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Dz. U. 2020 poz. 695  

 

 

U S T AWA  

z dnia 16 kwietnia 2020 r. 

o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się 

wirusa SARS-CoV-2 

Art. 1. Ustawa w art. 2–12 określa zasady, warunki oraz tryb oferowania 

przedsiębiorcom, na zasadach rynkowych, wsparcia niezbędnego dla utrzymania 

i kontynuacji prowadzonej działalności gospodarczej, zagrożonej na skutek 

ekonomicznych następstw dla przedsiębiorcy, wynikających z wprowadzonych na 

podstawie odrębnych przepisów zakazów oraz ograniczeń w celu zapobiegania, 

przeciwdziałania i zwalczania zakażenia wirusem SARS-CoV-2 oraz 

rozprzestrzeniania się choroby wywołanej tym wirusem (COVID-19). 

Art. 2. 1. Ustawę stosuje się do przedsiębiorców, w rozumieniu art. 4 ust. 1 

lub 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. 

poz. 162 i 2105 oraz z 2022 r. poz. 24), prowadzących działalność gospodarczą na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

2. Ustawy nie stosuje się do przedsiębiorców, których trudna sytuacja 

finansowa nie jest następstwem okoliczności, o których mowa w art. 1. 

3. Ustawy nie stosuje się do przedsiębiorców, wobec których ogłoszono 

upadłość, oraz przedsiębiorców, wobec których otwarte zostało postępowanie 

restrukturyzacyjne. W przypadku przedsiębiorców, względem których złożono 

wnioski w postępowaniach, o których mowa w zdaniu pierwszym, do czasu ich 

prawomocnego rozpatrzenia procedura udzielenia wsparcia określona w ustawie 

ulega zawieszeniu. 

Art. 3. Ilekroć w niniejszej ustawie jest mowa o: 

1) wsparciu – należy przez to rozumieć wszelkie formy oferowania 

przedsiębiorcom na warunkach rynkowych instrumentów finansowego 

Opracowano na 

podstawie: t.j. 

Dz. U. z 2022 r. 

poz. 376. 
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wsparcia zwrotnego udzielanego przez Instytucję na rzecz przedsiębiorców, 

w tym w szczególności pożyczki, gwarancje, poręczenia oraz inne 

instrumenty, których przedmiotem jest finansowanie działalności gos-

podarczej, z wyłączeniem instrumentów zastrzeżonych dla podmiotów 

wykonujących działalność bankową oraz ubezpieczeniową; szczegółowy 

wykaz instrumentów finansowych oferowanych przez Instytucję jest 

publikowany na stronie internetowej Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.; 

2) trudnej sytuacji finansowej – należy przez to rozumieć sytuację, w której 

nastąpił spadek obrotów gospodarczych przedsiębiorcy w następstwie 

COVID-19; 

3) spadku obrotów gospodarczych – należy przez to rozumieć spadek sprzedaży 

towarów lub usług w rozumieniu art. 15g ust. 9 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 2021 r. poz. 2095, z późn. 

zm.1)); 

4) Instytucji – należy przez to rozumieć Agencję Rozwoju Przemysłu Spółkę 

Akcyjną (ARP S.A.) oraz spółkę zależną ARP S.A., w rozumieniu 

art. 4 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek 

handlowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1526 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 2052), 

której ARP S.A. powierzyła wykonywanie zadań, o których mowa w niniej-

szej ustawie; w takim przypadku przepisy dotyczące wykonywania tych zadań 

przez Instytucję stosuje się odpowiednio do tej spółki zależnej; 

5) beneficjencie – należy przez to rozumieć przedsiębiorcę, który otrzymał 

wsparcie na podstawie ustawy; 

6) stanie zagrożenia epidemicznego albo stanie epidemii – należy przez to 

rozumieć stan zagrożenia epidemicznego oraz stan epidemii, w rozumieniu 

ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń 

i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2021 r. poz. 2069 i 2120 oraz z 2022 r. 

poz. 64) oraz inne stany nadzwyczajne, o ile konieczność ich wprowadzenia 

związana będzie z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażenia wirusem 

                                                           
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 2120, 

2133, 2262, 2269, 2317, 2368 i 2459. 
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SARS-CoV-2 i rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej u ludzi, wywołanej 

tym wirusem. 

Art. 4. Celem oferowanego przez Instytucję wsparcia jest przeciwdziałanie 

skutkom gospodarczym COVID-19 poprzez zapewnienie beneficjentowi płynności 

finansowej przez okres trwania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu 

epidemii oraz przez okres 12 miesięcy następujący po odwołaniu tego stanu, do 

czasu ustania negatywnych skutków ekonomicznych dla przedsiębiorców. 

Art. 5. 1. Przedsiębiorcy, którzy w związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia 

epidemicznego albo stanu epidemii znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej, mogą 

ubiegać się o udzielenie im wsparcia, na zasadach i w trybie określonych 

w ustawie. 

2. Wielkość oraz rodzaj wsparcia są uzależnione od faktycznych skutków 

finansowych, jakie przedsiębiorca poniósł na skutek ogłoszenia stanu zagrożenia 

epidemicznego albo stanu epidemii, jak również skali prowadzonej działalności. 

Art. 6. 1. Wsparcie może być przyznane w szczególności w formie pożyczek, 

gwarancji lub poręczenia oraz leasingu lub innych instrumentów związanych 

z finansowaniem prowadzonej działalności gospodarczej, na warunkach 

rynkowych. 

2. Wsparcie może być również udzielone w formie innych zwrotnych 

finansowych instrumentów dłużnych, o ile strony umowy tak postanowią. 

3. Wsparcie udzielane jest w sposób sukcesywny, przez wypłatę 

poszczególnych transz pożyczki lub innych form finansowania, mając na względzie 

cel ustawy. 

4. Przepisu ust. 3 nie stosuje się w przypadku, gdy udzielenie wsparcia polega 

na zawarciu umowy leasingu lub innej umowy, która wymaga przekazania 

finansowania w całości, lub gdy jest to uzasadnione okolicznościami jego 

udzielenia. 

Art. 7. 1. Instytucja określa w umowie z beneficjentem cel, na jaki może być 

przeznaczone wsparcie. 

2. Udzielone wsparcie nie może być przeznaczone na regulowanie 

zobowiązań beneficjenta wobec podmiotów dominujących i zależnych 

w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek 
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handlowych, wspólników, akcjonariuszy, członków rodziny oraz osób bliskich 

beneficjentów. 

Art. 8. 1. Postępowanie związane z udzieleniem wsparcia, w tym 

w szczególności złożenie wniosku, wezwanie do uzupełnienia braków formalnych 

wniosku, uzupełnienie braków formalnych wniosku, odrzucenie wniosku oraz inne 

czynności w toku postępowania związanego z udzieleniem wsparcia, z wyjątkiem 

zawarcia umowy wsparcia, może być prowadzone za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. 

o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344) lub za pomocą 

innych środków łączności, mając na względzie interes strony oraz konieczność 

sprawnego prowadzenia postępowania. 

2. Określone w art. 11 terminy rozpatrzenia przez Instytucję wniosku 

o udzielenie wsparcia oraz zawarcia umowy wsparcia mają charakter instrukcyjny. 

Terminy te mogą być przedłużone przez Instytucję w przypadku, gdy liczba 

składanych wniosków oraz rozpatrywanych spraw to uzasadnia. 

Art. 9. Przez okres trwania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu 

epidemii, a także przez okres kolejnych trzech miesięcy od dnia odwołania tego 

stanu, do zamówień, których przedmiotem są towary lub usługi nabywane przez 

Instytucję, niezbędne do zapewnienia realizacji procesu udzielania wsparcia, 

o którym mowa w niniejszej ustawie można nie stosować przepisów ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843)2). 

Art. 10. 1. W celu uzyskania wsparcia, przedsiębiorca składa do Instytucji 

wniosek o udzielenie wsparcia. 

2. Wraz z wnioskiem o udzielenie wsparcia przedsiębiorca składa 

oświadczenie potwierdzające trudną sytuację finansową, stanowiącą podstawę 

przyznania wsparcia oraz dane dotyczące sytuacji finansowej. Oświadczenie 

składane jest pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych 

oświadczeń. 

                                                           
2) Ustawa utraciła moc na podstawie art. 89 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Przepisy 

wprowadzające ustawę – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2020 oraz z 2020 r. poz. 

1086 i 2275), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. 
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3. Do wniosku o udzielenie wsparcia przedsiębiorca dołącza informację 

zawierającą opis planowanych przez przedsiębiorcę działań w celu ustabilizowania 

jego sytuacji ekonomicznej. 

4. We wniosku o udzielenie wsparcia przedsiębiorca wyraża zgodę na 

pozyskiwanie przez Instytucję danych dotyczących jego sytuacji finansowej, 

gromadzonych przez upoważnione do tego organy oraz instytucje, o których mowa 

w ust. 5. 

5. (uchylony) 

6. (uchylony) 

7. ARP S.A. określi, w formie komunikatu zamieszczonego na swojej stronie 

internetowej, wzór wniosku wraz z objaśnieniami co do sposobu jego wypełnienia 

i złożenia, a także informacją o konieczności dołączenia dokumentów 

potwierdzających dane i informacje dotyczące przedsiębiorcy i jego sytuacji 

finansowej oraz tryb jego składania, a także pouczeniem o odpowiedzialności 

karnej za składanie fałszywych oświadczeń, kierując się w szczególności potrzebą 

rzetelnego udokumentowania danych niezbędnych do przyznania wsparcia. 

Art. 10a. 1. W celu udzielania wsparcia Instytucja może uzyskiwać 

nieodpłatnie dane dotyczące sytuacji finansowej przedsiębiorcy ubiegającego się 

o wsparcie: 

1) z systemów teleinformatycznych ministra właściwego do spraw finansów 

publicznych oraz organów Krajowej Administracji Skarbowej, z wyjątkiem 

danych, informacji i dokumentów, o których mowa w dziale IIIB ustawy 

z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540, 

1598, 2076, 2105, 2262 i 2328); 

2) ze zbiorów danych, w tym zbiorów danych osobowych, prowadzonych przez 

organy władzy publicznej oraz państwowe jednostki organizacyjne 

uprawnione do przetwarzania danych dotyczących przedsiębiorców. 

2. Instytucja może zawierać z ministrem właściwym do spraw finansów 

publicznych oraz organami Krajowej Administracji Skarbowej na piśmie, umowy 

o udostępnianiu danych, o których mowa w ust. 1 pkt 1, zgromadzonych 

w zbiorach w drodze teletransmisji bez konieczności składania każdorazowo 

pisemnych wniosków o ich udostępnienie. 
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3. Instytucja w odniesieniu do danych osobowych zgromadzonych na 

podstawie ust. 1 i 2 jest administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. 

UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.3)). 

4. Do ochrony danych uzyskanych przez Instytucję na podstawie ust. 1 

i 2 stanowiących tajemnice prawnie chronione stosuje się przepisy regulujące 

zasady ochrony tych tajemnic. 

5. Instytucja przetwarza dane osobowe uzyskane na podstawie ust. 1 i 2 przez 

okres, w którym są one niezbędne do wykonywania powierzonych jej zadań. 

Instytucja dokonuje, nie rzadziej niż raz w roku, weryfikacji potrzeby dalszego 

przetwarzania tych danych, usuwając lub anonimizując dane, które nie są 

wymagane w związku z ustalonym celem. 

Art. 11. 1. Wniosek przedsiębiorcy o udzielenie wsparcia rozpatrywany jest 

niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jego złożenia wraz 

z wymaganymi załącznikami. W przypadku braków formalnych wniosku 

Instytucja wzywa przedsiębiorcę do jego uzupełnienia w terminie nie dłuższym niż 

5 dni. 

2. Wsparcie udzielane jest po dokonaniu weryfikacji zasadności wniosku 

o udzielenie wsparcia, na podstawie umowy wsparcia zawieranej przez Instytucję 

z beneficjentem. 

3. Jeżeli dla ważności czynności prawnej zastrzeżono formę pisemną, 

w okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii oraz jednego 

miesiąca po jego ustaniu, wsparcie finansowe może być udzielane przez Instytucję, 

na podstawie umowy zawieranej z beneficjentem w formie dokumentowej. 

4. W przypadku niespełnienia przez przedsiębiorcę warunków udzielenia 

wsparcia, o których mowa w ustawie, Instytucja odrzuca wniosek i niezwłocznie 

                                                           
3) Zmiana wymienionego rozporządzenia została ogłoszona w Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, 

str. 2. 
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informuje o tym przedsiębiorcę. Wniosek odrzucony przez Instytucję nie podlega 

ponownemu rozpoznaniu, o ile oparty jest na tych samych przesłankach. 

5. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku Instytucja przystępuje 

niezwłocznie do zawarcia umowy wsparcia z beneficjentem. 

6. Umowa wsparcia zawierana jest w terminie do 5 dni od dnia uzgodnienia 

warunków umowy z beneficjentem. 

7. Umowa wsparcia zawierana jest z zastrzeżeniem warunku zawieszającego 

w postaci ustanowienia i przekazania Instytucji przez beneficjenta wymaganych 

zabezpieczeń. 

8. Umowa wsparcia określa w szczególności: 

1) strony umowy; 

2) przedmiot i cel umowy, w tym formę oraz wartość udzielonego wsparcia; 

3) zasady oraz terminy przekazywania udzielonego wsparcia; 

4) zasady i terminy zwrotu wsparcia; 

5) uprawnienia Instytucji w zakresie kontroli należytego wykonywania umowy 

oraz obowiązki beneficjenta w zakresie informowania oraz raportowania na 

temat sposobu wykorzystania wsparcia oraz bieżącej sytuacji finansowej 

beneficjenta; 

6) formy zabezpieczenia umowy; 

7) zasady raportowania z wykorzystania wsparcia; 

8) zasady odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego 

wykonania umowy; 

9) warunki dokonywania zmian i rozwiązania umowy. 

9. Wzór wniosku o udzielenie wsparcia wraz z wykazem załączników oraz 

wzór umowy wsparcia udostępnia ARP S.A. na swojej stronie internetowej. 

Art. 12. 1. Instytucja wykonuje zadania, o których mowa w niniejszej 

ustawie, w tym oferuje wsparcie przedsiębiorcom, ze środków pochodzących 

z budżetu państwa lub środków pomocowych Unii Europejskiej, przekazanych 

z przeznaczeniem na pomoc przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19. 

2. Instytucja prowadzi wyodrębnioną ewidencję dla zadań finansowanych ze 

środków publicznych oraz dla zadań realizowanych w ramach wykonywanej, 

pozostałej działalności gospodarczej, w tym jest obowiązana do prawidłowego 
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przypisywania przychodów i kosztów na podstawie metod mających obiektywne 

uzasadnienie. 

3. Zasady prowadzenia wyodrębnionej ewidencji oraz metody przypisywania 

przychodów i kosztów zgodnie z podziałem środków, o którym mowa w ust. 2, 

Instytucja określa w dokumentacji, o której mowa w art. 10 ustawy z dnia 

29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106). 

4. W przypadku, gdy Instytucja wykonuje zadania, o których mowa 

w ustawie, poprzez swoją spółkę zależną, wówczas środki na udzielanie wsparcia 

przekazywane są tej spółce poprzez podwyższenie jej kapitału zakładowego, 

w zamian za obejmowane przez ARP S.A. udziały lub akcje. 

5. Zwalnia się z podatku od czynności cywilnoprawnych czynności, o których 

mowa w ust. 4. 

6. W przypadku niewykorzystania wszystkich środków, o których mowa 

w ust. 1, na cel wskazany w art. 1, z uwagi na brak nowych, pozytywnie 

rozpatrzonych wniosków w terminie kolejnych 90 dni, Instytucja jest obowiązana 

przeznaczyć pozostałe środki na wsparcie przedsiębiorców, w ramach prowadzonej 

przez siebie działalności gospodarczej, z wyłączeniem przedsiębiorców, o których 

mowa w art. 2 ust. 3. 

7. Instytucja sporządza i przekazuje ministrowi właściwemu do spraw 

gospodarki, do 30 dnia miesiąca następującego po danym kwartale 

kalendarzowym, kwartalne informacje na temat: 

1) przedsiębiorców, którym udzielono w danym kwartale wsparcia, wraz 

z informacją o wysokości udzielonego wsparcia; 

2) przedsiębiorców, którym odmówiono w danym kwartale udzielenia wsparcia 

z przyczyn formalnych lub merytorycznych i odrzucono wniosek; 

3) realizacji w danym kwartale umów wsparcia przez beneficjentów. 

Art. 13–75. (pominięte) 

Art. 76. 1. Nie popełnia przestępstwa określonego w art. 231 lub art. 296 

ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2021 r. poz. 2345 i 

2447), deliktu, deliktu dyscyplinarnego ani czynu, o którym mowa 

w art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za 

naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 289), kto 
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realizuje w interesie publicznym obowiązki i zadania związane ze zwalczaniem 

skutków COVID-19, w tym społeczno-gospodarczych, nałożone imiennie na 

reprezentowany przez niego podmiot w drodze ustawy lub na gruncie postanowień 

umowy, o której mowa w art. 21a ust. 5 ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o systemie 

instytucji rozwoju (Dz. U. z 2021 r. poz. 1010, 2219 i 2349), jeżeli kieruje się 

zwalczaniem tych skutków. 

2. Do osób realizujących obowiązki i zadania, o których mowa w ust. 1, 

przepisu art. 483 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek 

handlowych nie stosuje się w zakresie realizacji tych obowiązków i zadań. 

Art. 77. Ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu 

ograniczenia obciążeń regulacyjnych (Dz. U. poz. 1495, z 2020 r. poz. 568, 875 i 

2255 oraz z 2021 r. poz. 255 i 694) nie stosuje się do umów z osobami fizycznymi 

prowadzącymi działalność gospodarczą, zawieranych przez Polski Fundusz 

Rozwoju S.A. w związku ze wsparciem finansowym udzielonym na podstawie 

art. 21a ust. 1 ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o systemie instytucji rozwoju. 

Art. 78. 1. Przepisów art. 17 oraz art. 38–41 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. 

o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1933) nie 

stosuje się do działalności: 

1) Polskiego Funduszu Rozwoju S.A., 

2) spółek zależnych Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. w rozumieniu 

art. 4 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek 

handlowych oraz innych instytucji rozwoju, którym Polski Fundusz Rozwoju 

S.A. powierzył wykonywanie zadań, o których mowa w art. 11 ust. 2 pkt 1, 4 

i 6 ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o systemie instytucji rozwoju 

– w każdym przypadku w związku z realizacją przez te podmioty zadań 

określonych w art. 21a ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o systemie instytucji rozwoju, 

a także do działalności podmiotów, w których podmioty wskazane w pkt 1 

i 2 posiadają, bezpośrednio lub pośrednio, udział kapitałowy, a zaangażowanie to 

wynika z realizacji zadań określonych w art. 21a ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. 

o systemie instytucji rozwoju. 

2. Wyłącza się obowiązywanie postanowień statutów, regulaminów oraz 

innych umów i dokumentów regulujących ustrój wewnętrzny podmiotów, 
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o których mowa w ust. 1, w zakresie, w jakim regulują one kwestie wskazane 

w ust. 1 w sposób odmienny. 

Art. 79. 1. W roku 2020 minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego 

i nauki, w drodze rozporządzenia, może wydłużyć lub skrócić terminy wykonania 

przez podmioty systemu szkolnictwa wyższego i nauki w tym roku obowiązków 

przewidzianych w: 

1) ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. 

z 2020 r. poz. 1796), 

2) ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 1383 oraz z 2021 r. poz. 1192 i 2333), 

3) ustawie z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo 

o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669, z późn. zm.4)), 

4) ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 

(Dz. U. z 2021 r. poz. 478, 619, 1630, 2141 i 2232), 

5) ustawie z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz (Dz. U. 

z 2020 r. poz. 2098) 

– w celu oraz o okres niezbędny do przywrócenia normalnego funkcjonowania tych 

podmiotów w związku z działaniami mającymi na celu przeciwdziałanie 

COVID-19, kierując się potrzebą zapewnienia warunków do realizacji misji 

systemu szkolnictwa wyższego i nauki. 

2. Na wniosek kredytobiorcy złożony do końca roku akademickiego 

2019/2020 instytucja kredytująca zawiesza spłatę kredytu studenckiego, o którym 

mowa w art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce, wraz z odsetkami, na okres wskazany we wniosku, nie dłuższy 

niż 6 miesięcy. Okres ten nie jest wliczany do okresu zawieszenia, o którym mowa 

w art. 102 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym 

i nauce. 

2a. Okres spłaty kredytu studenckiego ustalony zgodnie z art. 101 ust. 2 

ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce wydłuża 

się o okres, na który zawieszono jego spłatę zgodnie z ust. 2. 

                                                           
4) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 39 i 534, z 2020 r. poz. 

695, 875 i 1086 oraz z 2021 r. poz. 1630 i 2232. 
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2b. Odsetki należne od kredytu studenckiego pobieranego przez 

kredytobiorców w okresie zawieszenia jego spłaty, o którym mowa w ust. 2, są 

pokrywane w całości ze środków Funduszu Kredytów Studenckich, o którym 

mowa w art. 422 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce. 

3. Do dnia 30 września 2020 r. wnioski o świadczenia, o których mowa 

w art. 86 ust. 1 pkt 1–4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce, mogą być składane w formie i w sposób określony przez 

uczelnię albo inny podmiot prowadzący studia doktoranckie. 

4. Do dnia 30 września 2020 r. do wniosków o stypendium socjalne, o którym 

mowa w art. 86 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce, nie stosuje się przepisów art. 88 ust. 4 i 5 tej ustawy. 

5. W drugim semestrze roku akademickiego 2019/2020 do przyznawania 

świadczeń, o których mowa w art. 86 ust. 1 pkt 1–3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. 

– Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, nie stosuje się ograniczenia, o którym 

mowa w art. 93 ust. 2 pkt 1 tej ustawy. 

5a. W roku akademickim 2019/2020 uczelnia może dokonać zmian 

w uchwale, o której mowa w art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo 

o szkolnictwie wyższym i nauce, ustalającej warunki, tryb, termin rozpoczęcia 

i zakończenia rekrutacji oraz sposób przeprowadzenia tej rekrutacji na studia 

rozpoczynające się w roku akademickim 2020/2021. 

5aa. W roku akademickim 2020/2021 uczelnia może dokonać zmian 

w uchwale, o której mowa w art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo 

o szkolnictwie wyższym i nauce, ustalającej warunki, tryb, termin rozpoczęcia 

i zakończenia rekrutacji oraz sposób przeprowadzenia tej rekrutacji na studia 

rozpoczynające się w drugim semestrze roku akademickiego 2020/2021 oraz 

w roku akademickim 2021/2022. 

5b. W roku akademickim 2019/2020 uczelnia publiczna może dokonać 

zmiany zasad, o których mowa w art. 70 ust. 6 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – 

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, przyjmowania na studia rozpoczynające 

się w roku akademickim 2020/2021 laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia 

centralnego, a także laureatów konkursów międzynarodowych oraz 

ogólnopolskich. 
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5ba. W roku akademickim 2020/2021 uczelnia publiczna może dokonać 

zmiany zasad, o których mowa w art. 70 ust. 6 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – 

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, przyjmowania na studia rozpoczynające 

się w drugim semestrze roku akademickiego 2020/2021 oraz w roku akademickim 

2021/2022 laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego, a także 

laureatów konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich. 

5c. Na studia drugiego stopnia rozpoczynające się w roku akademickim 

2020/2021 może być przyjęta osoba, która przedstawi zaświadczenie o ukończeniu 

studiów zawierające informacje o poziomie, kierunku i profilu studiów, uzyskanym 

tytule zawodowym i słownie określonym wyniku ukończenia studiów. Osoba ta 

w terminie 30 dni od dnia wydania jej dyplomu ukończenia studiów, przedkłada ten 

dyplom w uczelni, w której została przyjęta na studia drugiego stopnia, pod 

rygorem skreślenia z listy studentów. 

5d. Na studia drugiego stopnia rozpoczynające się w roku akademickim 

2021/2022 może być przyjęta osoba, która przedstawi zaświadczenie o ukończeniu 

studiów zawierające informacje o poziomie, kierunku i profilu studiów, uzyskanym 

tytule zawodowym i słownie określonym wyniku ukończenia studiów. Osoba ta, 

w terminie 30 dni od dnia wydania jej dyplomu ukończenia studiów, przedkłada ten 

dyplom w uczelni, w której została przyjęta na studia drugiego stopnia, pod 

rygorem skreślenia z listy studentów. 

6. Do dnia 30 września 2020 r. do zmiany regulaminu studiów nie stosuje się 

art. 75 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym 

i nauce. Termin uzgodnienia regulaminu z samorządem studenckim wynosi 3 dni 

robocze, a w przypadku braku uzgodnienia regulamin wchodzi w życie na mocy 

ponownej uchwały senatu podjętej zwykłą większością głosów jego statutowego 

składu. Zmiany regulaminu studiów przyjęte w tym trybie obowiązują nie dłużej 

niż do dnia 30 września 2020 r. 

6a. Do dnia 30 września 2021 r. do zmiany regulaminu studiów nie stosuje się 

art. 75 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym 

i nauce. Termin uzgodnienia regulaminu z samorządem studenckim wynosi 10 dni 

roboczych, a w przypadku braku uzgodnienia regulamin wchodzi w życie na mocy 

ponownej uchwały senatu podjętej zwykłą większością głosów jego statutowego 
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składu. Zmiany regulaminu studiów przyjęte w tym trybie obowiązują nie dłużej 

niż do dnia 30 września 2021 r. 

7. Rektor może zmienić organizację roku akademickiego 

2019/2020 określoną w aktach wewnętrznych uczelni. 

7a. Rektor może zmienić organizację roku akademickiego 

2020/2021 określoną w aktach wewnętrznych uczelni. 

8. Do dnia 30 września 2020 r. podmiot prowadzący kształcenie doktorantów 

może zmienić organizację kształcenia doktorantów określoną w aktach 

wewnętrznych podmiotu. 

8a. Podmiot prowadzący szkołę doktorską może dokonać zmiany w zasadach 

rekrutacji, o których mowa w art. 200 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo 

o szkolnictwie wyższym i nauce, określonych dla kształcenia rozpoczynającego się 

w latach 2020 i 2021, z pominięciem terminu, o którym mowa w art. 200 ust. 3 tej 

ustawy. 

8b. Do dnia 30 września 2021 r. podmiot prowadzący kształcenie 

doktorantów może zmienić organizację kształcenia doktorantów określoną 

w aktach wewnętrznych podmiotu. 

9. W roku 2020 oświadczenia, o których mowa w art. 354 ust. 4 ustawy 

z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, składa się 

w terminie do dnia 5 maja. 

10. W przypadku gdy stan funduszu wsparcia osób niepełnosprawnych, 

o którym mowa w art. 415 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo 

o szkolnictwie wyższym i nauce, na koniec roku 2020 przekracza 50% kwoty 

dotacji, o której mowa w art. 365 pkt 6 tej ustawy, przyznanej w roku 2020, kwotę 

dotacji ustalonej na podstawie algorytmu, o którym mowa w art. 368 ust. 5 tej 

ustawy, na rok 2021 zmniejsza się o kwotę stanowiącą różnicę między stanem tego 

funduszu na koniec roku 2020 a kwotą stanowiącą 50% kwoty dotacji przyznanej 

w roku 2020. 

Art. 80. 1. Środki finansowe na szkolnictwo wyższe i naukę przyznane 

w formie dotacji celowej na realizację zadań, o których mowa w art. 365 pkt 4 

ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, 

niewykorzystane w roku 2020, pozostają w dyspozycji podmiotu, któremu zostały 
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przyznane, i mogą zostać wykorzystane w roku 2021 na finansowanie realizacji 

zadań, na które zostały przyznane. 

1a. Środki finansowe na szkolnictwo wyższe i naukę przyznane w formie 

dotacji celowej na rok 2020 na realizację zadań, o których mowa w art. 365 pkt 4 

ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz 

w art. 20 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. 

z 2018 r. poz. 87), niewykorzystane w roku 2021, pozostają w dyspozycji 

podmiotu, któremu zostały przyznane, i mogą zostać wykorzystane w roku 2022 na 

finansowanie realizacji zadań, na które zostały przyznane. 

2. W roku 2020 do wydatkowania środków finansowych na szkolnictwo 

wyższe i naukę przyznanych w formie dotacji celowej na realizację zadań, 

o których mowa w art. 365 pkt 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo 

o szkolnictwie wyższym i nauce, nie stosuje się przepisów art. 171 ust. 3 i 4 ustawy 

z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 

z późn. zm.5)). 

3. W roku 2020 niewykorzystane środki finansowe na szkolnictwo wyższe 

i naukę przyznane w formie dotacji celowej na finansowanie realizacji zadań, 

o których mowa w art. 365 pkt 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo 

o szkolnictwie wyższym i nauce, w ramach programów wieloletnich, mogą być 

przeznaczone przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki 

na finansowanie realizacji innych zadań, o których mowa w art. 365 pkt 4 tej 

ustawy. 

Art. 81. 1. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej nie wszczyna 

postępowania w sprawie wydania decyzji o nałożeniu kary pieniężnej, jeżeli 

podmiot zobowiązany do wykonania obowiązku, o którym mowa w art. 29 ust. 2 

i art. 29c ust. 1 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci 

telekomunikacyjnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 777, 784 i 2333) oraz w art. 7 ustawy 

zmienianej w art. 356), wykona ten obowiązek za rok 2019 po dniu 31 marca 

2020 r., jednak nie później niż do dnia 30 kwietnia 2020 r. 

                                                           
5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1236, 

1535, 1773, 1927, 1981, 2054 i 2270. 
6) Artykuł 35 zawiera zmiany do ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne. 
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2. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej może w stanie zagrożenia 

epidemicznego albo w stanie epidemii odstąpić od wymierzenia kary 

przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu w przypadku, gdy do naruszenia przepisów 

ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2021 r. 

poz. 576) doszło bezpośrednio w związku z ograniczeniami wprowadzonymi 

w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania zakażenia wirusem 

SARS-CoV-2 oraz rozprzestrzeniania się choroby wywołanej tym wirusem 

(COVID-19). 

Art. 82. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej ogłasza raport o stanie 

rynku telekomunikacyjnego, o którym mowa w art. 192 ust. 3 ustawy zmienianej 

w art. 356), za rok 2019 do dnia 31 lipca 2020 r. 

Art. 83. Minister właściwy do spraw informatyzacji przekazuje w roku 

2020 na rachunek Funduszu Szerokopasmowego, o którym mowa w art. 16a ust. 1 

ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci 

telekomunikacyjnych, dotację z budżetu państwa lub wpłatę z Funduszu, o którym 

mowa w art. 65 ust. 1 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, z późn. zm.7)) 

do wysokości 87 000 000 zł. 

Art. 84. 1. Minister właściwy do spraw informatyzacji ogłasza po 

raz pierwszy w swoim dzienniku urzędowym oraz na stronie podmiotowej 

Biuletynu Informacji Publicznej wykaz, o którym mowa w art. 63a ust. 2 ustawy 

zmienianej w art. 356), w terminie miesiąca od dnia wejścia w życie niniejszej 

ustawy. 

2. Dostawcy publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych, o których 

mowa w art. 63a ust. 1 ustawy zmienianej w art. 356), nie rozliczają w ramach 

limitu transmisji danych w wybranym przez abonenta pakiecie korzystania ze stron 

internetowych ujętych w wykazie, o którym mowa w ust. 1, najpóźniej od dnia 

                                                           
7) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 695, 1086, 1262, 1478, 

1747, 2157 i 2255, z 2021 r. poz. 1535 i 2368 oraz z 2022 r. poz. 64. 
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następującego po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia wykazu, o którym mowa 

w ust. 1. 

3. Korzystanie przez abonenta ze stron internetowych określonych 

w wykazie, o którym mowa w ust. 1, oraz wykonanie przez dostawcę publicznie 

dostępnych usług telekomunikacyjnych obowiązku, o którym mowa w ust. 2, nie 

stanowią zmiany warunków umowy o świadczenie publicznie dostępnych usług 

telekomunikacyjnych. 

Art. 85. 1. Czasowa rejestracja pojazdu dokonana na podstawie art. 74 ust. 2 

ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021 r. 

poz. 450, z późn. zm.8)), oraz wydane podczas tej rejestracji pozwolenie czasowe 

i zalegalizowane tablice rejestracyjne, zachowują ważność na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej w okresie do 14 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia 

epidemicznego lub stanu epidemii, jeżeli termin ważności czasowej rejestracji 

upłynął w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu 

epidemii. 

2. Czasowa rejestracja pojazdu, o której mowa w ust. 1, zachowuje ważność 

w okresie do 14 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu 

epidemii, jeżeli pojazd odpowiada warunkom określonym w art. 66 ustawy, 

o której mowa w ust. 1. 

Art. 86. 1. W 2020 r. do aukcji ogłaszanych, organizowanych 

i przeprowadzanych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki po dniu wejścia 

w życie niniejszej ustawy nie stosuje się przepisów art. 78 ust. 6, art. 79 ust. 4 i 7 

oraz art. 81 ust. 4, 7 i 8 ustawy zmienianej w art. 549). 

2. Ogłoszenie o aukcji, o której mowa w ust. 1, oprócz danych określonych 

w art. 78 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 549), zawiera także informacje o miejscu 

i sposobie składania ofert, z uwzględnieniem możliwości wykorzystania funkcji 

systemu, o którym mowa w art. 78 ust. 6 ustawy zmienianej w art. 549). 

3. Wytwórcy podpisują oferty, pod rygorem nieważności, podpisem 

własnoręcznym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym, 

                                                           
8) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 463, 

694, 720, 1641, 1997, 2165, 2269 i 2328. 
9) Artykuł 54 zawiera zmiany do ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii. 
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albo podpisem osobistym, zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie aukcji, 

o którym mowa w art. 78 ust. 9 ustawy zmienianej w art. 549). 

4. Ofertę opatruje się datą oraz godziną jej złożenia z dokładnością do co 

najmniej jednej minuty, a także nadaje się jej, zgodnie z kolejnością, indywidualny 

numer wpływu, stanowiący unikalny identyfikator danej oferty. 

5. Oferta, która: 

1) nie została złożona w sposób, o którym mowa w ust. 2, lub 

2) nie spełnia wymagań określonych w art. 79 ust. 2 ustawy zmienianej 

w art. 549), lub 

3) nie spełnia wymagań określonych w art. 79 ust. 3 ustawy zmienianej 

w art. 549), lub 

4) zawiera dane niezgodne z potwierdzeniem, o którym mowa w art. 71 ust. 4 

ustawy zmienianej w art. 549), lub 

5) zawiera dane niezgodne z uzyskanym zaświadczeniem, o którym mowa 

w art. 76 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 549) 

– podlega odrzuceniu. 

6. Oferta złożona w aukcji, o której mowa w ust. 1, wiąże uczestnika aukcji 

i nie może zostać zmodyfikowana ani wycofana. 

7. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki przekazuje ministrowi właściwemu do 

spraw energii informację, w postaci elektronicznej, o wyniku aukcji albo o jej 

unieważnieniu, w terminie 14 dni od dnia jej rozstrzygnięcia albo unieważnienia. 

8. Informacja, o której mowa w ust. 7, zawiera: 

1) wykaz ofert, które wygrały daną aukcję, w tym: 

a) wskazanie wytwórców, których oferty wygrały aukcję, 

b) informację o: 

– cenie w złotych z dokładnością do jednego grosza za 1 MWh, po 

której energia elektryczna wytworzona z odnawialnych źródeł 

energii została sprzedana w drodze aukcji przez poszczególnych 

wytwórców, oraz cenie skorygowanej podanej w oświadczeniu, 

o którym mowa w art. 79 ust. 3 pkt 9 ustawy zmienianej w art. 549), 

wyrażonej w złotych z dokładnością do jednego grosza za 1 MWh, 

– ilości w MWh i wartości w złotych, z dokładnością do jednego 

grosza, sprzedanej w drodze aukcji energii elektrycznej wytworzonej 
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z odnawialnych źródeł energii przez poszczególnych wytwórców, z 

uwzględnieniem podziału na kolejne następujące po sobie lata 

kalendarzowe, albo 

2) wskazanie przyczyn unieważnienia aukcji. 

9. Gwarancja bankowa lub kaucja, o których mowa w art. 78 ust. 3 ustawy 

zmienianej w art. 549), podlega zwrotowi w terminie: 

1) 60 dni od dnia wypełnienia przez wytwórcę zobowiązania, o którym mowa 

w art. 79 ust. 3 pkt 8 ustawy zmienianej w art. 549), z uwzględnieniem 

przedłużenia terminu, o którym mowa w art. 79a ust. 1, ustawy zmienianej 

w art. 549); 

2) 30 dni od dnia zamknięcia aukcji – w przypadku wytwórcy, którego oferta nie 

wygrała aukcji. 

Art. 87. Do wypłaty wsparcia finansowego, o którym mowa w art. 9 ust. 1 

ustawy zmienianej w art. 4210), w sprawach objętych postępowaniami wszczętymi 

i niezakończonymi decyzją ostateczną przed dniem wejścia w życie niniejszej 

ustawy, stosuje się przepisy ustawy zmienianej w art. 4210), w brzmieniu nadanym 

niniejszą ustawą. 

Art. 88. Do postępowań w sprawach odraczania lub rozkładania na raty spłaty 

należności, o których mowa w art. 209 ust. 1 ustawy zmienianej 

w art. 4311) wszczętych i niezakończonych decyzją ostateczną przed dniem wejścia 

w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy art. 209 ustawy zmienianej 

w art. 4311) w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. 

Art. 89. 1. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo 

stanu epidemii oraz w terminie 6 miesięcy po ogłoszeniu jego odwołania minister 

właściwy do spraw kultury fizycznej może przeznaczać środki budżetu państwa 

z części, której jest dysponentem, środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, 

o którym mowa w art. 86 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 2094 oraz z 2021 r. poz. 802 i 815) oraz środki Funduszu 

Zajęć Sportowych dla Uczniów, o którym mowa w art. 133 ustawy z dnia 

                                                           
10) Artykuł 42 zawiera zmiany do ustawy z dnia 22 maja 2009 r. o funduszach promocji produktów 

rolno-spożywczych. 
11) Artykuł 43 zawiera zmiany do ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. 
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26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1119 i 2469 oraz z 2022 r. poz. 24) również 

na wsparcie finansowe polskich związków sportowych, Polskiego Komitetu 

Olimpijskiego, Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego, Polskiej Agencji 

Antydopingowej, Centralnego Ośrodka Sportu, Instytutu Sportu – Państwowego 

Instytutu Badawczego oraz Polskiego Laboratorium Antydopingowego. 

2. W przypadku udzielenia wsparcia finansowego, o którym mowa w ust. 1, 

dla Instytutu Sportu – Państwowego Instytutu Badawczego nie stosuje się 

art. 21 ust. 6 zdanie drugie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach 

badawczych. 

3. W przypadku otrzymania wsparcia finansowego, o którym mowa w ust. 1, 

przez Polską Agencję Antydopingową oraz Polskie Laboratorium Antydopingowe 

nie stosuje się art. 57 ustawy z dnia 21 kwietnia 2017 r. o zwalczaniu dopingu 

w sporcie (Dz. U. z 2021 r. poz. 2153 i 2438). 

4. Wsparcie finansowe, o którym mowa w ust. 1, jest przyznawane na 

finansowanie lub dofinansowanie wydatków na realizację zadań z zakresu kultury 

fizycznej lub wydatków ponoszonych w związku z realizacją zadań wynikających 

z obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii. 

5. Wsparcia finansowego, o którym mowa w ust. 1, może udzielić minister 

właściwy do spraw kultury fizycznej. Udzielenie wsparcia następuje w formie 

dotacji, na podstawie umowy. 

6. Minister właściwy do spraw kultury fizycznej określi, w drodze 

rozporządzenia, szczegółowe warunki uzyskiwania wsparcia finansowego, 

o którym mowa w ust. 1, rodzaj wydatków objętych wsparciem, dane, które 

wniosek o przyznanie wsparcia powinien zawierać, tryb składania wniosków oraz 

przekazywania środków oraz dane, które umowa o finansowanie lub 

dofinansowanie powinna zawierać, biorąc pod uwagę okres, przez który 

obowiązuje stan zagrożenia epidemicznego albo stan epidemii, priorytety 

społeczne oraz konieczność zapewnienia ciągłości realizacji zadań, na które 

przeznaczane są środki budżetu państwa z części, której jest dysponentem, zadań, 

o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach 

hazardowych oraz zadań, o których mowa w art. 133 ustawy z dnia 26 października 

1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 
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Art. 90. Jeżeli zwyczajne walne zgromadzenie notariuszy izby notarialnej nie 

zostało zwołane w pierwszym kwartale 2020 r. ze względu na obowiązywanie stanu 

zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19, 

rada izby notarialnej zwołuje zwyczajne walne zgromadzenie notariuszy tej izby 

nie później niż w ciągu 6 tygodni od dnia odwołania stanu zagrożenia 

epidemicznego albo stanu epidemii. 

Art. 91. W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii 

ogłoszonego z powodu COVID-19 usprawiedliwienie niestawiennictwa przed 

sądem z powodu choroby nie wymaga przedstawienia zaświadczenia lekarza 

sądowego, o którym mowa w art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2007 r. 

o lekarzu sądowym (Dz. U. poz. 849, z 2008 r. poz. 293 oraz z 2011 r. poz. 622). 

Art. 92. W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii 

ogłoszonego z powodu COVID-19 wniosek o udzielenie lub zmianę 

zabezpieczenia w sprawach rozpoznawanych według przepisów ustawy z dnia 

17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2021 r. 

poz. 1805, z późn. zm.12)), sąd rozpoznaje w składzie jednego sędziego. Wniosek 

podlega rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym, o ile na podstawie całokształtu 

okoliczności sprawy sąd nie uzna za konieczne rozpoznania wniosku na rozprawie. 

Nie wyłącza to wydania postanowienia przez referendarza sądowego w sprawach, 

w których ustawa to dopuszcza. 

Art. 93. 1. W 2020 r. określonego w art. 38 pkt 2 ustawy z dnia 9 kwietnia 

2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1064, 1728 i 2448) warunku 

posiadania uregulowanego stosunku do służby wojskowej nie stosuje się do osób 

podlegających obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej w tym roku, 

które z powodu skrócenia czasu trwania tej kwalifikacji nie stawiły się do niej. 

2. W 2021 r. określonego w art. 38 pkt 2 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. 

o Służbie Więziennej warunku posiadania uregulowanego stosunku do służby 

wojskowej nie stosuje się do osób ubiegających się o przyjęcie do służby 

kandydackiej, podlegających obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej 

                                                           
12) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1981, 

2052, 2262, 2270, 2289, 2328 i 2459 oraz z 2022 r. poz. 1. 
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w tym roku, które z powodu wydłużenia czasu trwania tej kwalifikacji nie stawiły 

się do niej przed upływem terminu zakończenia rekrutacji do służby kandydackiej. 

Art. 94. 1. Jeżeli ostatni dzień ważności Karty Polaka, o której mowa 

w art. 17 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 1598 oraz z 2022 r. poz. 91), przypada w okresie stanu zagrożenia 

epidemicznego lub stanu epidemii, ogłoszonego w związku z zakażeniami wirusem 

SARS-CoV-2, okres ważności Karty Polaka ulega przedłużeniu do upływu 

3 miesięcy po dniu odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni. 

2. Jeżeli termin na złożenie wniosku o przedłużenie Karty Polaka, o którym 

mowa w art. 17 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka, upływa 

w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego 

w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, termin ten ulega przedłużeniu do 

upływu 3 miesięcy po dniu odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako 

ostatni. 

Art. 95. 1. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo 

stanu epidemii, od dnia ogłoszenia danego stanu, obowiązki wynikające z art. 38 

oraz z art. 81 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2021 r. 

poz. 1233, 2447 i 2448), mogą zostać zawieszone do czasu ustania przeszkód 

uniemożliwiających ich wykonanie. 

2. Po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego, w przypadku gdy nie 

zostanie ogłoszony stan epidemii albo po odwołaniu stanu epidemii, pracodawca 

jest obowiązany niezwłocznie podjąć wykonywanie zawieszonych obowiązków, 

o których mowa w ust. 1, i wykonać je w okresie nie dłuższym niż 30 dni od dnia 

odwołania danego stanu. 

3. (uchylony) 

4. W przypadku braku możliwości sporządzenia pierwszej oceny w służbie 

cywilnej, umowy o pracę osób podejmujących po raz pierwszy pracę w służbie 

cywilnej ulegają przedłużeniu do czasu ustania przeszkód uniemożliwiających 

dokonanie pierwszej oceny w służbie cywilnej, nie później niż do 90 dni od dnia, 

o którym mowa w ust. 2. 

Art. 96. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo 

stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 bieg terminów, o których mowa 
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w art. 85o ust. 1 i 4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. 

z 2021 r. poz. 1762) nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten 

okres. 

Art. 96a. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo 

stanu epidemii, rozmowa lub egzamin, o których mowa w art. 9b ust. 1 ustawy 

z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, mogą być przeprowadzone 

w formie wideokonferencji przy wykorzystaniu narzędzi teleinformatycznych 

umożliwiających przesyłanie dźwięku i obrazu w czasie rzeczywistym. 

Art. 97. 1. Operator pocztowy w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 

2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1041 i 2320) 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, o których mowa w przepisach 

o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Nie dotyczy 

to przesyłki niedoręczalnej w rozumieniu art. 33 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. 

– Prawo pocztowe. 

2. 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. 

Art. 98. 1. Nieodebranych pism podlegających doręczeniu za potwierdzeniem 

odbioru przez operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 

2012 r. – Prawo pocztowe, których termin odbioru określony w zawiadomieniu 

o pozostawieniu pisma wraz z informacją o możliwości jego odbioru przypadał 

w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, nie można uznać za 

doręczone w czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu 

epidemii oraz przed upływem 14 dni od dnia zniesienia tych stanów. 

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do: 

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

19 listopada 2009 r. o grach hazardowych; 

2) postępowań, o których mowa w dziale IIIB ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 

– Ordynacja podatkowa; 
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3) kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej oraz postępowań 

podatkowych, jeżeli kontrole lub postępowania te wiążą się z podejrzeniem 

popełnienia przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

4) przesyłek wysyłanych do ani wysyłanych przez: 

a) sądy i Trybunały, 

b) prokuraturę i inne organy ścigania, 

c) komornika sądowego, 

d)  organ administracji publicznej. 

Art. 99. Operator wyznaczony w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 

2012 r. – Prawo pocztowe, po złożeniu przez siebie wniosku w formie 

elektronicznej, otrzymuje dane z rejestru PESEL, bądź też z innego spisu lub 

rejestru będącego w dyspozycji organu administracji publicznej, jeżeli dane te są 

potrzebne do realizacji zadań związanych z organizacją wyborów Prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej bądź w celu wykonania innych obowiązków nałożonych 

przez organy administracji rządowej. Dane, o których mowa w zdaniu pierwszym, 

przekazywane są operatorowi wyznaczonemu, w formie elektronicznej, w terminie 

nie dłuższym niż 2 dni robocze od dnia otrzymania wniosku. Operator wyznaczony 

uprawniony jest do przetwarzania danych wyłącznie w celu, w jakim otrzymał te 

dane. 

Art. 100. Do kontroli celno-skarbowych w zakresie wywozu lub przywozu na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej towarów podlegających ograniczeniom lub 

zakazom wynikającym z przepisów wydanych na podstawie ustawy z dnia 5 grud-

nia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, 

w zakresie ograniczeń lub zakazów obrotu i używania określonych przedmiotów 

lub produktów spożywczych, o których mowa w art. 46 ust. 4 pkt 2 tej ustawy, 

jeżeli towary będące ich przedmiotem są przedmiotem dostawy do tego podmiotu 

lub mają zostać wydane z magazynu kontrahenta, wszczętych i niezakończonych 

przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy ustawy 

zmienianej w art. 5613), w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, dotyczące kontroli 

                                                           
13) Artykuł 56 zawiera zmiany do ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji 

Skarbowej. 
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celno-skarbowej, o której mowa w art. 54 ust. 2 pkt 11a ustawy zmienianej 

w art. 5613). 

Art. 101. Przepis art. 178 ust. 1a ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo 

o szkolnictwie wyższym i nauce stosuje się odpowiednio do przewodów 

doktorskich, postępowań habilitacyjnych i postępowań o nadanie tytułu profesora, 

wszczętych przed dniem 1 maja 2019 r. 

Art. 102. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo 

stanu epidemii przy przeprowadzaniu wyborów powszechnych na Prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. nie stosuje się przepisów ustawy 

z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1319 oraz z 

2021 r. poz. 1834 i 2054) w zakresie: 

1) (uchylony) 

2) (uchylony) 

3) przekazywania wyborcom informacji, o których mowa w art. 37d § 1; 

4) głosowania korespondencyjnego, o którym mowa w art. 53a. 

5) (uchylony) 

6) (uchylony) 

Art. 103. 1. Stałe upoważnienia do wykonywania kontroli celno-skarbowej 

wydane według wzoru określonego w przepisach wydanych na podstawie 

art. 62 ust. 16 ustawy zmienianej w art. 5613), zachowują ważność do dnia wydania 

stałego upoważnienia według wzoru określonego w przepisach wydanych na 

podstawie art. 62 ust. 16 ustawy zmienianej w art. 5613), jednak nie dłużej niż do 

dnia 31 grudnia 2021 r. 

2. Do dnia wydania stałego upoważnienia według wzoru określonego 

w przepisach wydanych po dniu wejścia w życie niniejszej ustawy na podstawie 

art. 62 ust. 16 ustawy zmienianej w art. 5613), jednak nie dłużej niż do dnia 

31 grudnia 2021 r., kontrole, o których mowa w art. 62 ust. 5 pkt 11 ustawy 

zmienianej w art. 5613), mogą być wykonywane na podstawie stałego upoważnienia 

do wykonywania kontroli celno-skarbowej wydanego przed dniem wejścia w życie 

niniejszej ustawy według wzoru określonego w przepisach wydanych na podstawie 

art. 62 ust. 16 ustawy zmienianej w art. 5613). 
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Art. 104. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie 

art. 62 ust. 16 ustawy zmienianej w art. 5613), zachowują moc do dnia wejścia 

w życie nowych przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 62 ust. 16 

ustawy zmienianej w art. 5613), jednak nie dłużej niż przez okres 12 miesięcy od 

dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. 

Art. 105. 1. Do kosztów kwalifikowalnych poniesionych przed dniem wejścia 

w życie niniejszej ustawy, które są przedmiotem postępowania o wypłatę pomocy 

lub pomocy technicznej lub postępowania o zwrot pomocy lub pomocy 

technicznej, wszczętego przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy 

i niezakończonego do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy 

ustawy zmienianej w art. 5314) w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. 

2. Przepis ust. 1 stosuje się również do kosztów, o których mowa 

w art. 55 ust. 5a pkt 2 lit. b oraz w art. 57h ust. 2 ustawy zmienianej w art. 5314). 

Art. 106. (uchylony) 

Art. 107. 1. Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 utworzony na podstawie 

art. 65 ust. 1 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 z dniem wejścia w życie niniejszej 

ustawy staje się funduszem, o którym mowa w art. 65 ust. 1 tej ustawy, 

w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. 

2. Projekt planu finansowego Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rok 

2020, Bank Gospodarstwa Krajowego sporządza w terminie 30 dni od dnia wejścia 

w życie niniejszej ustawy. 

3. Projekt planu, o którym mowa w ust. 2, podlega uzgodnieniu z Prezesem 

Rady Ministrów i ministrem właściwym do spraw finansów publicznych 

w terminie 10 dni roboczych od dnia jego przekazania przez Bank Gospodarstwa 

Krajowego. 

                                                           
14) Artykuł 53 zawiera zmiany do ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów 

wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 

Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. 
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4. Od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy do dnia opracowania planu 

finansowego Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rok 2020, Fundusz 

funkcjonuje w oparciu o projekt tego planu. 

Art. 108. 1. Maksymalny limit wydatków budżetu państwa przeznaczonych 

na wykonywanie zadań wynikających z niniejszej ustawy wynosi w: 

1) 2020 r. – 153 100 000 zł; 

2) 2021 r. – 0 zł; 

3) 2022 r. – 0 zł; 

4) 2023 r. – 0 zł; 

5) 2024 r. – 0 zł; 

6) 2025 r. – 0 zł; 

7) 2026 r. – 0 zł; 

8) 2027 r. – 0 zł; 

9) 2028 r. – 0 zł; 

10) 2029 r. – 0 zł. 

2. Minister właściwy do spraw informatyzacji monitoruje wykorzystanie 

limitu wydatków, o których mowa w ust. 1, i dokonuje oceny wykorzystania tego 

limitu według stanu na koniec każdego kwartału, a w przypadku IV kwartału – 

według stanu na dzień 20 listopada danego roku. 

3. W przypadku przekroczenia lub zagrożenia przekroczeniem przyjętego na 

dany rok budżetowy maksymalnego limitu wydatków określonego w ust. 1 oraz 

w przypadku, gdy w okresie od początku roku kalendarzowego do dnia ostatniej 

oceny, o której mowa w ust. 2, część limitu rocznego przypadającego 

proporcjonalnie na ten okres zostanie przekroczona co najmniej o 10%, stosuje się 

mechanizm korygujący polegający na zmniejszeniu wydatków budżetu państwa 

będących skutkiem finansowym niniejszej ustawy. 

4. Organem właściwym do wdrożenia mechanizmu korygującego, o którym 

mowa w ust. 3, jest minister właściwy do spraw informatyzacji. 
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Art. 109. Przepis art. 4 ustawy zmienianej w art. 7315), w brzmieniu nadanym 

niniejszą ustawą, stosuje się do funkcjonariuszy, o których mowa w art. 3 ust. 2 

ustawy zmienianej w art. 7315), od dnia 8 marca 2020 r. 

Art. 110. Do dofinansowań, o których mowa w art. 15zzb, art. 15zzc 

i art. 15zze ustawy zmienianej w art. 7315), udzielonych do dnia wejścia w życie 

ustawy, stosuje się art. 15zzb, art. 15zzc i art. 15zze tej ustawy w brzmieniu 

nadanym niniejszą ustawą. 

Art. 111. Przepisy art. 15zq ust. 4 i ust. 5 pkt 1 ustawy zmienianej 

w art. 7315), w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się do wniosków 

o przyznanie świadczenia postojowego złożonych od dnia 1 kwietnia 2020 r. 

Art. 112. Przepis art. 15zzf2 ustawy zmienianej w art. 7315), w brzmieniu 

nadanym niniejszą ustawą, stosuje się od dnia 1 marca 2020 r. 

Art. 113. W przypadkach, o których mowa w art. 31zo ust. 1–1b i ust. 2, 

ustawy zmienianej w art. 7315), w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, zwalnia się 

z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek wykazanych w deklaracji roz-

liczeniowej za marzec 2020 r. także wówczas gdy należności te zostały opłacone. 

Opłacone należności z tytułu składek podlegają zwrotowi na zasadach określonych 

w art. 24 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń spo-

łecznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 423, z późn. zm.16)). 

Art. 114. Do umów o wypłatę świadczeń i środków, o których mowa 

w art. 15g ustawy zmienianej w art. 7315), zawartych do dnia wejścia w życie 

ustawy, stosuje się art. 15g tej ustawy w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. 

Art. 115. Terminy, o których mowa w art. 15zzs ust. 2a ustawy zmienianej 

w art. 7315) z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy rozpoczynają bieg, 

a rozpoczęte biegną w dalszym ciągu. 

                                                           
15) Artykuł 73 zawiera zmiany 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. 
16) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 432, 

619, 1621, 1834, 1981 i 2105. 
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Art. 116. W terminie 3 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy ARP 

S.A. zamieszcza na swojej stronie internetowej informacje, o których mowa 

w art. 3 pkt 1, art. 10 ust. 7 oraz art. 11 ust. 9. 

Art. 117. Do pożyczek, o których mowa w art. 15zzd ustawy zmienianej 

w art. 7315), udzielonych do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się 

art. 15zzd tej ustawy w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. 

Art. 117a. 1. Podmioty, które w związku z przeciwdziałaniem 

COVID-19 zrealizowały polecenie Prezesa Rady Ministrów związane 

bezpośrednio z przeprowadzeniem wyborów powszechnych na Prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r., z możliwością głosowania 

korespondencyjnego, wydane: 

1) na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 7315) w brzmieniu 

obowiązującym do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy albo 

2) na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 7315) w brzmieniu 

nadanym niniejszą ustawą 

– mogą wystąpić do Szefa Krajowego Biura Wyborczego o przyznanie 

jednorazowej rekompensaty na pokrycie zasadnie poniesionych kosztów, 

związanych bezpośrednio z realizacją polecenia, zwanej dalej „rekompensatą”. 

2. Rekompensata nie obejmuje zasadnie poniesionych kosztów w przypadku, 

gdy zostały one poniesione na zakup środków trwałych, wyposażenia lub na inne 

wydatki, które mogą być wykorzystane w bieżącej działalności podmiotu. 

3. W przypadku gdy podmiot zasadnie poniósł koszty w wysokości 

przewyższającej rynkową wartość zakupionych środków trwałych, wyposażenia 

lub innych poniesionych wydatków, które mogą być wykorzystane w bieżącej 

działalności podmiotu, rekompensata obejmuje różnicę pomiędzy zasadnie 

poniesionym kosztem a wartością rynkową zakupionych składników. 

Art. 117b. Rekompensata jest udzielana z budżetu państwa, z części, której 

dysponentem jest Szef Krajowego Biura Wyborczego. 

Art. 117c. 1. Zasadnie poniesione koszty lub różnica pomiędzy zasadnie 

poniesionym kosztem a wartością rynkową zakupionych składników, o której 

mowa w art. 117a ust. 3, zaliczone w poczet rekompensaty, jej wysokość oraz 
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termin wypłaty określa umowa zawarta pomiędzy Szefem Krajowego Biura 

Wyborczego a podmiotem, o którym mowa w art. 117a ust. 1. 

2. Projekt umowy podlega uprzedniemu zaopiniowaniu pod względem 

merytorycznym przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej oraz pod 

względem prawnym przez Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej. 

3. Zawarcie umowy wyłącza możliwość sądowego dochodzenia od Skarbu 

Państwa jakichkolwiek dodatkowych roszczeń związanych z realizacją przez 

podmiot polecenia, o którym mowa w art. 117a ust. 1. 

Art. 118. Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu 

ogłoszenia17), z wyjątkiem: 

1) art. 22, który wchodzi w życie z mocą od dnia 13 marca 2020 r.; 

2) art. 28, który wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2020 r.; 

3) art. 53 pkt 8 w zakresie dodawanego art. 67c – który wchodzi w życie z mocą 

od dnia 31 marca 2020 r.; 

4) art. 73 pkt 45, który wchodzi w życie z mocą od dnia 13 kwietnia 2020 r.; 

5) art. 73 pkt 57 w zakresie dodawanego art. 15zzzzm – który wchodzi w życie 

z mocą od dnia 12 marca 2020 r.; 

6) art. 73 pkt 20, 38, 39 i 41, które wchodzą w życie z mocą od dnia 1 kwietnia 

2020 r.; 

7) art. 73 pkt 68 w zakresie dodawanego art. 31zy6 – który wchodzi w życie 

z mocą od dnia 14 marca 2020 r. 

 

                                                           
17) Ustawa została ogłoszona w dniu 17 kwietnia 2020 r. 


