarowania terenu czynności urzędowej, wydanie 

zaświadczenia oraz zezwolenia, w sprawach budownictwa mieszkaniowego. 

Zmianie ulega wysokość opłaty skarbowej za wydanie osobom, które nie są ani 

właścicielami, ani użytkownikami wieczystymi nieruchomości, warunków 

zabudowy i zagospodarowania terenu z kwoty 107 zł na 598 zł. Właściciele  

i użytkownicy wieczyści nieruchomości, dla której wydaje się warunki, są 

zwolnieni z podwyższonej opłaty.  

 

8. Przepis prawa: art. 55 

Akt zmieniany: zmiana art. 5  

w ustawie z dnia 8 marca 2013 r.  

o przeciwdziałaniu nadmiernym 

opóźnieniom w transakcjach handlowych 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 935)  

Data wejścia 

w życie:  

24 czerwca 2020 

r. 

[Odsetki w przypadku zastrzeżenia terminu zapłaty na mocy ustawy  

o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych] 

 

Jeżeli strony transakcji handlowej, z wyłączeniem podmiotu publicznego 

będącego podmiotem leczniczym, przewidziały w umowie termin zapłaty dłuższy 

niż 30 dni, wierzyciel, który nie jest dużym przedsiębiorcą, może żądać odsetek 

ustawowych po upływie 30 dni, liczonych od dnia spełnienia swojego świadczenia 

i doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku, potwierdzających dostawę towaru 

lub wykonanie usługi, do dnia zapłaty, ale nie dłużej niż do dnia wymagalności 

świadczenia pieniężnego 
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9.  Przepis prawa: art. 60 

Akt zmieniany: art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 

5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy 

prawnej, nieodpłatnym poradnictwie 

obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. 

U. z 2019 r. poz. 294 oraz z 2020 r. poz. 875 

i 1086) 

Data wejścia 

w życie:  

24 czerwca 2020 

r.  

 

 

[Zmiana wzoru oświadczenia osoby uprawnionej do ubiegania się udzielenie 

nieodpłatnej pomocy] 

Zmieniono wzór oświadczenia, który stanowi załącznik nr 1 do ustawy tzw. tarczy 

antykryzysowej 4.0. 

10.  Przepis prawa: art. 61 

Akt zmieniany:  art. 6 po ust. 3 dodaje się 

ust. 3a i 3b w ustawie z dnia 9 października 

2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2020 r. poz. 

802) 

Data wejścia 

w życie:  

24 czerwca 2020 

r.  

 

 

[Przeprowadzenie konsultacji społecznych na odległość]  

Regulacja wprowadza możliwość przeprowadzania: 

- konsultacji społecznych – spotkań, debat społecznych na odległość, 

zapewniających jednoczesną transmisję obrazu i dźwięku.  

- ankiet oraz wywiadów przy pomocy środków porozumiewania się na odległość. 

11.  Przepis prawa: art. 63 pkt 1-2 

Akt Zmieniany: art. 60 ust.1 i 2; w art. 78 

po ust 2 dodaje się ust. 2a w ustawie  z dnia 

11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i 

paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 908) 

Data wejścia 

w życie:  

24 czerwca 2020 

r.  

 

 

 

[Wydłużenie terminu na zapewnienie przez Gminy minimalnej liczby punktów 

ładowania sprężonego gazu ziemnego] 

Regulacja wprowadza zmianę zapisów ustawy poprzez „wydłużenie” terminu  

zapewnienia przez Gminy minimalnej liczby punktów ładowania w 

ogólnodostępnych stacjach ładowania sprężonego gazu ziemnego z dnia 

31 grudnia 2020 r. na dzień 31 marca 2021 r.   

 

Operator systemu dystrybucyjnego gazowego może pomniejszyć liczbę 

planowanych punktów tankowania sprężonego gazu ziemnego o liczbę punktów 

tankowania sprężonego gazu ziemnego (CNG) zlokalizowanych na obszarze 

gminy w dniu wejścia w życie ustawy. 

12.  Przepis prawa: art. 64  

Akt Zmieniany: po rozdziale 15 dodaje się 

rozdział 15a w Ustawie dnia 1 marca 2018 

r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz 

finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 971 i 875).  

Data wejścia 

w życie:  

24 czerwca 2020 

r.  

 

 

[Zwolnienie z obowiązku informowania Generalnego Inspektora o transferach 

przekraczających 15 000 euro w celu przeciwdziałania COVID-19] 

Wprowadzony rozdział 15a pn. przepisy epizodyczne zwalnia z obowiązku 

przekazania informacji Generalnemu Inspektorowi w przypadku transferu 

środków pieniężnych przekraczających 15 000 euro stanowiących wsparcie 

finansowe udzielone w ramach programu rządowego lub samorządowego 

w związku z przeciwdziałaniem COVID-19. 
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13. Przepis prawa: art. 65 pkt 1-2 

Akt Zmieniany:  art. 51 dodaje się ust. 3a, 

oraz zmienia się  ust. 4 w Ustawie dnia 6 

marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1292 i 1495 oraz z 

2020 r. poz. 424) 

Data wejścia 

w życie:  

24 czerwca 2020 

r.  

 

 

 

[Przeprowadzanie zdalnej kontroli przedsiębiorstwa przy pomocy środków 

komunikacji elektronicznej] 

Za zgodą przedsiębiorcy kontrola lub poszczególne czynności kontrolne mogą 

być przeprowadzone w sposób zdalny za pośrednictwem operatora pocztowego 

lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, jeżeli może to usprawnić 

prowadzenie kontroli lub przemawia za tym charakter prowadzonej przez 

przedsiębiorcę działalności gospodarczej.  

 

Dokumenty oraz informacje zebrane w toku czynności wykonywanych przez 

organ kontroli z naruszeniem dotychczasowych i powyższej nowo 

wprowadzonej regulacji dot. kontroli zdalnej powoduję, że takie dokumenty lub 

informacje nie stanowią dowodu w postępowaniu kontrolnym. 

14. Przepis prawa: art. 70 pkt 1-3 

Akt Zmieniany:  art. 7 dodaje się ust. 2a, 

ust. 4a, zmiana ust. 5 ustawie z dnia 4 

października 2018 r. o pracowniczych 

planach kapitałowych (Dz. U. poz. 2215, z 

2019 r. poz. 1074 i 1572 oraz z 2020 r. poz. 

568) 

Data wejścia 

w życie:  

24 czerwca 2020 

r. 

z wyjątkiem 

pkt. 1, który 

wchodzi w życie 

1 stycznia 2021 

r.    

  

 

[Pominięcie przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych przy umowach o 

zarządzanie Pracowniczym Planem Kapitałowym oraz o prowadzenie PPK. 

Uprawnienie Wójta, Burmistrza, Prezydenta Miasta do wyboru instytucji 

finansowej zarządzającej PPK] 

Do umów o zarządzanie Pracowniczym Planem Kapitałowym (dalej: PPK) oraz 

umów o prowadzenie PPK nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 

2019 r. ‒ Prawo zamówień publicznych, jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza 

niż progi unijne.  – wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2021 r.  

Wójt, burmistrz, prezydent miasta, zarząd powiatu albo zarząd województwa 

może, w imieniu podmiotów zatrudniających, będących jednostkami 

organizacyjnymi danej jednostki samorządu terytorialnego, dokonać wyboru 

instytucji finansowej, z którą te podmioty zatrudniające zawrą umowy o 

zarządzanie PPK. Wybór, o którym mowa w zdaniu pierwszym, dokonywany jest 

w porozumieniu z przedstawicielami zakładowych organizacji związkowych 

działających w jednostkach organizacyjnych objętych wyborem. Wyboru 

dokonuje się biorąc pod uwagę kryteria takie jak ocena proponowanych 

warunków zarządzania środkami zgromadzonymi w PPK, ich efektywności w 

zarządzaniu aktywami oraz doświadczenia w zarządzaniu funduszami 

inwestycyjnymi lub emerytalnymi 
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Jeżeli na miesiąc przed upływem terminu, w którym podmiot zatrudniający jest 

obowiązany do zawarcia umowy o zarządzanie PPK, nie zostanie osiągnięte 

porozumienie, (z przedstawicielami zakładowych organizacji związkowych 

działających w jednostkach organizacyjnych objętych wyborem), podmiot 

zatrudniający albo, w przypadku jednostek organizacyjnych jednostek samorządu 

terytorialnego wójt, burmistrz, prezydent miasta, zarząd powiatu albo zarząd 

województwa wybiera instytucję finansową, z którą podmiot zatrudniający zawrze 

umowę o zarządzanie PPK biorąc pod uwagę kryteria takie jak ocena 

proponowanych warunków zarządzania środkami zgromadzonymi w PPK, ich 

efektywności w zarządzaniu aktywami oraz doświadczenia w zarządzaniu 

funduszami inwestycyjnymi lub emerytalnymi. 

 

15. Przepis prawa: art. 71 

Akt Zmieniany:  uchyla się w art. 1 ust. 2 

oraz w art. 17 – ust. 2 w ustawie z dnia 

4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks 

postępowania cywilnego oraz niektórych 

innych ustaw (Dz. U. poz. 1469 i 2089) 

Data wejścia 

w życie:  

24 czerwca 2020 

r.  

 

[Uchylenie uprawnienia Sądu do udzielenia uczestnikom niezastępowanym 

przez profesjonalnego pełnomocnika postępowania pouczeń co do czynności 

procesowych] 

 

Uchylono zapis ustawy zmieniającej Kodeks postępowania cywilnego z dnia 

04 lipca 2019 r. dotyczący uprawnienia Sądu do możliwości udzielenia stronom 

i uczestnikom postępowania niezastępowanym przez profesjonalnego 

pełnomocnika niezbędnych pouczeń co do czynności procesowych, a także 

uchylono przepis stanowiący o terminie wejścia w życie regulacji dotyczącej 

w/w możliwości.  

 

16. Przepis prawa: art. 77 pkt 1-2,  

Akt Zmieniany:  art. 3 dodaje się ust. 3- 8; 

dodaje się art. 3a,  ustawie 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, 567, 568, 695 i 875)  

Data wejścia 

w życie:  

24 czerwca 2020 

r.  

 

[Polecenie Pracodawcy do wykonywania pracy zdalnej, zapewnienie przez 

pracodawcę narzędzi i materiałów do wykonywania pracy zdalnej, możliwość 

cofnięcia pracy zdalnej w każdym czasie. Skierowanie pracownika do 

wykonywania innej pracy niż określona w umowie o pracę.] 

 

Wykonywanie pracy zdalnej może zostać polecone przez pracodawcę, jeżeli 

pracownik ma umiejętności i możliwości techniczne oraz lokalowe do 

wykonywania takiej pracy i pozwala na to rodzaj pracy. W szczególności, gdy 

praca zdalna może być wykonywana przy wykorzystaniu środków 
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bezpośredniego porozumiewania się na odległość lub dotyczyć wykonywania 

części wytwórczych lub usług materialnych. Pracodawca jest zobowiązany do 

zapewnienia narzędzi i materiałów potrzebnych do wykonywania pracy 

zdalnej oraz obsługi logistycznej pracy zdalnej. Przy wykonywaniu pracy 

zdalnej pracownik może używać narzędzi lub materiałów niezapewnionych przez 

pracodawcę pod warunkiem, że umożliwia to poszanowanie i ochronę informacji 

poufnych i innych tajemnic prawnie chronionych, w tym tajemnicy 

przedsiębiorstwa lub danych osobowych, a także informacji, których ujawnienie 

mogłoby narazić pracodawcę na szkodę. Na polecenie pracodawcy, pracownik 

wykonujący pracę zdalną ma obowiązek prowadzić ewidencję wykonanych 

czynności, uwzględniającą w szczególności opis tych czynności, a także datę oraz 

czas ich wykonania. Pracownik ma obowiązek sporządzania ewidencji 

wykonywanych czynności w formie i z częstotliwością określoną w poleceniu 

pracodawcy. Pracodawca jest uprawniony do cofnięcia polecenia 

wykonywania pracy zdalnej w każdym czasie. 

 

W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii 

wójt, burmistrz, prezydent miasta, w tym prezydent miasta na prawach powiatu, 

starosta oraz marszałek województwa może polecić: 

1) pracownikowi podległego mu urzędu, tymczasowe przeniesienie, 

2) kierownikowi podległej jednostki organizacyjnej, tymczasowe przeniesienie 

pracownika tej jednostki 

– do wykonywania innej pracy, niż określona w umowie o pracę, zgodnej z 

jego kwalifikacjami, w innej jednostce, w tej samej lub innej miejscowości, na 

czas określony do 3 miesięcy. W okresie tym przysługuje pracownikowi 

wynagrodzenie stosowne do wykonywanej pracy, lecz nie niższe od 

dotychczasowego. Przeniesienie ma na celu zapewnienie sprawnej realizacji zadań 

jednostki, do której przenoszony jest pracownik. Przeniesienie pracownika, nie 

powoduje rozwiązania stosunku pracy z dotychczasowym pracodawcą. 

Przeniesienia pracownika do pracy w innej jednostce nie można dokonać bez 

zgody pracownika – w przypadku kobiety w ciąży, pracownika opiekującego się 
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dzieckiem do ukończenia przez nie 4 roku życia lub osoby będącej jedynym 

opiekunem dziecka w wieku do lat piętnastu. 

 

 

17. Przepis prawa: art. 77 pkt 6-7 

Akt Zmieniany:  art. 6 dodaje się ust. 4; 

nowe brzmienie art. 12 w  ustawie 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, 567, 568, 

695 

Data wejścia 

w życie:  

24 czerwca 2020 

r.  

 

[Obowiązek Zamawiającego do publikacji informacji o udzieleniu zamówienia, 

Wyłączenie stosowania wymogów prawa budowlanego przy niezbędnych 

robotach budowlanych służących przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID-19 tzw.  

tryb uproszczony robót np. bez pozwolenia na budowę] 

 

Zamawiający, zobowiązany jest w terminie 14 dni od dnia udzielenia 

zamówienia, na towary lub usługi niezbędne do przeciwdziałania COVID-19, do 

zamieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie 

podmiotowej, a jeżeli jej nie posiada, na swojej stronie internetowej, informację 

o udzieleniu zamówienia, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko 

przedsiębiorcy, z którym zawarł umowę o wykonanie zamówienia.  

 

Jeżeli do utrzymania ciągłości działania istotnych usług służących bezpośrednio 

przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID-19, w szczególności w zakresie 

telekomunikacji, łączności publicznej, transportu, świadczeń zdrowotnych, 

energetyki, handlu, gospodarki wodnej lub kanalizacyjnej, oczyszczania ścieków, 

porządku publicznego, obronności, niezbędne jest projektowanie, budowa, 

przebudowa, zmiana sposobu użytkowania, remont, utrzymanie lub rozbiórka 

obiektów budowlanych, art. 12 (specustawy COVID-19) stosuje się odpowiednio. 

 

Wyłączenie stosowania przepisów wynikających z w/w ustawy powoduję, że 

inwestor może korzystać z uproszczonego trybu prowadzenia robót - m.in. bez 

uzyskania pozwolenia na budowę. W przypadku gdy niemożliwym jest złożenie 

oświadczenia o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, 

wynikającą z trwałej niemożliwości skontaktowania się z właścicielem 

nieruchomości, inwestor powinien poinformować o tym organ oraz uzasadnić 

okoliczności, iż roboty są niezbędne do utrzymania ciągłości istotnych usług i 

służą bezpośrednio przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID-19. 
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Po podjęciu w/w działań przez inwestora, organ administracji architektoniczno-

budowlanej zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić właściciela, 

użytkownika wieczystego lub zarządcę nieruchomości o zamiarze ograniczenia 

sposobu korzystania z nieruchomości przez udzielenie zezwolenia na wykonanie 

określonych robót budowlanych lub zmianę sposobu użytkowania obiektu 

budowlanego, oraz na zajęcie nieruchomości w celu ich wykonania w drodze 

decyzji. Obowiązek zawiadomienia właściciela: po upływie 7 dni od 

zawiadomienia właściciela, organ powtarza zawiadomienie. Po upływie 7 dni od 

dnia powtórnego zawiadomienia, organ administracji architektoniczno-

budowlanej wydaje decyzję o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości 

przez udzielenie zezwolenia na wykonanie określonych robót budowlanych lub 

zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego, oraz na zajęcie 

nieruchomości. Decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu.  

 

Od powyższej procedury zawiadomienia właściciela, użytkownika wieczystego, 

zarządcy nieruchomości można odstąpić i niezwłocznie przystąpić do wykonania 

robót budowlanych lub zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego, gdy 

jest to niezbędne przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID-19 oraz w stosunku do 

nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym. Na inwestorze, na rzecz 

którego wydane zostało zezwolenie, ciąży obowiązek przywrócenia 

nieruchomości do stanu poprzedniego, niezwłocznie po wykonaniu robót 

budowlanych lub zmianie sposobu użytkowania obiektu budowlanego, chyba że 

wiąże się to z niemożliwością, nadmierną trudnością lub kosztami. W takim 

przypadku może żądać, aby Inwestor wypłacił poszkodowanemu właścicielowi 

nieruchomości, użytkownikowi wieczystemu, zarządcy odszkodowanie (art. 128 

ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami). 

Jeżeli wykonanie robót budowlanych lub zmiana sposobu użytkowania obiektu 

budowlanego uniemożliwiło dalsze prawidłowe korzystanie z nieruchomości w 

sposób dotychczasowy albo w sposób zgodny z jej dotychczasowym 

przeznaczeniem, właściciel może żądać aby odpowiednio starosta, wykonujący 

zadanie z zakresu administracji rządowej, lub występujący z wnioskiem o 
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zezwolenie, nabył od niego na rzecz Skarbu Państwa, w drodze umowy, własność 

albo użytkowanie wieczyste nieruchomości (art. 124 ust. 5 ustawy z dnia 21 

sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami). 

 

18. Przepis prawa: art. 77 pkt 12 

Akt Zmieniany:  art. 15f dodaje się ust. 1a 

i 1b w  ustawie 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, 567, 568, 

695 

Data wejścia 

w życie:  

24 czerwca 2020 

r.  

 

[Zwolnienie młodocianego pracownika odbywającego przygotowanie zawodowe 

z obowiązku świadczenia pracy, forma oraz osoba uprawniona do wyrażenia 

zgody] 

 

Zwolnienie młodocianego pracownika odbywającego przygotowanie zawodowe z 

obowiązku świadczenia pracy nie dotyczy młodocianego pracownika, który w 

roku szkolnym 2019/2020 realizuje dokształcanie teoretyczne w III klasie 

branżowej szkoły I stopnia albo spełnia obowiązek nauki poprzez realizowanie 

przygotowania zawodowego u pracodawcy i w okresie czasowego ograniczenia 

lub zawieszenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty kończy ostatni rok 

nauki zawodu w pozaszkolnym systemie kształcenia 

- o ile wyraził zgodę na realizację zajęć praktycznych w ramach przygotowania 

zawodowego u pracodawcy w okresie czasowego ograniczenia lub zawieszenia 

funkcjonowania jednostek systemu oświaty. 

 

Zgoda, jest wyrażana w formie pisemnej przez młodocianego pracownika, a w 

przypadku niepełnoletniego młodocianego pracownika - przez jego rodzica lub 

opiekuna prawnego. 

19. Przepis prawa: art. 77 pkt 13 

Akt Zmieniany:  art. 15g dodaje się ust. 1a 

i 1b w  ustawie 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, 567, 568, 

695 

Data wejścia 

w życie:  

24 czerwca 2020 

r.  

 

[Rozszerzenie katalogu podmiotów uprawnionych do uzyskania dofinansowania 

do wynagrodzeń pracowników objętych przestojem ekonomicznym lub 

obniżonym wymiarem czasu pracy w następstwie COVID-19. Uprawnienie w 

uzyskaniu dofinansowania Samorządowych Instytucji Kultury, Państwowych 

oraz prowadzonych wspólnie z Min. ds. Kult. i Ochr. Dz. N. Instytucji Kultury, 

kościelne osoby prawne oraz jej jednostki organizacyjne] 

 

Regulacja wprowadza zmiany w zakresie dofinansowania wynagrodzeń 

pracowniczych objętym przestojem ekonomicznym lub obniżonym wymiarem 

czasu pracy w następstwie COVID-19. Wprowadzona została możliwość 
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uzyskania dofinansowania przez państwowe lub prowadzone z wspólnie z 

Ministrem ds. kultury i ochrony dziedzictwa narodowego Instytucje Kultury, 

a także przez kościelne osoby prawne oraz jej jednostki organizacyjne. 

Samorządowa instytucja kultury, u której wystąpił spadek obrotów również 

może zwrócić się z wnioskiem o wypłatę świadczeń na dofinansowanie 

wynagrodzeń ze środków organizatora i środków pochodzących z FGŚP.  

Ww. podmiotom przysługują środki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń 

Pracowniczych na opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne pracowników 

należnych od pracodawcy na podstawie ustawy z dnia 13 października 1998 r. o 

systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 266, 321, 568, 695 i 875) 

od przyznanych świadczeń. 

Świadczenia,oraz środki są wypłacane w okresach przestoju ekonomicznego lub 

obniżonego wymiaru czasu pracy, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 11 

października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc 

pracy. 

Wynagrodzenie musi spełniać wymogi obniżenia nie więcej niż o 50% oraz nie 

może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę. Wynagrodzenie jest 

dofinansowywane w wys. 50% min. wynagrodzenia za pracę z uwzględnieniem 

czasu pracy, przy czym 40% dofinansowania jest wypłacane ze środków FGŚP, a 

60% dofinansowania jest wypłacane ze środków organizatora. Dofinansowanie nie 

przysługuje do wynagrodzeń pracowników, których wynagrodzenie było wyższe 

niż 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału 

ogłaszanego przez Prezesa GUS. Obniżenie wymiaru czasu pracy maksymalnie o 

20% nie więcej niż do 0.5 etatu z wynagrodzeniem nie niższym od minimalnego 

wynagrodzenia za pracę.  

 

W definicji spadku sprzedaży obrotów gospodarczych zmieniono termin, 

wymaganego wystąpienia spadku obrotów gospodarczych. Wprowadzono 

wymóg wykazania spadku obrotów gospodarczych o 15% w ciągu dowolnie 

wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, oraz spadku obrotów  

gospodarczych o 25% z dowolnie wskazanego miesiąca, przypadających w okresie 
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po 31 grudnia 2019 r. do dnia poprzedzającego złożenie wniosku o 

dofinansowanie. 

 

Świadczenia oraz środki przysługują przez łączny okres 3 miesięcy, 

przypadających od miesiąca złożenia wniosku.  

 

Zasady wypłaty i rozliczania świadczeń wypłacanych ze środków organizatora 

ustala organizator.  Rozliczenie przez Wojewódzkie urzędy pracy przekazanych 

uprawnionym podmiotom świadczeń następuje dwuetapowo: 

1) wstępna weryfikacja rozliczenia otrzymanych środków na rzecz ochrony 

miejsc pracy z FGŚP i dokumentacji potwierdzającej wykorzystanie zgodnie z 

przeznaczenie przekazanych świadczeń i środków, której dokonuje się w terminie 

60 dni od dnia upływu terminu do złożenia rozliczenia i dokumentacji.  

2) końcowej weryfikacji pełnej dokumentacji potwierdzającej zgodne z 

przeznaczeniem wykorzystanie otrzymanych świadczeń i środków. Końcowa 

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

rozliczenia i dokumentacji.  

Podmioty uprawnione mogą otrzymać pomoc z Funduszu Gwarantowanych 

Świadczeń Pracowniczych wyłącznie w przypadku, jeśli nie uzyskały pomocy w 

odniesieniu do tych samych pracowników w zakresie takich samych tytułów 

wypłat na rzecz ochrony miejsc pracy.  
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20. Przepis prawa: art. 77 pkt 15 

Akt zmieniany: art. 15ga 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. z 2020 r. poz. 374 ze 

zm.) 

Data wejścia w 

życie:  

24 czerwca 2020 

r.  

[Pomoc na ochronę miejsc pracy w przypadku spadku dochodów podmiotu 

uzyskiwanych w związku z funkcjonowaniem zabytku] 

Zmieniono elementy wniosku o przyznanie dofinansowania. Obecnie wniosek 

powinien w szczególności zawierać: 

1) wskazanie zabytku, o którym mowa w ust. 1, i tytułu prawnego 

składającego wniosek do tego zabytku; 

2) oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w ust. 3; 

3) oświadczenie o przeznaczeniu wnioskowanej kwoty na 

dofinansowanie wynagrodzeń pracowników, o których mowa w ust. 1, 

z uwzględnieniem ust. 6; 

4) numer rachunku bankowego podmiotu wnioskującego  

o dofinansowanie. 

Oświadczenia, o których mowa powyżej, są składane pod rygorem 

odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. 

Przyznano możliwość złożenia odwołania od decyzji dyrektora 

wojewódzkiego urzędu pracy o odmowie przyznania dofinansowania. 

Odwołanie składa się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego 

(SKO). 

Dyrektor wojewódzkiego urzędu pracy został uprawniony do 

przeprowadzania kontroli w podmiotach, które otrzymały dofinansowanie, 

w zakresie wydatkowania środków z Funduszu. 

21. Przepis prawa: art. 77 pkt 16 

Akt zmieniany: dodaje się art. 15gb do 

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. z 2020 r. poz. 374 ze 

zm.) 

Data wejścia w 

życie: 

24 czerwca 2020 

r.   

[Obniżenie wymiaru czasu pracy pracownika lub objęcie pracownika 

przestojem ekonomicznym w przypadku spadku przychodów ze sprzedaży 

towarów lub usług w następstwie COVID-19] 

I. Pracodawca, u którego wystąpił spadek przychodów ze sprzedaży 

towarów lub usług w następstwie wystąpienia COVID-19 i w związku z tym 

wystąpił istotny wzrost obciążenia funduszu wynagrodzeń, może: 

1) obniżyć wymiar czasu pracy pracownika, o którym mowa w art. 15g 

ust. 4, maksymalnie o 20%, nie więcej niż do 0,5 etatu, z 
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zastrzeżeniem, że wynagrodzenie nie może być niższe niż minimalne 

wynagrodzenie za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy 

pracownika przed jego obniżeniem; 

2) objąć pracownika przestojem ekonomicznym, z zastrzeżeniem, że 

pracownikowi objętemu przestojem ekonomicznym pracodawca 

wypłaca wynagrodzenie obniżone nie więcej niż o 50%, nie niższe 

jednak niż w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, z 

uwzględnieniem wymiaru czasu pracy. 

II. Przepis w ust. 2 definiuje pojęcie „istotnego wzrostu obciążenia 

funduszu wynagrodzeń”. Jest to zwiększenie ilorazu kosztów wynagrodzeń 

pracowników, z uwzględnieniem składek na ubezpieczenia społeczne 

pracowników finansowanych przez pracodawcę i przychodów ze sprzedaży 

towarów lub usług z tego samego miesiąca kalendarzowego dowolnie 

wskazanego przez przedsiębiorcę i przypadającego od dnia 1 marca 2020 r. do 

dnia poprzedzającego skorzystanie przez pracodawcę z uprawnienia, o którym 

mowa w ust. 1, nie mniej niż o 5% w porównaniu do takiego ilorazu z miesiąca 

poprzedzającego (miesiąc bazowy). 

III. Obniżenie czasu pracy albo objęcie pracownika przestojem 

ekonomicznym, ma zastosowanie: 

− w okresie do 6 miesięcy od miesiąca, w którym iloraz kosztów 

wynagrodzeń pracowników, uległ zmniejszeniu do poziomu 

mniejszego niż 105% ilorazu z miesiąca bazowego,  

− nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy od dnia odwołania stanu 

zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii,  

− chyba że pracodawca wcześniej przywróci czas pracy obowiązujący 

przed jego obniżeniem lub zakończy przestój ekonomiczny 

pracownika, który był nim objęty. 

IV. Warunki i tryb wykonywania pracy w okresie przestoju ekonomicznego 

lub obniżonego wymiaru czasu pracy ustala się w porozumieniu. 
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V. Obniżenie czasu pracy albo objęcie pracownika przestojem ekonomicznym 

nie wyklucza możliwości złożenia wniosku o dofinansowanie, o którym 

mowa w art. 15g ust. 1 (świadczenie z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń 

Pracowniczych na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników objętych 

przestojem ekonomicznym albo obniżonym wymiarem czasu pracy). 

22. Przepis prawa: art. 77 pkt 16 

Akt zmieniany: dodaje się art. 15gc do 

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. z 2020 r. poz. 374 ze 

zm.) 

Data wejścia w 

życie: 

24 czerwca 2020 

r.   

[Udzielenie urlopu wypoczynkowego bez zgody pracownika i z pominięciem 

planu urlopów] 

W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu 

epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19, pracodawca może udzielić 

pracownikowi, w terminie przez siebie wskazanym, bez uzyskania zgody 

pracownika i z pominięciem planu urlopów, urlopu wypoczynkowego 

niewykorzystanego przez pracownika w poprzednich latach kalendarzowych, 

w wymiarze do 30 dni urlopu, a pracownik jest obowiązany taki urlop 

wykorzystać. 

Wyjaśnienie: dotyczy niewykorzystanego urlopu za poprzednie lata 

kalendarzowe. 

23. Przepis prawa: art. 77 pkt 16 

Akt zmieniany: dodaje się art. 15gd do 

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. z 2020 r. poz. 374 ze 

zm.) 

Data wejścia w 

życie: 

24 czerwca 2020 

r.   

[Ograniczenie wysokości odpraw, odszkodowań lub innych świadczeń 

pieniężnych przewidzianych do wypłaty na wypadek ustania stosunku pracy] 

W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu 

epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19, w przypadku wystąpienia  

u pracodawcy: 

− spadku obrotów gospodarczych, o którym mowa w art. 15g ust. 9, lub  

− istotnego wzrostu obciążenia funduszu wynagrodzeń, o którym mowa 

w art. 15gb ust. 2, 

wysokość odprawy, odszkodowania lub innego świadczenia pieniężnego 

wypłacanego przez tego pracodawcę pracownikowi w związku  

z rozwiązaniem umowy o pracę, jeżeli przepisy przewidują obowiązek 

wypłacenia świadczenia, nie może przekroczyć dziesięciokrotności 
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minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie przepisów  

o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. 

Przepis ten stosuje się odpowiednio w przypadku wypowiedzenia lub 

rozwiązania: 

− umowy zlecenia,  

− innej umowy o świadczenie usług,  

− umowy o dzieło albo  

− w związku z ustaniem odpłatnego pełnienia funkcji, z wyłączeniem 

umowy agencyjnej. 

24. Przepis prawa: art. 77 pkt 16 

Akt zmieniany: dodaje się art. 15ge do 

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. z 2020 r. poz. 374 ze 

zm.) 

Data wejścia w 

życie: 

24 czerwca 2020 

r.   

[Zawieszenie obowiązków pracodawcy związanych z tworzeniem lub 

funkcjonowaniem zfśs, odpisami podstawowymi oraz wypłatą świadczeń 

urlopowych] 

I. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu 

epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19, w przypadku wystąpienia  

u pracodawcy spadku obrotów gospodarczych, o którym mowa w art. 15g ust. 

9, lub istotnego wzrostu obciążenia funduszu wynagrodzeń, o którym mowa 

w art. 15gb ust. 2, pracodawca może zawiesić obowiązki: 

1) tworzenia lub funkcjonowania zakładowego funduszu świadczeń 

socjalnych, 

2) dokonywania odpisu podstawowego, 

3) wypłaty świadczeń urlopowych, 

o których mowa w ustawie o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. 

II. Jeżeli u pracodawcy działają organizacje związkowe reprezentatywne – 

zawieszenie obowiązków następuje w porozumieniu z nimi. 

III. W tym okresie nie stosuje się postanowień układów zbiorowych pracy 

lub regulaminów wynagradzania, wprowadzonych na podstawie art. 4 

ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, ustalających wyższą 

wysokość odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz inne 

świadczenia o charakterze socjalno-bytowym niż określa ta ustawa. W takim 
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przypadku stosuje się wysokość odpisu na ten fundusz określoną w tej 

ustawie. 

25. Przepis prawa: art. 77 pkt 16 

Akt zmieniany: dodaje się art. 15gf do 

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. z 2020 r. poz. 374 ze 

zm.) 

Data wejścia w 

życie: 

24 czerwca 2020 

r.   

[Możliwość wypowiedzenia umowy o zakazie konkurencji] 

W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu 

epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19, strony umowy o zakazie 

konkurencji obowiązującym po ustaniu: 

1) stosunku pracy, 

2) umowy agencyjnej, 

3) umowy zlecenia, 

4) innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem 

cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, 

5) umowy o dzieło, 

na rzecz których ustanowiono zakaz działalności konkurencyjnej, mogą ją 

wypowiedzieć z zachowaniem terminu 7 dni. 

26. Przepis prawa: art. 77 pkt 16 

Akt zmieniany: dodaje się art. 15gg do 

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. z 2020 r. poz. 374 ze 

zm.) 

Data wejścia w 

życie: 

24 czerwca 2020 

r.   

[Dofinansowanie ze środków FGŚP wynagrodzeń pracowników nieobjętych 

przestojem, przestojem ekonomicznym lub obniżonym wymiarem czasu 

pracy w następstwie COVID-19] 

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

obrotów gospodarczych w rozumieniu art. 15g ust. 9, w następstwie 

wystąpienia COVID-19, mogą zwrócić się z wnioskiem do dyrektora 

wojewódzkiego urzędu pracy, właściwego ze względu na swoją siedzibę,  

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

Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, na dofinansowanie 

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

1) przestojem, o którym mowa w art. 81 ustawy Kodeks pracy, lub 

2) przestojem ekonomicznym w następstwie wystąpienia COVID-19,  

o którym mowa w art. 15g ust. 5, lub 

3) obniżonym wymiarem czasu pracy w następstwie wystąpienia 

COVID-19, o którym mowa w art. 15g ust. 5. 
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Wnioski są składane w formie elektronicznej. 

II. Środki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych 

przysługują na opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne pracowników 

należnych od pracodawcy. 

III. Podmioty muszą spełnić następujące kryteria: 

− nie zachodzą wobec nich przesłanki do ogłoszenia upadłości, o których 

mowa w art. 11 lub art. 13 ust. 3 ustawy Prawo upadłościowe, 

− nie zalegają w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na 

ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz 

Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub 

Fundusz Solidarnościowy do końca trzeciego kwartału 2019 r. 

IV. Wynagrodzenia pracowników są dofinansowywane ze środków 

Funduszu do wysokości połowy wynagrodzeń, o których mowa w ust. 1, 

jednak nie więcej niż 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z 

poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu 

Statystycznego na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu 

Ubezpieczeń Społecznych, obowiązującego na dzień złożenia wniosku. 

Dofinansowanie nie przysługuje do wynagrodzeń pracowników, których 

wynagrodzenie uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym 

został złożony wniosek, było wyższe niż 300% przeciętnego miesięcznego 

wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa 

Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o emeryturach i 

rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obowiązującego na dzień 

złożenia wniosku. 

V. Świadczenia przysługują przez łączny okres 3 miesięcy, przypadających 

od miesiąca złożenia wniosku. 

VI. Pomoc z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych można 

otrzymać wyłącznie w przypadku, jeśli nie uzyskało się pomocy w odniesieniu 
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do tych samych pracowników w zakresie takich samych tytułów wypłat na 

rzecz ochrony miejsc pracy. 

VII. W okresie pobierania świadczeń na dofinansowanie wynagrodzenia 

podmiot nie może wypowiedzieć umowy o pracę z przyczyn 

niedotyczących pracownika. 

VIII. Elementy wniosku o dofinansowanie: 

1) informacje o wnioskowanej kwocie na dofinansowanie wynagrodzeń 

pracowników i liczbie pracowników, której to świadczenie dotyczy; 

2) dane wnioskodawcy oraz numer telefonu lub adres poczty 

elektronicznej umożliwiające kontakt z wnioskującym; 

3) numer rachunku bankowego podmiotu wnioskującego; 

4) oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w ust. 1 i kryteriów, 

o których mowa w art. 15g ust. 3; 

5) oświadczenie o przeznaczeniu wnioskowanej kwoty na 

dofinansowanie wynagrodzeń pracowników, z uwzględnieniem ust. 5; 

6) oświadczenie, że wysokość wnioskowanej kwoty na dofinansowanie 

wynagrodzeń pracowników spełnia warunki określone w ust. 4; 

7) oświadczenie, że na dzień sporządzenia wniosku wnioskodawca 

sporządził wykaz pracowników uprawnionych do świadczeń 

wypłaconych z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń 

Pracowniczych i jednocześnie zobowiązuje się dostarczyć wykaz na 

żądanie uprawnionych organów. 

Oświadczenia, o których mowa powyżej (pkt 4-7), są składane pod rygorem 

odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. 

IX. Procedura wypłaty dofinansowania: 

− Dyrektor wojewódzkiego urzędu pracy po stwierdzeniu kompletności 

wniosku i spełnienia przez podmiot warunków i kryteriów, o których 

mowa w art. 15g ust. 3, występuje w formie elektronicznej do 

dysponenta Funduszu o przyznanie limitu/zapotrzebowania na 

środki na wypłatę świadczeń, 
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− Dysponent Funduszu przekazuje dyrektorowi wojewódzkiego urzędu 

pracy, na podstawie limitu/zapotrzebowania, środki Funduszu, 

− Dyrektor wojewódzkiego urzędu pracy przekazuje na rachunek 

bankowy podmiotu wskazanego we wniosku wnioskowaną kwotę na 

dofinansowanie wynagrodzeń pracowników (pod warunkiem złożenia 

przez podmiot wszystkich wymaganych oświadczeń), 

− Wypłata dofinansowania następuje w transzach odpowiadających 

ilości miesięcy wskazanych we wniosku. 

X. Świadczenia są wypłacane pracownikom po potrąceniu: 

− składek na ubezpieczenia społeczne finansowanych ze środków 

ubezpieczonego,  

− składek na ubezpieczenie zdrowotne,  

− zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych na zasadach 

określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób 

fizycznych,  

− należności alimentacyjnych na zasadach przewidzianych w Kodeksie 

pracy, dotyczących potrącania tych należności z wynagrodzenia za 

pracę. 

XI. Środki, o których mowa w ust. 1 i 2, przekazane na wypłatę świadczeń na 

rzecz ochrony miejsc pracy mogą podlegać egzekucji prowadzonej jedynie 

na rzecz osób, dla których zostały przekazane. 

XII. Obowiązki podmiotu wnioskującego o dofinansowanie: 

− Powiadamianie na piśmie w terminie 7 dni dyrektora wojewódzkiego 

urzędu pracy o zmianie mającej wpływ na wysokość wypłacanej 

transzy środków, 

− Rozliczanie otrzymanych świadczeń i środków z Funduszu 

Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na wypłatę świadczeń na 

rzecz ochrony miejsc pracy, w terminie do 30 dni od zakończenia 

okresu pobierania świadczeń, 



 

25 
 

 

− składanie do właściwego wojewódzkiego urzędu pracy  

w szczególności: 

1) dokumentów potwierdzających prawidłowość wykorzystania 

świadczeń i środków z Funduszu zgodnie z przeznaczeniem; 

2) dokumentów, potwierdzających zatrudnienie pracowników, na 

których podmiot otrzymał świadczenie, przez okres wskazany we 

wniosku. 

XIII. Dyrektor wojewódzkiego urzędu pracy może przeprowadzać kontrole 

w okresie pobierania dofinansowania oraz w okresie 3 lat po zakończeniu 

okresu pobierania świadczeń w zakresie wydatkowania środków Funduszu na 

wypłatę świadczeń zgodnie z przeznaczeniem i w tym celu może żądać 

okazania wszelkiej dokumentacji z tym związanej oraz żądać złożenia 

stosownych wyjaśnień. 

XIV. Odmowa przyznania dofinansowania następuje w drodze decyzji 

administracyjnej.  

Od decyzji dyrektora wojewódzkiego urzędu pracy o odmowie 

przyznania dofinansowania można złożyć odwołanie do Samorządowego 

Kolegium Odwoławczego (SKO). 

27. Przepis prawa: art. 77 pkt 17 

Akt zmieniany: art. 15j 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. z 2020 r. poz. 374 ze 

zm.) 

Data wejścia w 

życie: 

24 czerwca 2020 

r. 

[Wydłużenie terminów wnoszenia opłat rocznych z tytułu użytkowania 

wieczystego za 2020 rok] 

Opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego, o której mowa w art. 71 ust. 

1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, za rok 2020 wnosi się w terminie 

do dnia 31 stycznia 2021 r. (poprzednio do dnia 30 czerwca 2020 r.) 

Opłatę wnosi się w terminie do dnia 31 stycznia 2021 r. także w przypadku 

ustalenia wcześniejszego terminu zapłaty na podstawie art. 71 ust. 4 zdanie 

trzecie ustawy o gospodarce nieruchomościami. 

28. Przepis prawa: art. 77 pkt 18 

Akt zmieniany: dodaje się art. 15ja do 

ustawy z dnia 2 marca 2020 r.  

Data wejścia w 

życie: 

[Pomniejszenie opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego] 

Opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości należącej do 

zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w rozumieniu przepisów ustawy  
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o szczególnych rozwiązaniach związanych  

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  

i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 

zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 

kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 ze 

zm.) 

24 czerwca 2020 

r. 

o gospodarce nieruchomościami, wykorzystywanej do prowadzenia 

działalności gospodarczej, należna za 2020 r. od: 

− przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 ust. 1 lub 2 ustawy Prawo 

przedsiębiorców,  

− organizacji pozarządowej w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,  

− podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie, oraz  

− państwowej osoby prawnej w rozumieniu ustawy o finansach 

publicznych, 

u których wystąpił spadek obrotów gospodarczych w następstwie 

wystąpienia COVID-19, podlega pomniejszeniu proporcjonalnie do liczby 

dni w tym roku, w których obowiązywał stan zagrożenia epidemicznego 

oraz stan epidemii z powodu COVID-19, pod warunkiem: 

1) zgłoszenia wniesienia opłaty w pomniejszonej wysokości staroście 

lub prezydentowi miasta na prawach powiatu, wykonującym zadania 

z zakresu administracji rządowej, przed upływem terminu, o którym 

mowa w art. 15j ust. 1 (do dnia 31 stycznia 2021 r.), 

2) braku zaległości w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek 

na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz 

Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub 

Fundusz Solidarnościowy do końca trzeciego kwartału 2019 r. 

29. Przepis prawa: art. 77 pkt 18 

Akt zmieniany: dodaje się art. 15jb do 

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 

Data wejścia w 

życie: 

24 czerwca 2020 

r. 

[Odstąpienie od pobierania czynszu najmu, dzierżawy oraz opłat za 

użytkowanie przypadających Skarbowi Państwa] 

Nie pobiera się czynszu najmu i dzierżawy oraz opłaty za użytkowanie 

przypadających Skarbowi Państwa za okres kolejnych trzech miesięcy  

w 2020 r. następujących po miesiącu, w którym dokonano zgłoszenia,  

o którym mowa w pkt 1, z tytułu umów najmu, dzierżawy lub użytkowania 

zawartych na okres co najmniej trzech miesięcy w odniesieniu do 

nieruchomości należącej do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa  
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kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 ze 

zm.) 

w rozumieniu przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami, 

wykorzystywanej do prowadzenia działalności gospodarczej, od: 

− przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 ust. 1 lub 2 ustawy Prawo 

przedsiębiorców,  

− organizacji pozarządowej w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,  

− podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie, oraz  

− państwowej osoby prawnej w rozumieniu ustawy o finansach 

publicznych, 

u których wystąpił spadek obrotów gospodarczych w następstwie 

wystąpienia COVID-19, pod warunkiem: 

1) zgłoszenia wnoszenia należności z pominięciem należności za 

wskazany we wniosku okres kolejnych trzech miesięcy staroście lub 

prezydentowi miasta na prawach powiatu, wykonującym zadania  

z zakresu administracji rządowej, lub kierownikowi państwowej 

jednostki organizacyjnej, na rzecz której ustanowiono trwały zarząd na 

podstawie art. 45 ust. 1 lub art. 60 ust. 3 ustawy o gospodarce 

nieruchomościami, przed upływem terminu do ich wniesienia; 

2) braku zaległości w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek 

na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz 

Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub 

Fundusz Solidarnościowy do końca trzeciego kwartału 2019 r. 

30. Przepis prawa: art. 77 pkt 18 

Akt zmieniany: dodaje się art. 15jc do 

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 

Data wejścia w 

życie: 

24 czerwca 2020 

r. 

[Spadek obrotów gospodarczych będący warunkiem pomniejszenia opłat  

z tytułu użytkowania wieczystego oraz odstąpienia od pobierania czynszu 

najmu, dzierżawy oraz opłat za użytkowanie przypadających Skarbowi 

Państwa] 
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kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 ze 

zm.) 

I. Przez spadek obrotów gospodarczych, o którym mowa w art. 15ja i art. 

15jb, rozumie się spadek sprzedaży towarów lub usług, w ujęciu 

ilościowym lub wartościowym: 

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

w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, 

przypadających w okresie po dniu 31 grudnia 2019 r. do dnia 

poprzedzającego dzień dokonania zgłoszenia, o którym mowa w art. 

15ja pkt 1 lub art. 15jb pkt 1, w porównaniu do łącznych obrotów  

z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku 

poprzedniego; za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie 

następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy dwumiesięczny 

okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca 

kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego 

miesiąca kalendarzowego lub 

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

wskazanego miesiąca kalendarzowego, przypadającego po dniu 31 

grudnia 2019 r. do dnia poprzedzającego dzień dokonania zgłoszenia, 

o którym mowa w art. 15ja pkt 1 lub art. 15jb pkt 1, w porównaniu do 

obrotów z miesiąca poprzedniego; za miesiąc uważa się także 30 

kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy 

okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca 

kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego 

miesiąca kalendarzowego. 

II. Podmiot dokonujący zgłoszenia, o którym mowa w art. 15ja pkt 1 i art. 15jb 

pkt 1 dodatkowo oświadcza: 

1) o wystąpieniu spadku obrotów gospodarczych w wysokości, o której 

mowa w ust. 1, w związku z zaistnieniem okoliczności, o których 

mowa w art. 15ja lub art. 15jb; 

2) o niezaleganiu w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na 

ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz 
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Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub 

Fundusz Solidarnościowy do końca trzeciego kwartału 2019 r.; 

3) że wykorzystuje nieruchomość do prowadzenia działalności 

gospodarczej. 

Oświadczenie, o którym mowa powyżej, jest składane pod rygorem 

odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. 

III. Podmiot dokonujący zgłoszenia, o którym mowa w art. 15ja pkt 1 i art. 

15jb pkt 1 przedstawia informacje dotyczące wnioskodawcy i prowadzonej 

działalności gospodarczej oraz informacji o otrzymanej pomocy publicznej, 

zawierających w szczególności wskazanie dnia i podstawy prawnej jej 

udzielenia, formy i przeznaczenia, albo oświadczenia o nieotrzymaniu 

pomocy (zgodnie z art. 37 ust. 5 ustawy o postępowaniu w sprawach 

dotyczących pomocy publicznej). 

IV. Nieprzedstawienie wymaganych informacji, oświadczeń  

i dokumentów w terminie będzie stanowiło podstawę do dochodzenia opłaty 

rocznej z tytułu użytkowania wieczystego lub czynszu najmu, dzierżawy oraz 

opłat za użytkowanie przypadających Skarbowi Państwa w pełnej wysokości. 

31. Przepis prawa: art. 77 pkt 18 

Akt zmieniany: dodaje się art. 15jd do 

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. z 2020 r. poz. 374 ze 

zm.) 

Data wejścia w 

życie: 

24 czerwca 2020 

r. 

[Możliwość pomniejszenia opłat z tytułu użytkowania wieczystego oraz 

odstąpienia od pobierania czynszu najmu, dzierżawy oraz opłat za 

użytkowanie przypadających jednostce samorządu terytorialnego] 

Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może, w drodze 

uchwały, postanowić o: 

1) pomniejszeniu opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego 

nieruchomości należącej odpowiednio do gminnego, powiatowego 

albo wojewódzkiego zasobu nieruchomości w rozumieniu przepisów 

ustawy o gospodarce nieruchomościami, wykorzystywanej do 

prowadzenia działalności gospodarczej, należnej za 2020 r. od 

podmiotów, o których mowa w art. 15ja; 

2) niepobieraniu czynszu najmu i dzierżawy oraz opłaty z tytułu 

oddania nieruchomości w użytkowanie przypadających jednostce 
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samorządu terytorialnego za okres kolejnych trzech miesięcy w 2020 

r. następujących po miesiącu, w którym dokonano zgłoszenia zgodnie  

z ust. 2 pkt 2, z tytułu umów najmu, dzierżawy lub użytkowania 

zawartych na okres co najmniej trzech miesięcy w odniesieniu do 

nieruchomości należącej odpowiednio do gminnego, powiatowego 

albo wojewódzkiego zasobu nieruchomości w rozumieniu przepisów 

ustawy o gospodarce nieruchomościami, wykorzystywanej do 

prowadzenia działalności gospodarczej, od podmiotów, o których 

mowa w art. 15jb. 

Przepisy art. 15ja-15jc stosuje się odpowiednio, z tym że: 

1) zgłoszenie, o którym mowa w art. 15ja pkt 1, wnosi się do 

właściwego organu wykonawczego jednostki samorządu 

terytorialnego; 

2) zgłoszenie, o którym mowa w art. 15jb pkt 1, wnosi się do 

właściwego organu wykonawczego jednostki samorządu 

terytorialnego lub do kierownika samorządowej jednostki 

organizacyjnej, na rzecz której ustanowiono trwały zarząd na 

podstawie art. 45 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami. 

32. Przepis prawa: art. 77 pkt 18 

Akt zmieniany: dodaje się art. 15je do 

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. z 2020 r. poz. 374 ze 

zm.) 

Data wejścia w 

życie: 

24 czerwca 2020 

r. 

[Stosowanie przepisów do należności z tytułu umów najmu, dzierżawy lub 

użytkowania zawartych w okresie poprzedzającym wprowadzenie stanu 

zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii] 

Przepisy art. 15jb-15jd stosuje się do należności z tytułu umów najmu, 

dzierżawy lub użytkowania zawartych w okresie poprzedzającym 

wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii z powodu 

COVID-19. 

33. Przepis prawa: art. 77 pkt 19 

Akt zmieniany: dodaje się art. 15qa do 

ustawy z dnia 2 marca 2020 r.  

o szczególnych rozwiązaniach związanych  

Data wejścia w 

życie: 

24 czerwca 2020 

r. 

[Przedłużenie ważności zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych] 

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do 

spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży wydane na podstawie art. 
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z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  

i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 

zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 

kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 ze 

zm.) 

18 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, 

których ważność upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia 

epidemicznego albo stanu epidemii zachowują ważność przez dodatkowy 

okres 6 miesięcy od dnia utraty pierwotnego terminu ważności 

zezwolenia, pod warunkiem wniesienia proporcjonalnej opłaty za wydanie 

zezwolenia przed upływem pierwotnego terminu ważności zezwolenia. 

34. Przepis prawa: art. 77 pkt 19 

Akt zmieniany: dodaje się art. 15qb do 

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. z 2020 r. poz. 374 ze 

zm.) 

Data wejścia w 

życie: 

24 czerwca 2020 

r. 

[Wykorzystanie środków z opłat za wydanie zezwoleń na obrót hurtowy 

napojami alkoholowymi na działania związane z przeciwdziałaniem 

COVID-19] 

Do dnia 31 grudnia 2020 r. zarządy województwa mogą wykorzystać środki 

z opłat, o których mowa w art. 92 ust. 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości  

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (opłaty za wydanie zezwoleń lub 

zwiększenie limitu), również na działania związane z przeciwdziałaniem 

COVID-19. 

35. Przepis prawa: art. 77 pkt 19 

Akt zmieniany: dodaje się art. 15qc do 

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. z 2020 r. poz. 374 ze 

zm.) 

Data wejścia w 

życie: 

24 czerwca 2020 

r. 

[Wykorzystanie środków z opłat za wydanie zezwoleń na obrót detaliczny 

napojami alkoholowymi na działania związane z przeciwdziałaniem 

COVID-19] 

Do dnia 31 grudnia 2020 r. wójt (burmistrz, prezydent miasta) może 

wykorzystać dochody z opłat za zezwolenia wydane na podstawie art. 18 

(zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych) lub art. 181 (jednorazowe 

zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych) ustawy o wychowaniu  

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz dochody z opłat 

określonych w art. 111 (opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych) tej ustawy również na działania związane  

z przeciwdziałaniem COVID-19. 

36. Przepis prawa: art. 77 pkt 19 

Akt zmieniany: dodaje się art. 15qd do 

ustawy z dnia 2 marca 2020 r.  

o szczególnych rozwiązaniach związanych  

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  

Data wejścia w 

życie: 

24 czerwca 2020 

r. 

[Powierzenie powiatowi prowadzenia zadań samorządu województwa 

związanych z przeciwdziałaniem COVID–19] 
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i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 

zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 

kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 ze 

zm.) 

Do dnia 31 grudnia 2020 r. samorząd województwa może powierzyć 

powiatowi, w drodze porozumienia, prowadzenie zadań związanych  

z przeciwdziałaniem COVID-19. 

37. Przepis prawa: art. 77 pkt 20 

Akt zmieniany: art. 15r 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. z 2020 r. poz. 374 ze 

zm.) 

Data wejścia w 

życie: 

24 czerwca 2020 

r. 

[Zmiana umów w sprawie zamówienia publicznego] 

Zamawiający, po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem 

COVID-19, o których mowa w ust. 1, wpływają na należyte wykonanie 

umowy, o której mowa w ust. 1, w uzgodnieniu z wykonawcą dokonuje 

zmiany umowy, o której mowa w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo 

zamówień publicznych.  

Wyjaśnienie: W powyższym przepisie zostały wprowadzone zmiany 

redakcyjne. Poprzednio zamawiający mógł dokonać zmiany umowy, a teraz 

dokonuje zmiany, a więc w momencie spełnienia przesłanek ma obowiązek 

zmiany umowy. Jednocześnie dodano ust. 4a, w którym zawarto przypadek 

potencjalnego wpływu COVID-19 na należyte wykonanie umowy i wówczas 

możliwość zmiany. 

Ust. 4a: W przypadku stwierdzenia, że okoliczności związane z wystąpieniem 

COVID-19, o których mowa w ust. 1, mogą wpłynąć na należyte wykonanie 

umowy, o której mowa w ust. 1, zamawiający, w uzgodnieniu z wykonawcą, 

może dokonać zmiany umowy zgodnie z ust. 4. 

38. Przepis prawa: art. 77 pkt 21 

Akt zmieniany: dodaje się art. 15r1 do 

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. z 2020 r. poz. 374 ze 

zm.) 

Data wejścia w 

życie: 

24 czerwca 2020 

r. 

[Dalsze przepisy dotyczące umów w sprawie zamówienia publicznego] 

I. Zakaz potrącania kary umownej z wynagrodzenia wykonawcy lub 

innych jego należności oraz zakaz dochodzenia zaspokojenia  

z zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

− W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu 

epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19, i  

− przez 90 dni od dnia odwołania stanu, który obowiązywał jako 

ostatni, 
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zamawiający nie może potrącić kary umownej zastrzeżonej na wypadek 

niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, o której mowa w art. 15r 

ust. 1, z wynagrodzenia wykonawcy lub z innych jego wierzytelności, a także 

nie może dochodzić zaspokojenia z zabezpieczenia należytego wykonania tej 

umowy, o ile zdarzenie, w związku z którym zastrzeżono tę karę, nastąpiło 

w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu 

epidemii. 

II. Zawieszenie biegu terminu przedawnienia roszczeń zamawiającego 

− W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu 

epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19, i  

− przez 90 dni od dnia odwołania stanu, który obowiązywał jako 

ostatni, 

bieg terminu przedawnienia roszczenia zamawiającego, o którym mowa  

w ust. 1, nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu.  

Upływ terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym, może nastąpić nie 

wcześniej niż po upływie 120 dni od dnia odwołania tego ze stanów, który 

obowiązywał jako ostatni. 

III. Przedłużenie terminu ważności zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy 

Jeżeli termin ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy upływa 

w okresie, o którym mowa w ust. 1, zamawiający nie może dochodzić 

zaspokojenia z zabezpieczenia, o którym mowa w tym przepisie, o ile 

wykonawca, na 14 dni przed upływem ważności tego zabezpieczenia, 

każdorazowo przedłuży jego ważność lub wniesie nowe zabezpieczenie, 

którego warunki zostaną zaakceptowane przez zamawiającego. 

Jeżeli termin ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy upływa 

w okresie między 91. a 119. dniem po odwołaniu stanu zagrożenia 

epidemicznego albo stanu epidemii, termin ważności tego zabezpieczenia 
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przedłuża się, z mocy prawa, do 120. dnia po dniu odwołania stanu zagrożenia 

epidemicznego albo stanu epidemii w związku z COVID-19. 

Przy obliczaniu terminów - dzień odwołania ogłoszenia stanu zagrożenia 

epidemicznego albo stanu epidemii wlicza się do tych terminów. 

39. Przepis prawa: art. 77 pkt 23 

Akt zmieniany: art. 15v 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. z 2020 r. poz. 374 ze 

zm.) 

Data wejścia w 

życie: 

24 czerwca 2020 

r. 

[Szczególna regulacja w zakresie umów w sprawie zamówienia publicznego 

a uprawnienia stron wynikające z przepisów prawa cywilnego] 

Przepis art. 15r nie narusza praw stron umowy w sprawie zamówienia 

publicznego, wynikających z przepisów prawa cywilnego, z zastrzeżeniem 

art. 15r ust. 5, który stanowi, że jeżeli umowa w sprawie zamówienia 

publicznego zawiera postanowienia korzystniej kształtujące sytuację 

wykonawcy, niż wynikałoby to z ust. 4, do zmiany umowy stosuje się te 

postanowienia, z zastrzeżeniem, że okoliczności związane z wystąpieniem 

COVID-19, o których mowa w ust. 1, nie mogą stanowić samodzielnej 

podstawy do wykonania umownego prawa odstąpienia od umowy. 

40. Przepis prawa: art. 77 pkt 24 

Akt zmieniany: dodaje się art. 15va do 

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. z 2020 r. poz. 374 ze 

zm.) 

Data wejścia w 

życie: 

1 lipca 2020 r. 

[Wnoszenie wadium niezależnie od wartości zamówienia] 

Do zamówień publicznych udzielanych na podstawie ustawy Pzp stosuje się 

przepisy tej ustawy dotyczące wadium.  

Zamawiający może żądać od wykonawców wniesienia wadium, o którym 

mowa w art. 45 Pzp.  

Nie stosuje się przepisu, który stanowi, że zamawiający żąda od 

wykonawców wniesienia wadium, jeżeli wartość zamówienia jest równa lub 

przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 

8, czyli kwoty wartości zamówień oraz konkursów, od których jest 

uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji UE. 

41. Przepis prawa: art. 77 pkt 24 

Akt zmieniany: dodaje się art. 15vb do 

ustawy z dnia 2 marca 2020 r.  

o szczególnych rozwiązaniach związanych  

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  

Data wejścia w 

życie: 

1 lipca 2020 r. 

[Szczególne zasady częściowych płatności oraz wypłacania zaliczek na 

poczet wykonania zamówienia; wysokość zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy] 
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i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 

zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 

kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 ze 

zm.) 

Do zamówień publicznych udzielanych na podstawie ustawy Pzp stosuje się 

przepisy tej ustawy, z uwzględnieniem następujących zapisów: 

1) umowa w sprawie zamówienia publicznego zawarta na okres dłuższy niż 

12 miesięcy: 

− zamawiający płaci wynagrodzenie w częściach, po wykonaniu części 

umowy w sprawie zamówienia publicznego, lub udziela zaliczki na 

poczet wykonania zamówienia, 

− zamawiający określa w umowie procent wynagrodzenia wypłacanego 

za wykonanie poszczególnych części; procentowa wartość ostatniej 

części wynagrodzenia nie może wynosić więcej niż 50% wysokości 

wynagrodzenia należnego wykonawcy; 

− zaliczka nie może być mniejsza niż 5% wysokości wynagrodzenia 

należnego wykonawcy. 

2) zamówienie na roboty budowlane, których termin wykonania jest 

dłuższy niż 12 miesięcy (art. 143a ust. 1 pkt 1 Pzp) - zamawiający może 

wskazać w SIWZ procentową wartość ostatniej części wynagrodzenia, 

która nie może wynosić więcej niż 50% wysokości wynagrodzenia 

należnego wykonawcy. 

3) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ustala się w wysokości 

nieprzekraczającej 5% ceny całkowitej podanej w ofercie albo 

maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania zamawiającego 

wynikającego z umowy. 

4) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy można ustalić  

w wysokości większej niż 5%, nie większej jednak niż 10% ceny 

całkowitej podanej w ofercie albo maksymalnej wartości nominalnej 

zobowiązania zamawiającego wynikającego z umowy, jeżeli jest to 

uzasadnione przedmiotem zamówienia lub wystąpieniem ryzyka 

związanego z realizacją zamówienia, co zamawiający opisał w SIWZ. 

5) Częściowy zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy - po 

wykonaniu części zamówienia, o ile w SIWZ przewidziano taką 

możliwość. 
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6) Do zamówień w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa nie stosuje się 

przepisów, o których mowa powyżej w pkt 1. 

42. Przepis prawa: art. 77 pkt 25 

Akt zmieniany: art. 15x ust. 3 pkt 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. z 2020 r. poz. 374 ze 

zm.) 

Data wejścia w 

życie: 

24 czerwca 2020 

r. 

[Odmowa udzielenia pracownikowi urlopu w przypadkach zmiany  

w przedsiębiorstwach systemu lub rozkładu czasu pracy pracowników, 

polecenia świadczenia pracy w godzinach nadliczbowych, pozostawania  

w gotowości do pracy] 

Jeżeli w czasie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii 

pracodawca: 

− zmienił system lub rozkład czasu pracy, 

− polecił pracownikom świadczenie pracy w godzinach nadliczbowych, 

− zobowiązał pracownika do pozostawania poza normalnymi godzinami 

pracy w gotowości do wykonywania pracy, 

− polecił pracownikowi realizowanie prawa do odpoczynku w miejscu 

wyznaczonym przez pracodawcę, 

pracodawca odmawia udzielenia pracownikowi urlopu: 

− wypoczynkowego, w tym urlopu na żądanie,  

− urlopu bezpłatnego oraz  

− innego urlopu,  

a także przesuwa termin takiego urlopu lub odwołuje pracownika  

z takiego urlopu, jeżeli został on już pracownikowi udzielony. 

Nie dotyczy to: 

− urlopu macierzyńskiego,  

− urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego,  

− urlopu rodzicielskiego,  

− urlopu ojcowskiego,  

− urlopu wychowawczego. 
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43. Przepis prawa: art. 77 pkt 28 

Akt zmieniany: art. 15zf 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. z 2020 r. poz. 374 ze 

zm.) 

Data wejścia w 

życie: 

24 czerwca 2020 

r. 

[Zmiana definicji pojęcia spadku obrotów gospodarczych w przypadku 

wprowadzania elastycznych zasad ustalania pracownikom czasu pracy] 

Przez spadek obrotów gospodarczych rozumie się spadek sprzedaży towarów 

lub usług, w ujęciu ilościowym lub wartościowym: 

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

w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, 

przypadających w okresie po dniu 31 grudnia 2019 r. do dnia 

poprzedzającego dzień podjęcia przez pracodawcę decyzji  

o ograniczeniu nieprzerwanych odpoczynków, o których mowa w ust. 

1 pkt 1, lub o podjęciu działań w celu zawarcia porozumienia, o którym 

mowa w ust. 1pkt 2, lub porozumienia, o którym mowa w ust. 1pkt 3, 

w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych 

miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego, lub  

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

wskazanego miesiąca kalendarzowego, przypadającego po dniu 31 

grudnia 2019 r. do dnia poprzedzającego dzień podjęcia przez 

pracodawcę decyzji o ograniczeniu nieprzerwanych odpoczynków,  

o których mowa w ust. 1 pkt 1, lub o podjęciu działań w celu zawarcia 

porozumienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, lub porozumienia,  

o którym mowa w ust. 1 pkt 3, w porównaniu do obrotów z miesiąca 

poprzedniego; lub 

3) zwiększenie ilorazu kosztów wynagrodzeń pracowników, z 

uwzględnieniem składek na ubezpieczenia społeczne pracowników 

finansowanych przez pracodawcę i przychodów ze sprzedaży towarów 

lub usług z tego samego miesiąca kalendarzowego dowolnie 

wskazanego przez przedsiębiorcę i przypadającego od dnia 1 marca 

2020 r. do dnia poprzedzającego dzień podjęcia przez pracodawcę 

decyzji o ograniczeniu nieprzerwanych odpoczynków, o których 

mowa w ust. 1 pkt 1, lub o podjęciu działań w celu zawarcia 

porozumienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, lub porozumienia, o 

którym mowa w ust. 1 pkt 3, nie mniej niż o 5% w porównaniu do 
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takiego ilorazu z miesiąca poprzedzającego (miesiąc bazowy); - 

dodany ust. 2a; 

W każdym przypadku za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie 

następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy okres porównawczy 

rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż 

pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego. 

Do kosztu wynagrodzeń pracowników, nie zalicza się: 

1) kosztów wynagrodzeń pracowników, z którymi rozwiązano umowę  

o pracę; 

2) kosztów wynagrodzeń pracowników, którym obniżono 

wynagrodzenie w trybie art. 15g ust. 8, w wysokości odpowiadającej 

wysokości obniżenia. 

Zastrzeżenie: dodanego ust. 2a nie stosuje się, jeżeli iloraz kosztów 

wynagrodzeń pracowników, z uwzględnieniem składek na ubezpieczenia 

społeczne pracowników finansowanych przez pracodawcę, i przychodów ze 

sprzedaży towarów lub usług w miesiącu, w którym wystąpił istotny wzrost 

obciążenia funduszu wynagrodzeń, wynosi mniej niż 0,3. 

44. Przepis prawa: art. 77 pkt 31 

Akt zmieniany: dodaje się art. 15zoa do 

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. z 2020 r. poz. 374 ze 

zm.) 

Data wejścia w 

życie: 

24 czerwca 2020 

r. 

[Złagodzenie w 2020 r. wymogu w zakresie równoważenia strony bieżącej 

budżetu samorządowego] 

W 2020 r. jednostka samorządu terytorialnego, dokonując zmian budżetu, 

może przekroczyć relację, o której mowa w art. 242 ustawy o finansach 

publicznych, o kwotę: 

1) planowanych wydatków bieżących ponoszonych w celu realizacji 

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

zostały sfinansowane dochodami majątkowymi lub przychodami,  

o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 1-4 i 7 ustawy o finansach 

publicznych; 

2) planowanego ubytku w dochodach będącego skutkiem wystąpienia 

COVID-19. 
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Definicja ubytku w dochodach j.s.t.: ubytkiem w dochodach j.s.t. będącym 

skutkiem wystąpienia COVID-19, jest zmniejszenie dochodów, obliczone 

jako różnica między dochodami jednostki planowanymi w zmianie budżetu,  

o której mowa w ust. 1, a planowanymi dochodami wykazanymi przez 

jednostkę w sprawozdaniu budżetowym za pierwszy kwartał 2020 r. 

Przez dochody rozumie się dochody podatkowe z tytułu:  

− podatków i opłat lokalnych, 

− podatku od czynności cywilnoprawnych, 

− podatku od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej, 

− wpływów z opłaty skarbowej, 

− wpływów z opłaty eksploatacyjnej, 

− udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, 

− udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, 

− wpływów z opłaty miejscowej i uzdrowiskowej. 

Na koniec roku budżetowego ocena spełnienia zasady równoważenia budżetu 

w części dotyczącej dochodów i wydatków bieżących będzie dokonywana  

z uwzględnieniem wykonanych wydatków bieżących ponoszonych w celu 

przeciwdziałania COVID-19 oraz ubytku w wykonanych dochodach, 

będącego skutkiem wystąpienia COVID-19. 

45. Przepis prawa: art. 77 pkt 31 

Akt zmieniany: dodaje się art. 15zob do 

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. z 2020 r. poz. 374 ze 

zm.) 

Data wejścia w 

życie: 

24 czerwca 2020 

r. 

[Złagodzenie reguły fiskalnej jednostki samorządu terytorialnego 

ograniczającej wysokość spłaty długu] 

Ograniczenia zadłużenia j.s.t. (art. 243 ust. 1 u.f.p.) w zakresie spłaty 

zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego nie stosuje się do: 

− wykupów papierów wartościowych,  

− spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami  

i dyskontem,  



 

40 
 

 

odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych w 2020 r. do równowartości 

kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki będącego skutkiem 

wystąpienia COVID-19. 

Powyższe zobowiązania nie mogą zagrażać realizacji zadań publicznych  

w roku budżetowym i latach następnych. 

Na lata 2020-2025 wydatki bieżące budżetu j.s.t. podlegają pomniejszeniu  

o wydatki bieżące na obsługę długu. 

Na rok 2021 i lata kolejne wydatki bieżące budżetu j.s.t. podlegają 

pomniejszeniu o wydatki bieżące poniesione w 2020 r. w celu realizacji zadań 

związanych z przeciwdziałaniem COVID-19. 

 

46. Przepis prawa: art. 77 pkt 31 

Akt zmieniany: dodaje się art. 15zoc do 

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. z 2020 r. poz. 374 ze 

zm.) 

Data wejścia w 

życie: 

24 czerwca 2020 

r. 

[Limit długu samorządowego w 2020 r.] 

− Na koniec roku budżetowego 2020 łączna kwota długu nie może 

przekroczyć 80% wykonanych dochodów ogółem tej jednostki  

w tym roku budżetowym. 

− W trakcie roku budżetowego 2020 łączna kwota długu j.s.t. na 

koniec kwartału nie może przekraczać 80% planowanych  

w danym roku budżetowym dochodów tej jednostki. 

Powyższe zasady nie muszą zostać spełnione, jeżeli j.s.t. spełnia ograniczenia 

w zakresie spłaty zobowiązań, określone w art. 243 ust. 1 u.f.p. 

47. Przepis prawa: art. 77 pkt 31 

Akt zmieniany: dodaje się art. 15zod do 

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. z 2020 r. poz. 374 ze 

zm.) 

Data wejścia w 

życie: 

24 czerwca 2020 

r. 

[Terminy przekazywania jednostkom samorządu terytorialnego rat części 

oświatowej, wyrównawczej, równoważącej i regionalnej subwencji ogólnej 

w 2020 r.] 

W roku 2020 raty części oświatowej, wyrównawczej, równoważącej  

i regionalnej subwencji ogólnej mogą być przekazywane j.s.t. w terminach 

wcześniejszych niż określone w art. 34 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek 

samorządu terytorialnego. 
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48. Przepis prawa: art. 77 pkt 31 

Akt zmieniany: dodaje się art. 15zoe do 

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. z 2020 r. poz. 374 ze 

zm.) 

Data wejścia w 

życie: 

24 czerwca 2020 

r. 

[Przesunięcie terminu wpłat do budżetu państwa dokonywanych przez 

jednostki samorządu terytorialnego o ponadprzeciętnych dochodach 

podatkowych] 

J.s.t. w czerwcu i lipcu 2020 r. nie muszą wpłacać do budżetu państwa rat 

wpłat, o których mowa w art. 29, art. 30 i art. 70a ustawy o dochodach 

jednostek samorządu terytorialnego.  

Od niewpłaconych kwot nie nalicza się odsetek. 

Kwoty niewpłacone za miesiące czerwiec-lipiec j.s.t. wpłacają w równych 

częściach w miesiącach sierpień-grudzień 2020 r., wraz z ratami należnymi 

za te miesiące. 

49. Przepis prawa: art. 77 pkt 37 

Akt zmieniany: art. 15zzb 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. z 2020 r. poz. 374 ze 

zm.) 

Data wejścia w 

życie: 

24 czerwca 2020 

r. 

[Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników, osób zatrudnionych na 

podstawie umowy o pracę nakładczą lub umowy zlecenia albo innej umowy 

o świadczenie usług - zmiany] 

I. Zmiana definicji spadku obrotów gospodarczych 

Przez spadek obrotów gospodarczych rozumie się zmniejszenie sprzedaży 

towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym obliczone jako 

stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych 

miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 31 grudnia 2019 

r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o przyznanie 

dofinansowania, w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 

kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego; za miesiąc uważa się 

także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku 

gdy dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca 

kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca 

kalendarzowego. 

II. Dane do wniosku o dofinansowanie 

− przedsiębiorca do wniosku dołącza dane o zatrudnianiu pracowników 

objętych wnioskiem oraz dane o wysokości wynagrodzenia każdego z 



 

42 
 

 

pracowników objętych wnioskiem i należnych od tego wynagrodzenia 

składek na ubezpieczenia społeczne; 

− przedsiębiorca składa oświadczenie o zmianie powyższych danych do 

PUP w terminie 7 dni, jeśli zmiana wpływa na wysokość 

dofinansowania; 

− oświadczenia składane są pod rygorem odpowiedzialności karnej za 

składanie fałszywych oświadczeń. 

III. Brak cofnięcia dofinansowania 

Jeżeli przedsiębiorca nie dotrzymał obowiązku utrzymania pracowników w 

zatrudnieniu podczas otrzymywania dofinansowania, nie będzie musiał 

zwracać dofinansowania pod warunkiem, że: 

− pracownik rozwiązał umowę o pracę, 

− rozwiązanie umowy o pracę nastąpiło na podstawie art. 52 Kodeksu 

pracy (rozwiązanie bez wypowiedzenia z winy pracownika), 

− w okresie, na który zostało przyznane dofinansowanie stosunek pracy 

wygasł. 

Przedsiębiorca na miejsce tego pracownika może zatrudnić nowego – 

wówczas umowa o dofinansowanie obejmuje tego nowego pracownika. 

IV. Wniosek o dofinansowanie składa się do PUPu właściwego tylko ze 

względu na siedzibę przedsiębiorcy, po ogłoszeniu naboru przez dyrektora 

PUPu (wyjaśnienie: usunięto termin 14 dniowy) 

V. Egzekucja dofinansowania 

Dofinansowanie nie podlega egzekucji sądowej ani administracyjnej,  

z wyjątkiem egzekucji prowadzonej na rzecz osób, na których wynagrodzenia 

i należne od tych wynagrodzeń składki na ubezpieczenia społeczne to 

dofinansowanie zostało przekazane. Środki te, w razie ich przekazania na 

rachunek płatniczy, są wolne od zajęcia na podstawie sądowego lub 

administracyjnego tytułu wykonawczego. 
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50. Przepis prawa: art. 77 pkt 38 

Akt zmieniany: art. 15zzc 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. z 2020 r. poz. 374 ze 

zm.) 

Data wejścia w 

życie: 

24 czerwca 2020 

r. 

[Dofinansowanie kosztów prowadzenia działalności przez 

samozatrudnionych] 

I. Zmiana definicji spadku obrotów gospodarczych 

Przez spadek obrotów gospodarczych rozumie się zmniejszenie sprzedaży 

towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym obliczone jako 

stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych 

miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 31 grudnia 2019 

r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o przyznanie 

dofinansowania, w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 

kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego; za miesiąc uważa się 

także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku 

gdy dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca 

kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca 

kalendarzowego. 

II. Wniosek o dofinansowanie składa się do PUPu właściwego ze względu na 

siedzibę, po ogłoszeniu naboru przez dyrektora PUPu (wyjaśnienie: usunięto 

termin 14 dniowy). 

III. Egzekucja dofinansowania 

Dofinansowanie nie podlega egzekucji sądowej ani administracyjnej. 

Środki te, w razie ich przekazania na rachunek płatniczy, są wolne od zajęcia 

na podstawie sądowego lub administracyjnego tytułu wykonawczego. 

51. Przepis prawa: art. 77 pkt 39 

Akt zmieniany: art. 15zzd 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. z 2020 r. poz. 374 ze 

zm.) 

Data wejścia w 

życie: 

24 czerwca 2020 

r. 

[Pożyczka bezzwrotna ze środków Funduszu Pracy na pokrycie bieżących 

kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy] 

I. Wniosek o pożyczkę składa się do PUPu właściwego ze względu na 

siedzibę, po ogłoszeniu naboru przez dyrektora PUPu. 

II. Pożyczka wraz z odsetkami podlega umorzeniu, pod warunkiem, że 

mikroprzedsiębiorca będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres 3 

miesięcy od dnia udzielenia pożyczki. 



 

44 
 

 

Wyjaśnienie: usunięto obowiązek złożenia wniosku o umorzenie pożyczki 

oraz złożenia oświadczenia (pod rygorem odpowiedzialności karnej)  

o prowadzeniu działalności przez ten okres 3 miesięcy. 

III. Egzekucja środków z pożyczki 

Środki z pożyczki nie podlegają egzekucji sądowej ani administracyjnej. 

Środki te, w razie ich przekazania na rachunek płatniczy, są wolne od zajęcia 

na podstawie sądowego lub administracyjnego tytułu wykonawczego. 

52. Przepis prawa: art. 77 pkt 40 

Akt zmieniany: dodaje się art. 15zzda do 

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. z 2020 r. poz. 374 ze 

zm.) 

Data wejścia w 

życie: 

24 czerwca 2020 

r. 

[Pożyczka bezzwrotna ze środków Funduszu Pracy na pokrycie bieżących 

kosztów prowadzenia działalności gospodarczej lub statutowej organizacji 

pozarządowej lub podmiotowi prowadzącemu działalność pożytku 

publicznego] 

I. 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 lub statutowej: 

− organizacji pozarządowej lub 

−  podmiotowi, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie,  

które prowadziły działalność przed dniem 1 kwietnia 2020 r. 

II.  Wniosek o pożyczkę składa się do PUPu właściwego ze względu na 

siedzibę, po ogłoszeniu naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy. 

III. Warunki udzielenia pożyczki 

− max. do 5 000 zł, 

− wysokość nie może przekroczyć 10% przychodów w poprzednim 

roku bilansowym, 

− przychód podmiotu ubiegającego się o pożyczkę w poprzednim roku 

bilansowym nie może przekroczyć 100 000 zł, 
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− oprocentowanie jest stałe - w skali roku 0,05 stopy redyskonta weksli 

przyjmowanych przez NBP 

IV. Okres spłaty pożyczki nie może być dłuższy niż 12 miesięcy, z karencją 

w spłacie kapitału wraz z odsetkami przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia 

pożyczki (Rada Ministrów może przedłużyć ten okres w drodze 

rozporządzenia). 

V. Pożyczka wraz z odsetkami podlega umorzeniu, pod warunkiem, że 

podmiot będzie prowadzić działalność przez okres 3 miesięcy od dnia 

udzielenia pożyczki. Zaś przychód z tytułu umorzenia nie stanowi przychodu 

w rozumieniu przepisów o CIT. 

VI. Starosta dochodzi roszczeń z tytułu niespłaconych pożyczek. 

VII. Egzekucja środków z pożyczki 

Środki z pożyczki nie podlegają egzekucji sądowej ani administracyjnej. 

Środki te, w razie ich przekazania na rachunek płatniczy, są wolne od zajęcia 

na podstawie sądowego lub administracyjnego tytułu wykonawczego. 

53. Przepis prawa: art. 77 pkt 41 

Akt zmieniany: art. 15zze 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. z 2020 r. poz. 374 ze 

zm.) 

Data wejścia w 

życie: 

24 czerwca 2020 

r. 

[Dofinansowanie wynagrodzeń osób zatrudnionych przez organizacje 

pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku 

publicznego] 

I. Zmiana definicji spadku przychodów z działalności statutowej 

Przez spadek przychodów z działalności statutowej rozumie się 

zmniejszenie przychodów z tej działalności obliczone jako stosunek łącznych 

przychodów z działalności statutowej w ciągu dowolnie wskazanych 2 

kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 31 

grudnia 2019 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku  

o przyznanie dofinansowania, w porównaniu do łącznych przychodów  

z działalności statutowej z analogicznych 2 kolejnych miesięcy 

kalendarzowych roku poprzedniego; za miesiąc uważa się także 30 kolejno po 

sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy dwumiesięczny 
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okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to 

jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego.  

Do przychodów z działalności statutowej nie wlicza się darowizn 

rzeczowych i finansowych otrzymanych w związku z realizacją działań  

w zakresie przeciwdziałania COVID-19. 

II. Dane do wniosku o dofinansowanie 

− do wniosku dołącza się dane o zatrudnianiu pracowników objętych 

wnioskiem oraz dane o wysokości wynagrodzenia każdego  

z pracowników objętych wnioskiem i należnych od tego 

wynagrodzenia składek na ubezpieczenia społeczne; 

− podmiot składa oświadczenie o zmianie powyższych danych do PUP 

w terminie 7 dni, jeśli zmiana wpływa na wysokość dofinansowania; 

− oświadczenia składane są pod rygorem odpowiedzialności karnej za 

składanie fałszywych oświadczeń. 

III. Brak cofnięcia dofinansowania 

Jeżeli organizacja pozarządowa lub podmiot nie dotrzymał obowiązku 

utrzymania pracowników w zatrudnieniu podczas otrzymywania 

dofinansowania, nie będzie musiał zwracać dofinansowania pod 

warunkiem, że: 

− pracownik rozwiązał umowę o pracę, 

− rozwiązanie umowy o pracę nastąpiło na podstawie art. 52 Kodeksu 

pracy (rozwiązanie bez wypowiedzenia z winy pracownika), 

− w okresie, na który zostało przyznane dofinansowanie stosunek pracy 

wygasł. 

Na miejsce tego pracownika można zatrudnić nowego – wówczas umowa  

o dofinansowanie obejmuje tego nowego pracownika. 
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IV. Wniosek o dofinansowanie składa się do PUPu właściwego ze względu 

na siedzibę podmiotu, po ogłoszeniu naboru przez dyrektora PUPu 

(wyjaśnienie: usunięto termin 14 dniowy) 

V. Egzekucja dofinansowania 

Dofinansowanie nie podlega egzekucji sądowej ani administracyjnej,  

z wyjątkiem egzekucji prowadzonej na rzecz osób, na których wynagrodzenia 

i należne od tych wynagrodzeń składki na ubezpieczenia społeczne to 

dofinansowanie zostało przekazane. Środki te, w razie ich przekazania na 

rachunek płatniczy, są wolne od zajęcia na podstawie sądowego lub 

administracyjnego tytułu wykonawczego. 

54. Przepis prawa: art. 77 pkt 43 

Akt zmieniany: dodaje się art. 15zze2 do 

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. z 2020 r. poz. 374 ze 

zm.) 

Data wejścia w 

życie: 

24 czerwca 2020 

r. 

[Dofinansowanie wynagrodzeń osób zatrudnianych przez kościelne osoby 

prawne i ich jednostki organizacyjne] 

I. Starosta może, na podstawie zawartej umowy, przyznać kościelnej osobie 

prawnej działającej na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła 

Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych 

kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia 

i wyznania, oraz jej jednostce organizacyjnej, dofinansowanie części 

kosztów wynagrodzeń pracowników w rozumieniu art. 15g ust. 4 zdanie 

pierwsze oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia 

społeczne. 

II. Warunki udzielenia dofinansowania 

− na okres nie dłuższy niż 3 miesiące od miesiąca złożenia wniosku 

(Rada Ministrów może przedłużyć ten okres), 

− wysokość nie może przekroczyć kwoty stanowiącej sumę 70% 

wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem 

wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych 

wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 70% kwoty minimalnego 

wynagrodzenia, powiększonego o składki na ubezpieczenia 

społeczne od pracodawcy, w odniesieniu do każdego pracownika, 
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− podmiot nie może otrzymać dofinansowania w części, w której te same 

koszty zostały albo zostaną sfinansowane z innych środków 

publicznych. 

III. Dane do wniosku o dofinansowanie 

− do wniosku dołącza się dane o zatrudnianiu pracowników objętych 

wnioskiem oraz dane o wysokości wynagrodzenia każdego  

z pracowników objętych wnioskiem i należnych od tego 

wynagrodzenia składek na ubezpieczenia społeczne; 

− podmiot składa oświadczenie o zmianie powyższych danych do PUP 

w terminie 7 dni, jeśli zmiana wpływa na wysokość dofinansowania; 

− oświadczenia składane są pod rygorem odpowiedzialności karnej za 

składanie fałszywych oświadczeń. 

IV. Brak cofnięcia dofinansowania 

Jeżeli kościelna osoba prawna nie dotrzymała obowiązku utrzymania 

pracowników w zatrudnieniu podczas otrzymywania dofinansowania, nie 

będzie musiał zwracać dofinansowania pod warunkiem, że: 

− pracownik rozwiązał umowę o pracę, 

− rozwiązanie umowy o pracę nastąpiło na podstawie art. 52 Kodeksu 

pracy (rozwiązanie bez wypowiedzenia z winy pracownika), 

− w okresie, na który zostało przyznane dofinansowanie stosunek pracy 

wygasł. 

Na miejsce tego pracownika można zatrudnić nowego – wówczas umowa  

o dofinansowanie obejmuje tego nowego pracownika. 

IV. Wniosek o dofinansowanie składa się do PUPu właściwego ze względu 

na siedzibę podmiotu, po ogłoszeniu naboru przez dyrektora PUPu. 

V. Egzekucja dofinansowania 

Dofinansowanie nie podlega egzekucji sądowej ani administracyjnej,  

z wyjątkiem egzekucji prowadzonej na rzecz osób, na których wynagrodzenia 
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i należne od tych wynagrodzeń składki na ubezpieczenia społeczne to 

dofinansowanie zostało przekazane. Środki te, w razie ich przekazania na 

rachunek płatniczy, są wolne od zajęcia na podstawie sądowego lub 

administracyjnego tytułu wykonawczego. 

 

      55.  Przepis prawa: art. 77 pkt 44 

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, 567, 568, 695 i 875). 

Data wejścia w 

życie: 24 

czerwca 2020 r. 

[Zlecanie realizacji zadania publicznego w celu przeciwdziałania COVID-

19 z pominięciem otwartego konkursu ofert] 

 

Niniejszy przepis stanowi podstawę możliwości zlecania w trakcie 

obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii przez 

organy administracji publicznej realizacji zadań publicznych z pominięciem 

otwartego konkursu ofert - określonego w Dziale 2 Rozdział 2 ustawy - w 

celu przeciwdziałania COVID-19 podmiotom takim jak: 

• organizacje pozarządowe, 

• osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie 

przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w 

Rzeczypospolitej Polskiej oraz do innych kościołów i związków 

wyznaniowych, 

• stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, 

• spółdzielnie socjalne, 

• spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby 

sportowe będące spółkami. 

Należy podkreślić, że wymóg odpowiedniego stosowania przepisów art. 43, 

art. 47, art. 151, art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych został ograniczony poprzez wyłączenie stosowania art. 221 ust. 

4 tj. tryb postępowania o udzielenie dotacji na inne zadania niż określone w 

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

wolontariacie. W zamian zostało podkreślone, że tryb postępowania o 

udzielenie dotacji na zadania określone w art. 221 ust. 1, sposób rozliczania 

oraz sposób kontroli wykonywania zadania zostanie określony w drodze 

zarządzenia lub uchwały organu wykonawczego j.s.t., mając na względzie 

zapewnienie jawności postępowania o udzielenie dotacji i jej rozliczania. 
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      56. Przepis prawa: art. 77 pkt 47 

Dodanie art. 15zzzga w ustawie 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, 567, 568, 695 i 875). 

Data wejścia w 

życie: 24 

czerwca 2020 r. 

[Zwiększenie procentowego udziału powiatów we wpływach osiąganych z 

tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa] 

 

Ustawodawca wprowadzając nową regulację zwiększył do 50% udział 

powiatów we wpływach osiąganych ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego 

zarządu, użytkowania, czynszu dzierżawnego i najmu – nieruchomości 

Skarbu Państwa, użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa 

oddanych w użytkowanie wieczyste, oraz od odsetek za nieterminowe 

wnoszenie powyższych należności, do dnia 31 grudnia 2020 r. 

      57. Przepis prawa: art. 77 pkt 48 

Akt zmieniany: 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, 567, 568, 695 i 875) 

Data wejścia w 

życie: 24 

czerwca 2020 r. 

[Wsparcie będące pomocą publiczną mającą na celu zaradzenie poważnym 

zaburzeniom w gospodarce] 

 

W ust. 1 dofinansowanie wynagrodzeń osób zatrudnianych przez kościelne 

osoby prawne i ich jednostki organizacyjne (art. 15zze2) zgodne z 

warunkami zawartymi w Komunikacie Komisji - Tymczasowe ramy 

środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście 

trwającej epidemii COVID-19 (2020/C 91 I/01) (Dz. Urz. UE C 91I z 

20.03.2020, str. 1), zostało określone mianem pomocy publicznej mającej na 

celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce. 

 

W ust. 2 ustalono, ze pomocą publiczną w celu zaradzenia poważnym 

zaburzeniom w gospodarce jest również pomniejszenie opłat rocznych z 

tytułu użytkowania wieczystego, odstąpienie od pobierania czynszu najmu, 

dzierżawy oraz opłat za użytkowanie przypadających Skarbowi Państwa oraz 

jednostce samorządu terytorialnego.   

 

      58. Przepis prawa: art. 77 pkt 49 

Dodanie przepisu: art. 15zzzia w 

ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o 

szczególnych rozwiązaniach 

związanych z zapobieganiem, 

Data wejścia w 

życie: 24 

czerwca 2020 r. 

[Szczególne zasady zgłaszania prac geodezyjnych w okresie obowiązywania 

stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii; zwolnienie z opłat 

części materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego] 
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przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19, innych chorób 

zakaźnych oraz wywołanych nimi 

sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 

374, 567, 568, 695 i 875). 

 

W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu 

epidemii zawiesza się: 

• wykonywanie obowiązku zgłaszania prac geodezyjnych i przekazywania 

wyników prac geodezyjnych dotyczących wytyczenia budynku lub sieci 

uzbrojenia terenu, 

• pobieranie opłat, wydawanie licencji oraz wystawianie Dokumentów 

Obliczenia Opłaty za udostępnianie zbiorów danych, 

 

Ponadto w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo 

stanu epidemii: 

• zgłoszenie prac geodezyjnych może nastąpić po ich rozpoczęciu, jednak 

nie później niż w terminie 10 dni roboczych od dnia rozpoczęcia tych 

prac, 

• o wyniku weryfikacji organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej 

informuje wykonawcę prac geodezyjnych za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej nie później niż w dniu roboczym 

następującym po dniu sporządzenia protokołu, 

• wykonawca prac geodezyjnych, których celem jest geodezyjna 

inwentaryzacja powykonawcza obiektów budowlanych lub sporządzenie 

mapy do celów projektowych, po uzyskaniu informacji o pozytywnym 

wyniku weryfikacji może umieścić na dokumentach przeznaczonych dla 

podmiotu, na rzecz którego wykonuje prace geodezyjne, powstałych w 

wyniku tych prac, oświadczenie o uzyskaniu pozytywnego wyniku 

weryfikacji. 

 

Szczegółowe regulacje dotyczące oświadczeń zostały wprowadzone w ust. 

3-5. 

59. Przepis prawa: art. 77 pkt 49 

Dodanie przepisu: art. 15zzzib w 

ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o 

szczególnych rozwiązaniach 

Data wejścia w 

życie: 24 

czerwca 2020 r. 

 [Przyznanie dodatku mieszkaniowego z mocą wsteczną] 

 

Przepis umożliwia przyznanie dodatku mieszkaniowego o którym mowa w 

ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych za okres 
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związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19, innych chorób 

zakaźnych oraz wywołanych nimi 

sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 

374, 567, 568, 695 i 875) 

stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonych z powodu 

СОѴ ID-19 z mocą wsteczną wyłącznie w przypadku wniosku o przyznanie 

dodatku mieszkaniowego złożonego nie później niż po upływie 30 dni od 

dnia zakończenia obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo 

stanu epidemii, ogłoszonych z powodu СОѴID-19. Szczegóły dotyczące 

przyznania niniejszego dodatku zostały określone w art. 15zzzib ust.2-7. 

      60. Przepis prawa: art. 77 pkt 51 

Akt zmieniany: art. 15zzzzzb 

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, 567, 568, 695 i 875) 

Data wejścia w 

życie: 24 

czerwca 2020 r. 

[Wzajemne obowiązki informacyjne stron umowy o wsparcie realizacji 

zadania publicznego lub o powierzenie realizacji zadania publicznego; 

zmiana umowy] 

 

W ust. 1 ustawodawca ograniczył obowiązek wzajemnego informowania o 

wpływie okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte 

wykonanie umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego lub o 

powierzenie realizacji zadania publicznego lub umowy zawartej w trybie 

pominięcia procedury konkursowej lub małych zleceń określonych w 

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

wolontariacie do zawartych w okresie przed ogłoszeniem stanu 

zagrożenia epidemicznego z powodu COVID-19, jednak nie później niż 

do dnia 31 grudnia 2020 r.  

Dodany został również ust. 2a, który wprowadza możliwość odpowiedniego 

stosowania możliwości zmiany umowy w skutek okoliczności określonych 

w ust. 1 w przypadku oferty określonej w art. 14 oraz trybu małych zleceń z 

art. 19a określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie. 

61. Przepis prawa: art. 77 pkt 55 

Dodanie przepisu: art. 15zzzzzzd 

w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o 

szczególnych rozwiązaniach 

związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19, innych chorób 

zakaźnych oraz wywołanych nimi 

Data wejścia w 

życie: 24 

czerwca 2020 r. 

[Zdalna forma spotkań i debat związanych z rewitalizacją] 

 

Wprowadzona została możliwość przeprowadzenia spotkań i debat, jako 

formy konsultacji społecznych wymienionych w ustawie z dnia 9 

października 2015 r. o rewitalizacji za pomocą środków porozumienia się 

na odległość, zapewniających jednoczesną transmisję wizji i dźwięku.  

Wymienione w ww. ustawie ankiety oraz wywiady również mogą być 

przeprowadzane w trybie zdalnym. 
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sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 

374, 567, 568, 695 i 875). 

62. Przepis prawa: art. 77 pkt 56 

Zmiana przepisu: art. 31c 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, 567, 568, 695 i 875) 

Data wejścia w 

życie: 24 

czerwca 2020 r. 

[Powierzenie innej jednostce sektora finansów publicznych realizacji zadań 

związanych z ochroną miejsc pracy] 

 

Zastosowanie niniejszego przepisu zostało rozszerzone o zadania wynikające 

z art. 15ga ust. 1 oraz z art. 15gg ust.1 które wykonywane są przez 

dyrektorów wojewódzkich urzędów pracy. Ponadto ustanowiono 

obowiązek przekazania jednostce, której Rada Ministrów powierzyła 

realizację ww. działań środków pochodzących z Funduszu 

Przeciwdziałania COVID-19. 

 

W przypadku braku możliwości realizacji zadań związanych z: 

• dofinansowaniem wynagrodzeń pracowników, osób zatrudnionych na 

podstawie umowy o pracę nakładczą lub umowy zlecenia albo innej 

umowy o świadczenie usług, 

• dofinansowaniem kosztów prowadzenia działalności przez 

samozatrudnionych, 

• pożyczką bezzwrotną ze środków Funduszu Pracy na pokrycie bieżących 

kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy, 

• pożyczką bezzwrotną ze środków Funduszu Pracy na pokrycie bieżących 

kosztów prowadzenia działalności gospodarczej lub statutowej 

organizacji pozarządowej lub podmiotowi prowadzącemu działalność 

pożytku publicznego, 

• dofinansowaniem wynagrodzeń osób zatrudnionych przez organizacje 

pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku 

publicznego, 

• dofinansowaniem wynagrodzeń osób zatrudnianych przez kościelne 

osoby prawne i ich jednostki organizacyjne, 

spowodowanej wystąpieniem COVID-19, Rada Ministrów może, w drodze 

rozporządzenia, powierzyć je do realizacji innej jednostce sektora finansów 

publicznych. 
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            63. Przepis prawa: art. 77 pkt 58 

Dotyczy przepisu: art. 31q 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, 567, 568, 695 i 875). 

Data wejścia w 

życie: 24 

czerwca 2020 r. 

 

w zakresie art. 

31q ust. 8 

wchodzi w 

życie: 24 

czerwca 2020r., 

z mocą od dnia 

1 kwietnia 2020 

r. 

 [Finansowanie kosztów dofinansowania wynagrodzeń oraz pożyczek ze 

środków Funduszu Pracy] 

 

Zmiana brzmienia niniejszego przepisu została ograniczona do rozszerzenia 

jego zakresu zastosowania o art. 15zze2 tj. o dofinansowanie wynagrodzeń 

osób zatrudnianych przez kościelne osoby prawne i ich jednostki 

organizacyjne. 

 

64. Przepis prawa: art. 77 pkt 59 

Dotyczy przepisu: art. 31w 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, 567, 568, 695 i 875). 

Data wejścia w 

życie: 24 

czerwca 2020 r. 

Zmiana brzmienia niniejszego przepisu została ograniczona do rozszerzenia 

jego zakresu zastosowania o art. 15zze2 tj. o dofinansowanie wynagrodzeń 

osób zatrudnianych przez kościelne osoby prawne i ich jednostki 

organizacyjne. 

 

65. Przepis prawa: art. 77 pkt 60 

Dotyczy przepisu: art. 31y ust. 1 

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, 567, 568, 695 i 875). 

Data wejścia w 

życie: 24 

czerwca 2020 r, 

z mocą 

wsteczną od 

dnia 31 marca 

2020 r. 

[Bieg terminów związanych ze schematami podatkowymi] 

 

W przypadku schematu podatkowego będącym uzgodnieniem spełniającym 

kryterium głównej korzyści oraz posiadającym ogólną cechę rozpoznawczą, 

posiadającym szczególną cechę rozpoznawczą, lub posiadającym inną 

szczególną cechę rozpoznawczą, terminy określone w Dziale III, rozdział 

11a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa terminy, nie 

rozpoczynają się a rozpoczęte podlegają zawieszeniu w okresie od dnia 31 

marca 2020 r. do 30. dnia następującego po dniu odwołania stanu zagrożenia 

epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19, przy 
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czym w przypadku schematu podatkowego transgranicznego w rozumieniu 

art. 86a § 1 pkt 12 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa 

nie dłużej niż do dnia 30 czerwca 2020 r. 

66. Przepis prawa: art. 77 pkt 63 

Uchylenie przepisu: art. 31zk 

oraz 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, 567, 568, 695 i 875) 

Data wejścia w 

życie: 24 

czerwca 2020 r. 

Uchylone zostały regulacje wprowadzające wyłączenie wydatków na 

przeciwdziałanie COVID-19 z reguły zrównoważenia strony bieżącej 

budżetu samorządowego (art. 31zk), a także możliwość zwiększenia 

zaciągania oraz spłat zobowiązań przez jednostki samorządu terytorialnego 

(art. 31zl) 

            67. Przepis prawa: art. 77 pkt 69 

Dodanie przepisu: art. 31zy11 w 

ustawie 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, 567, 568, 695 i 875). 

Data wejścia w 

życie: 24 

czerwca 2020 r. 

[Dopuszczalność posługiwania się w procesie budowlanym dokumentacją 

geodezyjną opatrzoną oświadczeniem wykonawcy prac geodezyjnych o 

uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji] 

 

 W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego 

z powodu COVID-19 dopuszczone zostało wykorzystywanie w procesie 

budowlanym map do celów projektowych oraz map zawierających wyniki 

geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej opatrzonych przez wykonawcę 

prac geodezyjnych oświadczeniem, złożonym pod rygorem 

odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, o 

pozytywnym wyniku weryfikacji tych map przez właściwy organ Służby 

Geodezyjnej i Kartograficznej. 

68. Przepis prawa: art. 77 pkt 71 

Dodanie przepisu: art. 31zzca w 

ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o 

szczególnych rozwiązaniach 

związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19, innych chorób 

Data wejścia w 

życie: 24 

czerwca 2020 r. 

[Możliwość wprowadzenia zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwolenia 

na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu 

sprzedaży bądź przedłużenia terminu na jej wniesienie] 

 

Przepis wprowadza możliwość zwolnienia lub przedłużenia terminu 

(maksymalnie do dnia 31 grudnia 2020 r.) na wniesienie opłaty należnej w 

2020 r.  za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 
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zakaźnych oraz wywołanych nimi 

sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 

374, 567, 568, 695 i 875). 

drodze uchwały Rady gminy. Organ stanowiący może w uchwale przyznać 

zwrot określonej części opłaty pobranej od przedsiębiorców, którzy wnieśli 

jednorazowo opłatę za rok 2020 w terminie do dnia 31 stycznia 2020 r. 

Zwolnienia lub przedłużenia terminu nie stosuje się do opłat za korzystanie z 

zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia 

poza miejscem sprzedaży. 

            69. Przepis prawa: art. 77 pkt 71 

Dodanie przepisu: art. 31zzcb w 

ustawie 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, 567, 568, 695 i 875). 

Data wejścia w 

życie: 24 

czerwca 2020 r. 

[Pomniejszenie kwoty zysku będącej podstawą wpłat z zysku oraz wpłat na 

Fundusz Dróg Samorządowych] 

 

W ust. 1 wprowadzono zasadę polegającą na pomniejszaniu kwoty zysku o 

przychód z tytułu nieodpłatnie otrzymanych w 2020 r. skarbowych papierów 

wartościowych na podstawie dofinansowania zadań Polskiego Funduszu 

Rozwoju w 2020 r. oraz z tytułu ich zbycia, która jest podstawą: 

• wpłat z zysku po opodatkowaniu podatkiem dochodowym przez 

jednoosobowe spółki Skarbu Państwa, oraz spółek, w których wszystkie 

akcje (udziały) są własnością Skarbu Państwa, z wyjątkiem akcji 

(udziałów) nieodpłatnie udostępnionych pracownikom na zasadach 

określonych w odrębnych przepisach, 

• wpłat spółek na Fundusz Dróg Samorządowych w wysokości 7,5% ich 

zysku po  opodatkowaniu podatkiem dochodowym. 

 

Ust. 2 określił, że ust. 1 stosuje się do skarbowych papierów wartościowych 

przekazanych przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych dla 

Agencji Rozwoju Przemysłu Spółki Akcyjnej, w związku z działaniami 

mającymi przeciwdziałać negatywnym skutkom COVID-19. 

70. Przepis prawa: art. 77 pkt 74 

Zmiana przepisu: art. 36 ust. 2 w 

ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o 

szczególnych rozwiązaniach 

związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19, innych chorób 

Data wejścia w 

życie: 24 

czerwca 2020 r. 

[Utrata mocy przepisów art. 15zn, 15va, 15vb z dniem 1 stycznia 2021 r.] 

 

Przepisy dotyczące zmiany w zakresie finansów jednostek samorządu 

terytorialnego, wnoszenia wadium niezależnie od wartości zamówienia oraz 

szczególnych zasady częściowych płatności oraz wypłacania zaliczek na 

poczet wykonania zamówienia; wysokość zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy tracą moc z dniem 1 stycznia 2021 r. 
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zakaźnych oraz wywołanych nimi 

sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 

374, 567, 568, 695 i 875). 

71. Przepis prawa: art. 78 pkt. 1 

Dotyczy przepisu art. 65 ustawy z 

dnia 31 marca 2020 r. o zmianie 

ustawy o szczególnych 

rozwiązaniach związanych z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem 

i zwalczaniem COVID-19, innych 

chorób zakaźnych oraz wywołanych 

nimi sytuacji kryzysowych oraz 

niektórych innych ustaw (Dz. U. 

poz. 568 i 695). 

Data wejścia w 

życie: 24 

czerwca 2020 r. 

[Zwrot wydatków na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem 

COVID 19] 

 

Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 mogą być przeznaczane na 

zwrot wydatków poniesionych na realizację zadań związanych z 

przeciwdziałaniem COVID-19. 

 

Dodano również ust. 6a i 6b: 

 

6a. Środki Funduszu mogą być przeznaczone na finansowanie, 

dofinansowanie lub zwrot wydatków poniesionych na realizację zadań 

związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, o których mowa w ust. 5 pkt 1 

i 4, również w przypadku, gdy ustawa lub przepisy odrębne przewidują 

finansowanie tego rodzaju zadań z budżetu państwa, w tym w formie wpłat 

lub dotacji z budżetu państwa.  

 

6b. Środki Funduszu mogą być przeznaczone na zwrot wydatków, o którym 

mowa w ust. 5 pkt 4 i ust. 6a, poniesionych na realizację zadań związanych z 

przeciwdziałaniem COVID-19 od dnia utworzenia Funduszu. 

      72. Przepis prawa: art. 79 pkt. 4 

Dotyczy przepisu art. 96a ustawy 

z dnia 16 kwietnia 2020 r. o 

szczególnych instrumentach 

wsparcia w związku z 

rozprzestrzenianiem się wirusa 

SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 695, 875 

i 979). 

Data wejścia w 

życie: 24 

czerwca 2020 r. 

[Przeprowadzenie rozmowy lub egzaminów koniecznych do awansu 

zawodowego nauczyciela] 

 

W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu 

epidemii, rozmowa lub egzamin koniecznych do awansu zawodowego 

nauczyciela mogą być przeprowadzone w formie wideokonferencji przy 

wykorzystaniu narzędzi teleinformatycznych umożliwiających przesyłanie 

dźwięku i obrazu w czasie rzeczywistym. 
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73. Przepis prawa: art. 79 pkt. 5 

Dotyczy przepisu art. 97 ustawy z 

dnia 16 kwietnia 2020 r. o 

szczególnych instrumentach 

wsparcia w związku z 

rozprzestrzenianiem się wirusa 

SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 695, 875 

i 979). 

Data wejścia w 

życie: 24 

czerwca 2020 r. 

[Doręczanie przesyłek osobie przebywającej na kwarantannie, izolacji lub 

izolacji w warunkach domowych] 

 

Operator pocztowy nie podejmuje próby doręczenia i nie zwraca nadawcy 

przesyłki pocztowej, której nie mógł doręczyć adresatowi poddanemu z 

powodu COVID-19 obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w 

warunkach domowych. Nie dotyczy to przesyłki niedoręczalnej w 

rozumieniu art. 33 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe. Po 

upływie okresu obowiązkowej kwarantanny, izolacji lub izolacji w 

warunkach domowych, operator pocztowy doręcza adresatowi, o którym 

mowa w ust. 1, przesyłki pocztowe na zasadach określonych w odrębnych 

przepisach. 

            74. Przepis prawa: art. 82 

Dotyczy ustawy z dnia 23 listopada 

2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 

2020 r. poz. 1041). 

Data wejścia w 

życie: 24 

czerwca 2020 r. 

[Zwrot nadawcy przesyłek pocztowych niedoręczonych dotychczas ze 

względu na stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii]  

UWAGA! Przepisu nie da się zastosować, wobec odesłania do 

nieistniejących jednostek redakcyjnych (podkreślone poniżej).  

 

Operator pocztowy w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo 

pocztowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1041), po upływie 14 dni od dnia wejścia w 

życie niniejszej ustawy, zwraca nadawcy przesyłkę pocztową, o której mowa 

w art. 97 ust. 3 pkt 4 ustawy zmienianej w art. 79, niezwróconą na podstawie 

art. 97 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 79. 

 

Przesyłki, o których mowa w art. 98 ust. 2 pkt 4 lit. d ustawy zmienianej w 

art. 79, uznane przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy za 

niedoręczone na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 79, uznaje 

się za doręczone po upływie 14 dni od dnia wejścia w życie niniejszej 

ustawy. 

 

75. Przepis prawa: art. 84 

Dotyczy przepisu art. 111 

Data wejścia w 

życie: 24 

czerwca 2020 r. 

 [Przedłużenie terminu wniesienia raty opłaty za korzystanie z zezwolenia 

na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu 

lub poza miejscem sprzedaży] 
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ustawy z dnia 26 października 1982 

r. 

o wychowaniu w trzeźwości i 

przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 

 

W ust. 1 ustawodawca przedłużył termin wnoszenia raty tytułem Opłat za 

korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przypadających 

na 31 maja 2020 r. do dnia 30 czerwca 2020 r. Niniejszej regulacji nie 

stosuje się do opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży. 

 

Ust. 2 określa, że w przypadku przedsiębiorców, którzy uiścili opłatę do dnia 

30 czerwca 2020 r. nie stosuje się sankcji w postaci wygaśnięcia zezwolenia 

z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia obowiązku.  

76. Przepis prawa: art. 85 

Dotyczy: ustawy z dnia 27 marca 

2003 r. o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym 

oraz ustawy z dnia 9 października 

2015 r. o rewitalizacji. 

Data wejścia w 

życie: 24 

czerwca 2020 r. 

[Postępowania prowadzone na podstawie przepisów o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym oraz o rewitalizacji wszczęte i 

niezakończone przed dniem wejścia w życie ustawy] 

 

Do postępowań wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie 

niniejszej ustawy na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym oraz ustawy z dnia 9 października 2015 

r. o rewitalizacji stosuje się przepisy ww. ustaw w brzmieniu nadanym 

niniejszą ustawą. Czynności dokonane przed dniem wejścia w życie 

niniejszej ustawy pozostają ważne. Organ może ponowić czynności 

wykonane przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosując przepisy 

w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. 

 

77. Przepis prawa: art. 87 

Dotyczy przepisu art. 32 ust. 3  

ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o 

dochodach jednostek samorządu 

terytorialnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 

23 i 374). 

Data wejścia w 

życie: 24 

czerwca 2020 r. 

[Stosowanie w nowym brzmieniu przepisów o wyliczeniu części 

wyrównawczej i równoważącej subwencji ogólnej dla gmin oraz wpłat 

wyrównawczych gmin] 

 

Niniejsza regulacja: Dochody, które jednostka samorządu terytorialnego 

może uzyskać, zalicza się także skutki finansowe wynikające z zastosowania, 

przewidzianych w przepisach prawa podatkowego, ulg podatkowych oraz ulg 

w spłacie zobowiązań podatkowych w postaci umorzenia w całości lub w 

części zaległości podatkowych, zostanie zastosowana po raz pierwszy do 
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wyliczenia na rok 2021 części wyrównawczej i równoważącej subwencji 

ogólnej dla gmin oraz wpłat tzw. Janosikowego.  

 

Natomiast w sprawach dotyczących części wyrównawczej, równoważącej i 

regionalnej subwencji ogólnej oraz wpłat tzw. Janosikowego, ustalonych na 

rok 2020 i lata wcześniejsze stosuje się przepisy obowiązujące w tych latach. 

78. Przepis prawa: art. 92 

Dotyczy przepisu art. 15qa 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, 567, 568, 695 i 875). 

Data wejścia w 

życie: 24 

czerwca 2020 r. 

 [Przedłużenie ważności zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 

przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży - 

zezwoleni objęte nowymi zasadami] 

 

Postanowienia przepisu z art. 15qa w sprawie zachowania ważności przez 

dodatkowy okres 6 miesięcy od dnia utraty pierwotnego terminu ważności, 

zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w 

miejscu lub poza miejscem sprzedaży, których ważność upływa w okresie 

obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii zostają 

w mocy po wejściu w życie niniejszej ustawy. Natomiast opłaty za wydanie 

zezwolenia przed upływem pierwotnego terminu ważności zezwolenia 

wniesione do dnia 30 kwietnia 2020 r. uważa się za wniesione w terminie. 

79. Przepis prawa: art. 93 

Dotyczy przepisu art. 49, art. 

15va, art. 15vb 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, 567, 568, 695 i 875). 

Data wejścia w 

życie: 1 lipca 

2020 r. 

[Zakres stosowania dotychczasowych regulacji w zakresie wnoszenia 

wadium w zamówieniach publicznych niezależnie od wartości zamówienia, 

zasad częściowych płatności oraz wypłacania zaliczek na poczet wykonania 

zamówienia oraz wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy] 

 

Ust 1. Do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 

przetargu nieograniczonego, które zostały wszczęte i niezakończone przed 

dniem wejścia w życie przepisów dotyczących możliwości wnoszenia 

wadium niezależnie od wartości zamówienia (art. 15va) oraz szczególnych 

zasad częściowych płatności oraz wypłacania zaliczek na poczet wykonania 

zamówienia; wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy (art. 

15vb), stosuje się przepisy dotychczasowej.  
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Ust. 2 wprowadza zasadę, że do umów związanych z postępowaniem o 

udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, 

zawartych przed dniem w życie art. 15vb lub nie wcześniej niż z dniem 

wejścia w życie art. 15vb, w następstwie postępowań o udzielenie 

zamówienia wszczętych przed dniem wejścia w życie tego przepisu, stosuje 

się przepisy dotychczasowe. 

80. Przepis prawa: art. 95 

Dotyczy przepisu art. 15zzb, art. 

15zze 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, 567, 568, 695 i 875). 

Data wejścia w 

życie: 24 

czerwca 2020 r. 

[Zasady stosowania nowej regulacji w zakresie dofinansowania 

wynagrodzeń] 

 

W ust. 1 ustalono zasadę stosowania przepisów w brzmieniu wprowadzonym 

niniejszą ustawą do przyznanych przed dniem wejścia jej w życie: 

• dofinansowań wynagrodzeń pracowników, osób zatrudnionych na 

podstawie umowy o pracę nakładczą lub umowy zlecenia albo innej 

umowy o świadczenie usług (art. 15zzb), 

• dofinansowań wynagrodzeń osób zatrudnionych przez organizacje 

pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku 

publicznego (art. 15zze). 

 

Ust. 2 określa, że wnioski o ww. dofinansowania złożone przed dniem 

wejścia w życie niniejszej ustawy i nierozpatrzone do tego dnia, podlegają 

rozpatrzeniu bez konieczności dokonywania w nich zmian w zakresie 

określonym w art. 15zzb i art. 15zze. Natomiast umowy o dofinansowanie, 

które zostały podpisane przez przedsiębiorców razem z wnioskiem o 

dofinansowanie przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, ulegają 

zmianie z mocy prawa w zakresie określonym w art. 15zzb i art. 15zze w 

brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.  

 

Ust. 3 wprowadził analogiczną zmianę do tej z ust. 2 tj. zmianie umów 

zawartych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy w zakresie ww. 

przepisów. 
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Ust. 4 zobowiązuje powiatowy urząd pracy do niezwłocznego 

poinformowania ww. podmiotów o zmianach wymienionych w ust. 2 i 3, 

przez ogłoszenie na tablicy informacyjnej w siedzibie urzędu pracy oraz w 

postaci elektronicznej z wykorzystaniem strony internetowej urzędu. 

81. Przepis prawa: art. 96 

Dotyczy przepisu: art. 15zzb, art. 

15zzc, art. 15zze  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, 567, 568, 695 i 875). 

Data wejścia w 

życie: 24 

czerwca 2020 r. 

[Czas trwania ogłoszonych przed wejściem w życie ustawy naborów 

wniosków o dofinansowanie wynagrodzeń pracowników lub kosztów 

prowadzenia działalności przez samozatrudnionych] 

 

Nabory wniosków ogłoszonych przed dniem wejścia w życie niniejszej 

ustawy i niezakończonych przed tą datą w sprawie udzielenia: 

• dofinansowania wynagrodzeń pracowników, osób zatrudnionych na 

podstawie umowy o pracę nakładczą lub umowy zlecenia albo innej 

umowy o świadczenie usług, 

• dofinansowania kosztów prowadzenia działalności przez 

samozatrudnionych, 

• dofinansowania wynagrodzeń osób zatrudnionych przez organizacje 

pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku 

publicznego  

nie kończą się z upływem 14-dniowego terminu, lecz trwają do dnia 

ogłoszenia ich zakończenia przez dyrektora powiatowego urzędu pracy.  

            82.  Przepis prawa: art. 97 

Dotyczy przepisu: art. 15zzd 

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, 567, 568, 695 i 875). 

Data wejścia w 

życie: 24 

czerwca 2020 r. 

[Zasady stosowania nowej regulacji w zakresie pożyczek ze środków 

Funduszu Pracy na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności 

gospodarczej mikroprzedsiębiorcy] 

 

W ust. 1 niniejszego przepisu ustawodawca stwierdził, że do pożyczek 

bezzwrotnych ze środków Funduszu Pracy na pokrycie bieżących kosztów 

prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy udzielonych 

przed wejściem w życie niniejszej ustawy stosuje się art. 15zdd (regulacja 

dotycząca ww. pożyczek) w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.  

 

Ust. 2 wyłącza konieczność dokonywania zmian we wnioskach w zakresie 

wskazanym przez znowelizowany art. 15 zzd, które zostały złożone przed 
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dniem wejścia w życie przepisów niniejszej ustawy, i które nie zostały 

jeszcze rozpatrzone. Natomiast umowy o udzielenie pożyczki podpisane 

razem z wnioskiem o przyznanie pożyczki przed dniem wejścia w życie 

niniejszej ustawy ulegają zmianie z mocy prawa w zakresie wskazanym 

przez nowe brzmienie art. 15zzd. Istotną zmianą w tym kontekście jest 

nowelizacja ust. 7, który obecnie brzmi pożyczka wraz z odsetkami podlega 

umorzeniu, pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca będzie prowadził 

działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki. 

 

Ust. 3 wprowadza analogiczną zmianę co w ust. 2 tj. umowy o udzielenie 

pożyczki zawarte przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy ulegają 

zmianie z mocy prawa w zakresie wskazanym przez nowe brzmienie art. 

15zzd. 

 

Ust. 4 zobowiązuje powiatowy urząd pracy do niezwłocznego 

poinformowania mikroprzedsiębiorców o zmianach wymienionych w ust. 2 i 

3, przez ogłoszenie na tablicy informacyjnej w siedzibie urzędu pracy oraz w 

postaci elektronicznej z wykorzystaniem strony internetowej urzędu.  

            83. Przepis prawa: art. 98 

Dotyczy przepisu: art. 15zzb, art. 

15zzc, art. 15zze oraz art. 15zzd 

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, 567, 568, 695 i 875). 

Data wejścia w 

życie: 24 

czerwca 2020 r. 

[Dalsza egzekucja środków z tytułu wypłaconych przedsiębiorcom 

dofinansowaniom] 

 

W przypadku dokonania zajęcia w toku egzekucji środków z tytułu 

wypłaconego przedsiębiorcom: 

• dofinansowania wynagrodzeń pracowników, osób zatrudnionych na 

podstawie umowy o pracę nakładczą lub umowy zlecenia albo innej 

umowy o świadczenie usług (art. 15zzb), 

• dofinansowanie kosztów prowadzenia działalności przez 

samozatrudnionych (art. 15zzc), 

• dofinansowania wynagrodzeń osób zatrudnionych przez organizacje 

pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku 

publicznego (art. 15zze), 
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• lub wypłaconej pożyczki bezzwrotnej ze środków Funduszu Pracy na 

pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej 

mikroprzedsiębiorcy (art. 15 zzd) 

dalsza egzekucja tych środków jest niedopuszczalna, a zajęte i 

nierozdysponowane sumy podlegają zwrotowi. 

84. Przepis prawa: art. 99 

Dotyczy przepisu: art. 15zzb ust. 

10, art. 15zzc ust. 8, art. 15zze ust. 

9, art. 15zzd 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, 567, 568, 695 i 875). 

Data wejścia w 

życie: 24 

czerwca 2020 r. 

[Rozpatrzenie wniosków o dofinansowanie złożonych przed wejściem w 

życie ustawy zmieniającej] 

 

Wnioski o: 

• dofinansowanie wynagrodzeń pracowników, osób zatrudnionych na 

podstawie umowy o pracę nakładczą lub umowy zlecenia albo innej 

umowy o świadczenie usług złożone przez przedsiębiorcę w 

powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu na siedzibę, po 

ogłoszeniu naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy (art. 15zzb 

ust. 10), 

• dofinansowanie kosztów prowadzenia działalności przez 

samozatrudnionych złożone przez przedsiębiorcę w powiatowym 

urzędzie pracy właściwym ze względu na siedzibę, po ogłoszeniu naboru 

przez dyrektora powiatowego urzędu pracy (art. 15zzc ust. 8), 

• dofinansowanie wynagrodzeń osób zatrudnionych przez organizacje 

pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku 

publicznego złożone przez ww. podmioty w powiatowym urzędzie pracy 

właściwym ze względu na siedzibę, po ogłoszeniu naboru przez 

dyrektora powiatowego urzędu pracy (art. 15zze ust. 9), 

• pożyczkę bezzwrotną ze środków Funduszu Pracy na pokrycie bieżących 

kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy 

złożone w powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu na 

siedzibę, po ogłoszeniu naboru przez dyrektora powiatowego urzędu 

pracy (15zzd ust. 2), 

złożone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy na podstawie ww. 

przepisów w dotychczasowym brzemieniu, które nie zostały rozpatrzone do 

tego dnia, podlegają rozpatrzeniu przez właściwe powiatowe urzędy pracy. 
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      85. Przepis prawa: art. 100 

Dotyczy przepisu: art. 15zzzia ust. 

1 pkt 1 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, 567, 568, 695 i 875). 

Data wejścia w 

życie: 24 

czerwca 2020 r. 

[Stosowanie przepisów dotychczasowych w przypadku zgłoszeń prace 

geodezyjnych] 

 

Przepis ten wprowadza zasadę stosowania dotychczas obowiązujących 

przepisów w zgłoszeniach prac geodezyjnych dotyczących wytyczania 

budynku lub sieci uzbrojenia terenu dokonanych przed dniem wejścia w 

życie ustawy zmieniającej w związku z zawieszeniem w okresie 

obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii 

wykonywania obowiązku zgłaszania prac geodezyjnych i przekazywania 

wyników prac geodezyjnych dotyczących wytyczania budynku lub sieci 

uzbrojenia terenu.  

 

 


