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SENAT
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
X KADENCJA

_______________________________________________________________________________________
Warszawa, dnia 17 czerwca 2020 r.

Druk nr 142 A

_______________________________________________________________________________________

SPRAWOZDANIE
KOMISJI RODZINY, POLITYKI SENIORALNEJ I SPOŁECZNEJ,
KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW PUBLICZNYCH
oraz

KOMISJI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I ADMINISTRACJI
PAŃSTWOWEJ
(wraz z wnioskami mniejszości komisji)
o uchwalonej przez Sejm w dniu 4 czerwca 2020 r.
ustawie o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na
zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19

Marszałek Senatu dnia 5 czerwca 2020 r. skierował ustawę do komisji.
Po rozpatrzeniu ustawy na posiedzeniu w dniach 16 i 17 czerwca 2020 r.
- komisje wnoszą:
Wysoki Senat uchwalić raczy załączony projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji
Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej
(-) Jan Filip Libicki

Przewodniczący Komisji
Budżetu i Finansów Publicznych
(-) Kazimierz Kleina

Przewodniczący Komisji
Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
(-) Zygmunt Frankiewicz

projekt
U C H WA Ł A
S E N AT U R Z E C Z Y P O S P O L I T E J P O L S K I E J
z dnia
w sprawie ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych
na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19
Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 4 czerwca 2020 r.
ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie
płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19, wprowadza do jej
tekstu następujące poprawki:

1)

ogólne określenie przedmiotu w tytule ustawy otrzymuje brzmienie:
„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”;

2)

art. 1 otrzymuje brzmienie:
„Art. 1. Ustawa określa:
1)

w art. 2–14 zasady stosowania dopłat do oprocentowania kredytów bankowych
udzielanych podmiotom, o których mowa w art. 2 ust. 2, które znalazły się w
trudnej

sytuacji

finansowej

w

związku

z

ponoszeniem

negatywnych

konsekwencji ekonomicznych wynikających z rozprzestrzeniania się zakażeń
wirusem SARS-CoV-2, powodującym chorobę zakaźną, zwaną dalej „COVID19”, oraz działania podejmowane w celu zapobiegania i przeciwdziałania im oraz
ich zwalczania;
2)

w art. 15–25 zasady prowadzenia uproszczonego postępowania o zatwierdzenie
układu w związku z występowaniem COVID-19.”;

3)

w art. 2 w ust. 4 wyrazy „W przypadkach, o których” zastępuje się wyrazami
„W przypadku, o którym”;
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4)

w art. 7 w ust. 1 skreśla się wyrazy „, z uwzględnieniem ust. 2–6”;

5)

w art. 8 w ust. 4 we wprowadzeniu do wyliczenia wyraz „zastrzeżeniem” zastępuje się
wyrazem „uwzględnieniem”;

6)

w art. 11 w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia skreśla się wyrazy „,
z uwzględnieniem ust. 2,”;

7)

w art. 12:
a) w ust. 6 w pkt 2 wyrazy „15 czerwca” zastępuje się wyrazami „30 września”,
b) w ust. 8 wyrazy „31 lipca” zastępuje się wyrazami „31 października”,
c) w ust. 10 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:
„Z chwilą przekazania środków Fundusz ulega likwidacji.”;

8)

w art. 13 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Podmiotem udzielającym pomocy, o której mowa w ust. 1, jest Bank
Gospodarstwa Krajowego, który zawarł umowę z bankiem kredytującym z dopłatą,
o której mowa w art. 7 ust. 1.”;

9)

w art. 15 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Do dnia 30 czerwca 2021 r. dłużnik, o którym mowa w art. 15zzra 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, do którego stosuje się przepisy ustawy z dnia
15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2020 r. poz. 814), który zawarł
z doradcą restrukturyzacyjnym umowę, o której mowa w art. 210 tej ustawy, może
obwieścić w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o otwarciu postępowania
o zatwierdzenie układu prowadzonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15 maja
2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne znajdujące zastosowanie do postępowania
o zatwierdzenie układu ze zmianami wynikającymi z poniższych przepisów.”;
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10)

w art. 15 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:
„5. Obwieszczenie, o którym mowa w ust. 1 może być dokonane po
przygotowaniu przez dłużnika propozycji układowych oraz spisu wierzytelności, spisu
wierzytelności spornych i przekazaniu ich nadzorcy układu.”;

11)

w art. 16 w ust. 3 we wprowadzeniu do wyliczenia po wyrazie „postępowania” dodaje
się wyrazy „o zatwierdzenie układu”;

12)

w art. 16 dodaje się ust. 4–6 w brzmieniu:
„4. W terminie dwóch tygodni od dnia otwarcia przyspieszonego postępowania
układowego nadzorca układu sporządza i udostępnia wierzycielom na ich żądanie:
1)

plan

restrukturyzacyjny

uwzględniający

propozycje

restrukturyzacji

przedstawione przez dłużnika;
2)

spis wierzytelności;

3)

spis wierzytelności spornych.
5. Do czasu sporządzenia przez nadzorcę układu spisu wierzytelności oraz spisu

wierzytelności spornych nadzorca układu udostępnia wierzycielom spis wierzytelności
oraz spis wierzytelności spornych przygotowane przez dłużnika, o których mowa w
art. 15 ust. 5.
6. Nadzorca układu zobowiązany jest przekazać wierzycielowi dokumenty, o
których mowa w ust. 4 i 5, w terminie 3 dni od dnia otrzymania od wierzyciela
żądania. Zobowiązanie to uznaje się za wykonane w sytuacji, w której dokumenty, o
których mowa w ust. 4 i 5, wydane wierzycielowi są we wskazanym terminie przez
dłużnika. W razie braku przekazania wierzycielom adresu, na który mają być
dokonywane doręczenia adresowane do nadzorcy układu, takie doręczenia
dokonywane są na adres siedziby dłużnika.”;

13)

w art. 18 dodaje się ust. 3–7 w brzmieniu:
„3. Na wniosek wierzyciela sąd zmienia nadzorcę układu oraz ustanawia
nadzorcę sądowego albo zarządcę, jeżeli nadzorca układu nie daje rękojmi należytego
wykonywania obowiązków.
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4. Sąd zmienia nadzorcę układu oraz ustanawia nadzorcę sądowego na wniosek
wierzyciela lub wierzycieli mających łącznie więcej niż 30% sumy wierzytelności,
z wyłączeniem wierzycieli określonych w art. 80 ust. 3, art. 109 ust. 1 i art. 116
ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne.
5. W razie zmiany nadzorcy układu i powołania w jego miejsce nadzorcy
sądowego przepisy tej ustawy dotyczące nadzorcy układu mają odpowiednie
zastosowanie do zarządcy.
6. Sąd rozpoznaje wniosek o zamianę nadzorcy układu oraz ustanowienie
nadzorcy sądowego lub zarządcy w terminie 14 dni.
7. W razie zmiany nadzorcy układu i powołania zarządcy, do zarządcy stosuje się
odpowiednio przepisy ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne, przy
czym na zarządcy ciążą także obowiązki oraz posiada on uprawnienia przewidziane tą
ustawą dla nadzorcy układu.”;

14)

w art. 19 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
„1a. W razie objęcia układem wierzytelności, o których mowa w art. 17,
wierzycieli, o których mowa w art. 17, należy traktować jako odrębną kategorię
interesów.”;

15)

w art. 22 w ust. 1 w zdaniu drugim po wyrazie „postępowania” dodaje się wyrazy
„o zatwierdzenie układu”;

16)

w art. 23 po wyrazach „umorzenia postępowania” dodaje się wyrazy „o zatwierdzenie
układu”;

17)

w art. 24 skreśla się ust. 2;

18)

w art. 25 w ust. 1 w części wspólnej wyliczenia wyrazy „i w tym postępowaniu”
zastępuje się wyrazami „oraz, że w postępowaniu o zatwierdzenie układu” oraz
wyrazy „umorzenia postępowania” zastępuje się wyrazami „umorzenia postępowania
o zatwierdzenie układu”;
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19)

skreśla się art. 26;

20)

w art. 27, w ust. 1c wyrazy „w okresie wprowadzonego” zastępuje się wyrazami
„w okresie obowiązywania”;

21)

w art. 28, w ust. 1f wyrazy „w okresie wprowadzonego” zastępuje się wyrazami
„w okresie obowiązywania”;

22)

w art. 30 w pkt 1 po wyrazach „w art. 52n” dodaje się dwukropek, pozostałą treść
oznacza się jako lit. a i dodaje się lit. b w brzmieniu:
„,b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:
„2a. Odliczenie, o którym mowa w ust. 1 i ust. 2 pkt 1 i 2, przysługuje
również w przypadku, gdy przekazanie darowizny nastąpiło przy udziale
organizacji pożytku publicznego, jeżeli:
1)

przekazanie darowizny tej organizacji przez podatnika, a następnie
przez tę organizację podmiotowi, o którym mowa w ust. 1 pkt 1-3,
nastąpiło w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 maja w 2020
r. oraz

2)

organizacja ta przekazała podatnikowi pisemną informację o miesiącu
przekazania środków pochodzących z darowizny oraz nazwie
podmiotu, na rzecz którego te środki zostały przekazane.”;”;

23)

w art. 30 dodaje się pkt 1a i 1b w brzmieniu:
„1a) uchyla się art. 52p;
1b) po art. 52p dodaje się art. 52pa w brzmieniu:
„Art. 52pa. Zwalnia się z podatku od przychodów z budynków przychody
podlegające opodatkowaniu na podstawie art. 30g, ustalone za okres od dnia 1
marca 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.”;”;

24)

w art. 30 w pkt 2, w art. 52x w ust. 3 wyrazy „komputery przenośne” zastępuje się
wyrazami „komputery, o których mowa w ust. 1,”;
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25)

w art. 30 w pkt 2, w art. 52x w ust. 3 wyrazy „nie starsze niż 3 lata” zastępuje się
wyrazami „wyprodukowane nie wcześniej niż 3 lata przed dniem ich przekazania”;

26)

w art. 32 skreśla się pkt 1;

27)

w art. 32 w pkt 2 po wyrazach „w art. 38g” dodaje się dwukropek, pozostałą treść
oznacza się jako lit. a i dodaje lit. b w brzmieniu:
„b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:
„2a. Odliczenie, o którym mowa w ust. 1 i ust. 2 pkt 1 i 2, przysługuje
również w przypadku, gdy przekazanie darowizny nastąpiło przy udziale
organizacji, o której mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003
r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, jeżeli:
1)

przekazanie darowizny tej organizacji przez podatnika, a następnie
przez tę organizację podmiotowi, o którym mowa w ust. 1 pkt 1-3,
nastąpiło w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 maja w 2020
r. oraz

2)

organizacja ta przekazała podatnikowi pisemną informację o miesiącu
przekazania środków pochodzących z darowizny oraz nazwie
podmiotu, na rzecz którego te środki zostały przekazane.”;”;

28)

w art. 32 dodaje się pkt 2a i 2b w brzmieniu:
„2a) uchyla się art. 38h;
2b) po art. 38h dodaje się art. 38ha w brzmieniu:
„Art. 38ha. Zwalnia się z podatku od przychodów z budynków przychody
podlegające opodatkowaniu na podstawie art. 24b, ustalone za okres od dnia 1
marca 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.”;”;

29)

w art. 32 w pkt 3, w art. 38o w ust. 2 w pkt 2 wyrazy „pozostałych podatników”
zastępuje się wyrazami „podatnika innego niż wskazany w pkt 1”;

30)

w art. 32 w pkt 3, w art. 38p w ust. 3 wyrazy „komputery przenośne” zastępuje się
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wyrazami „komputery, o których mowa w ust. 1,”;

31)

w art. 32 w pkt 3, w art. 38p w ust. 3 wyrazy „nie starsze niż 3 lata” zastępuje się
wyrazami „wyprodukowane nie wcześniej niż 3 lata przed dniem ich przekazania”;

32)

skreśla się art. 37;

33)

skreśla się art. 38;

34)

skreśla się art. 39;

35)

w art. 41 w pkt 1 po wyrazach „w art. 57b” dodaje się dwukropek, pozostałą treść
oznacza się jako lit. a i dodaje się lit. b w brzmieniu:
„b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:
„2a. Odliczenie, o którym mowa w ust. 1 i ust. 2 pkt 1 i 2, przysługuje
również w przypadku, gdy przekazanie darowizny nastąpiło przy udziale
organizacji pożytku publicznego, jeżeli:
1)

przekazanie darowizny tej organizacji przez podatnika, a następnie
przez tę organizację podmiotowi, o którym mowa w ust. 1 pkt 1–3,
nastąpiło w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 maja
w 2020 r. oraz

2)

organizacja ta przekazała podatnikowi pisemną informację o miesiącu
przekazania środków pochodzących z darowizny oraz nazwie
podmiotu, na rzecz którego te środki zostały przekazane.”;”;

36)

w art. 41 w pkt 2, w art. 57e w ust. 3 wyrazy „komputery przenośne” zastępuje się
wyrazami „komputery, o których mowa w ust. 1,”;

37)

w art. 41 w pkt 2, w art. 57e w ust. 3 wyrazy „nie starsze niż 3 lata” zastępuje się
wyrazami „wyprodukowane nie wcześniej niż 3 lata przed dniem ich przekazania”;
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38)

w art. 42, w ust. 1 użyty trzykrotnie wyraz „formie” zastępuje się wyrazem „postaci”;

39)

w art. 43, w art. 68b w ust. 1 po wyrazach „W okresie” dodaje się wyraz
„obowiązywania”;

40)

w art. 44 w pkt 3:
a) w poleceniu nowelizacyjnym wyrazy „ust. 4–6” zastępuje się wyrazami „ust. 4 i 5”,
b) ust. 4 i 5 otrzymują brzmienie:
„4. W przypadku przyrządów pomiarowych:
1)

wykorzystywanych w procesie eksploatacji pomiarowych zbiorników
naziemnych i podziemnych oraz stanowisk nalewczych, które zostały
określone w przepisach wydanych na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, z późn.
zm.),

2)

służących do pomiaru ilości przepływającego przez nie gazu,

3)

służących do przeliczania objętości gazu

– odroczenie terminu dokonania legalizacji ponownej i zezwolenie na dalsze
użytkowanie danego egzemplarza przyrządu pomiarowego może nastąpić na
okres nie dłuższy niż 12 miesięcy.
5. W przypadku przyrządów pomiarowych, o których mowa w ust. 4 pkt 1,
wnioskodawca dołącza dodatkowo do wniosku, o którym mowa w ust. 1,
informację o dokonanym przed upływem terminu do dokonania legalizacji
ponownej

przeglądzie

stanu

technicznego

przyrządu

pomiarowego

i

oświadczenie, że ten przegląd potwierdza sprawność przyrządu pomiarowego.”,
c) skreśla się ust. 6;

41)

skreśla się art. 45;

42)

w art. 46 w pkt 1, w art. 8c w zdaniu pierwszym wyrazy „ich gabarytów, standardów
jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych” zastępuje się wyrazami „ich
gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych” oraz wyrazy
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„organ w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej, a także w
innych formach jeżeli inne formy złożenia wniosków lub uwag określi organ”
zastępuje się wyrazami „organ sporządzający projekt tego dokumentu w Biuletynie
Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej, a także w innej formie jeżeli
zostanie ona określona przez ten organ w ogłoszeniu dokonanym na podstawie
przepisów art. 11 pkt 1 i 7, art. 17 pkt 1 i 9, art. 37b ust. 2 pkt 8, art. 37o ust. 8, art.
38b ust. 2 pkt 4 oraz art. 41 ust. 1 pkt 1”;

43)

w art. 46 w pkt 1, art. 8d otrzymuje brzmienie:
„Art. 8d. 1. 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.
2. Jeżeli organ, o którym mowa w ust. 1, prowadzi dyskusję publiczną za
pomocą środków porozumiewania się na odległość, czyni to w sposób
umożliwiający:
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.”;

44)

skreśla się art. 53;

45)

w art. 55 skreśla się pkt 1 i 2;

46)

w art. 56, w pkt 2a wyrazy „art. 177a § 1a” zastępuje się wyrazami „art. 177 § 1a”;

47)

w art. 57 w pkt 1, w art. 12c w ust. 1 w pkt 5 po wyrazach „Europejskim Obszarze
Gospodarczym” dodaje się wyrazy „, lub państwem należącym do Organizacji
Współpracy Gospodarczej i Rozwoju”;
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48)

w art. 57 w pkt 1, w art. 12f w ust. 5 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) przed zawarciem jakiejkolwiek umowy rodzącej zobowiązanie do nabycia
lub osiągnięcia znaczącego uczestnictwa albo nabycia dominacji bądź przed
dokonaniem

innej

czynności

prawnej

albo

czynności

prawnych

prowadzących do nabycia lub osiągnięcia znaczącego uczestnictwa albo
nabycia dominacji albo”;

49)

w art. 57 w pkt 1:
a) w art. 12h:
– ust. 9 otrzymuje brzmienie:
„9. Bieg terminu na wydanie decyzji, o którym mowa w ust. 8, ulega
zawieszeniu do dnia, w którym usunięto braki, o których mowa w ust. 3.”,
– w ust. 10 wyrazy „terminy, o których mowa w ust. 8 i 9, biegną” zastępuje się
wyrazami „termin na wydanie decyzji, o którym mowa w ust. 8, biegnie”,
b) w art. 12i ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Bieg terminu na wydanie decyzji, o którym mowa w art. 12h ust. 8,
ulega zawieszeniu do dnia otrzymania przez organ kontroli wyjaśnień, o których
mowa w ust. 1.”;

50)

w art. 57 w pkt 1, w art. 12j w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy
„sprzeciwia się” zastępuje się wyrazami „zgłasza sprzeciw” oraz skreśla się wyrazy
„, z zastrzeżeniem ust. 2,”;

51)

w art. 57 w pkt 1, w art. 12j ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4.

Od

decyzji

organu

kontroli

przysługuje

skarga

do

sądu

administracyjnego.”;

52)

w art. 62 w pkt 2, w ust. 2a po wyrazie „Operator” dodaje się wyrazy „systemu
dystrybucyjnego gazowego”;

53)

w art. 65 dodaje się pkt 4 w brzmieniu:
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„4) w art. 17 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:
„2a. Minister właściwy do spraw gospodarki uchyla albo zmienia decyzję o
wsparciu, jeżeli jest to konieczne ze względu na decyzję Komisji Europejskiej, o
której mowa w art. 15 ust. 2.”.”;

54)

skreśla się art. 70;

55)

skreśla się art. 73;

56)

w art. 75 w pkt 1:
a) w ust. 4 wyrazy „Środki pracy i materiały do pracy” zastępuje się wyrazami
„Narzędzia i materiały”,
b) w ust. 5 wyrazy „środków pracy” zastępuje się wyrazami „narzędzi lub
materiałów”;

57)

w art. 75 w pkt 2, w art. 3a w ust. 1 po wyrazach „w tym prezydent miasta na prawach
powiatu,” dodaje się wyrazy „starosta oraz marszałek województwa”;

58)

w art. 75 dodaje się pkt 5a w brzmieniu:
„5a) w art. 6 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:
„4. Zamawiający, w terminie 14 dni od dnia udzielenia zamówienia,
o którym mowa w ust. 1 lub 2, zamieszcza 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 podmiotu,

z którym

zawarł umowę o wykonanie

zamówienia.”;”;

59)

w art. 75 skreśla się w pkt 6;

60)

w art. 75 dodaje się pkt 6a w brzmieniu:
„6a) w art. 14h:
a)

w ust. 2 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:
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„W przypadku projektu uchwały dotyczącej wyborów dokonywanych przez
organy samorządów zawodowych członków danego organu powiadamia się
o nazwisku i imieniu kandydatów oraz o liczbie mandatów w danych
wyborach.”,
b)

dodaje się ust. 4 w brzmieniu:
„4. Uchwałę podjętą w trybie, o którym mowa w ust. 1, podpisuje
przewodniczący organu kolegialnego albo inny upoważniony przez niego
członek tego organu biorący udział w głosowaniu.”;”;

61)

w art. 75 dodaje się pkt 6b w brzmieniu:
„6b) po art. 14h dodaje się art. 14ha w brzmieniu:
„Art. 14ha. 1. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego
albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 zebrania rejonowe, o
których mowa w art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych
(Dz. U. z 2020 r. poz. 75), oraz wybory odbywające się w ich trakcie mogą
odbywać się w miejscu określonym przez radę okręgowej izby radców prawnych
w sposób, który nie wymaga jednoczesnej obecności uprawnionych do
głosowania.
2. Wybory przeprowadzone w sposób, o którym mowa w ust. 1, są ważne
bez względu na to, ile osób uprawnionych do głosowania wzięło w nich udział.
3. Sposób przeprowadzenia wyborów, o których mowa w ust. 1, a także
wyborów organów samorządu radców prawnych lub wyborów osób pełniących
funkcję w tych organach lub funkcję w samorządzie radców prawnych, które
odbywają się w okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii
ogłoszonego z powodu COVID-19, określa Krajowa Rada Radców Prawnych.
4. Jeżeli w okresie, o którym mowa w ust. 1, w okręgowych izbach radców
prawnych nie przeprowadzono wyborów na kolejną kadencję organów
samorządu radców prawnych lub wyboru osób pełniących funkcję w tych
organach lub w samorządzie radcowskim, dotychczasowe organy samorządu
radców prawnych i osoby pełniące funkcje w tych organach lub w samorządzie
radcowskim działają do czasu wyboru oraz ukonstytuowania się nowych
organów samorządu radców prawnych lub do czasu wyboru osób do pełnienia

– 13 –
funkcji w tych organach lub w samorządzie radcowskim, nie dłużej jednak niż
przez trzy miesiące od zakończenia kadencji organów samorządu radców
prawnych, z tym że nie dłużej niż do 5 października 2020 r. Przepis stosuje się
odpowiednio do zastępców rzecznika dyscyplinarnego.”;”;

62)

w art. 75 w pkt 7, w ust. 1a wyraz „odwieszeniu” zastępuje się wyrazem
„wznowieniu”;

63)

w art. 75 w pkt 9:
a) w lit. a:
– ust. 1a otrzymuje brzmienie:
„1a. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy młodocianego
pracownika, który:
1)

w roku szkolnym 2019/2020 realizuje dokształcanie teoretyczne w III
klasie branżowej szkoły I stopnia albo

2)

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.”,
– w ust. 1b wyrazy „ucznia będącego młodocianym pracownikiem” zastępuje się
wyrazami „młodocianego pracownika” oraz wyrazy „niepełnoletniego ucznia”
zastępuje się wyrazami „niepełnoletniego młodocianego pracownika”,
b) lit. b otrzymuje brzmienie:
„b) dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
„3. Przepisy ust. 1, 1a pkt 1 i ust. 2 stosuje się również w przypadku
zawieszenia działalności jednostek systemu oświaty na podstawie
odrębnych przepisów w związku z przeciwdziałaniem COVID-19.”;”;

64)

w art. 75 pkt 10 otrzymuje brzmienie:
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„10) w art.15g:
a)

ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Przedsiębiorca w rozumieniu art. 4 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 6
marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, organizacja pozarządowa w
rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, 1570 i
2020 oraz z 2020 r. poz. 284) oraz podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie, u których wystąpił spadek obrotów gospodarczych w
następstwie wystąpienia COVID-19, państwowa lub prowadzona wspólnie z
ministrem właściwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego
instytucja kultury, w rozumieniu ustawy z dnia 25 października 1991 r. o
organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r.
poz.194), u której wystąpił spadek przychodów w następstwie wystąpienia
COVID-19,

a

także

jednostka

organizacyjna

kościoła,

związku

wyznaniowego oraz kościelna osoba prawna, może zwrócić się z wnioskiem
o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy, o wypłatę ze
środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych świadczeń
na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników objętych przestojem
ekonomicznym albo obniżonym wymiarem czasu pracy, w następstwie
wystąpienia COVID-19, na zasadach określonych w ust. 7 i 10.”,
b)

po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Samorządowa instytucja kultury, w rozumieniu ustawy z dnia 25
października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności
kulturalnej, u której wystąpił spadek przychodów w następstwie wystąpienia
COVID-19, może zwrócić się z wnioskami o wypłatę świadczeń na
dofinansowanie

wynagrodzenia

pracowników

objętych

przestojem

ekonomicznym albo obniżonym wymiarem czasu pracy, w następstwie
wystąpienia COVID-19 ze środków organizatora i ze środków Funduszu
Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, na zasadach określonych w
ust. 7a i 10a.”,
c)

ust. 2–5 otrzymują brzmienie:
„2. Podmiotom, o których mowa w ust. 1 i ust. 1a, przysługują środki z
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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 i 568) od przyznanych
świadczeń, o których mowa w ust. 1 i ust. 1a.
3. Podmioty, o których mowa w ust. 1 i ust. 1a, muszą spełniać
kryteria, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 11
października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną
miejsc pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 669), z zastrzeżeniem, że nie zalegają w
regulowaniu

zobowiązań

podatkowych,

składek

na

ubezpieczenia

społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń
Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca
trzeciego kwartału 2019 r.
4. Pracownikiem, o którym mowa w ust. 1 i ust. 1a, jest osoba
fizyczna, która zgodnie z przepisami polskiego prawa pozostaje z
pracodawcą w stosunku pracy. Przepisy ust. 1 i ust. 1a stosuje się
odpowiednio do osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę
nakładczą lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do
której zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.
U. z 2019 r. poz. 1145 i 1495) stosuje się przepisy dotyczące zlecania, albo
która wykonuje pracę zarobkową na podstawie innej niż stosunek pracy na
rzecz pracodawcy będącego rolniczą spółdzielnią produkcyjną lub inną
spółdzielnią zajmującą się produkcją rolną, jeżeli z tego tytułu podlega
obowiązkowi ubezpieczeń: emerytalnemu i rentowemu, z wyjątkiem
pomocy domowej zatrudnionej przez osobę fizyczną.
5. Świadczenia, o których mowa w ust. 1 i ust. 1a, oraz środki, o
których mowa w ust. 2, są wypłacane w okresach przestoju ekonomicznego
lub obniżonego wymiaru czasu pracy, o których mowa w art. 2 ustawy z
dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z
ochroną miejsc pracy.”,
d)

ust. 7 otrzymuje brzmienie:
„7. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 6, wypłacane przez
podmioty, o których mowa w ust. 1, jest dofinansowywane ze środków
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Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, w wysokości 50%
minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie przepisów o
minimalnym wynagrodzeniu za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu
pracy. Dofinansowanie nie przysługuje do wynagrodzeń pracowników,
których wynagrodzenie uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w
którym został złożony wniosek, o którym mowa w ust. 1, było wyższe niż
300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału
ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie
przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,
obowiązującego na dzień złożenia wniosku.”,
e)

po ust. 7 dodaje się ust. 7a w brzmieniu:
„7a. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 6, wypłacane przez
podmioty, o których mowa w ust. 1a, jest dofinansowywane w wysokości
50% minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie
przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, z uwzględnieniem
wymiaru czasu pracy, przy czym 40% dofinansowania jest wypłacane ze
środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, a 60%
dofinansowania jest wypłacane ze środków organizatora. Dofinansowanie
nie przysługuje do wynagrodzeń pracowników, których wynagrodzenie
uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym zostały złożone
wnioski, o których mowa w ust. 1a, było wyższe niż 300% przeciętnego
miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o
emeryturach

i

rentach

z

Funduszu

Ubezpieczeń

Społecznych,

obowiązującego na dzień złożenia wniosku.”,
f)

ust. 8–9 otrzymują brzmienie:
„8. Podmioty, o których mowa w ust. 1 i ust. 1a, mogą obniżyć wymiar
czasu pracy pracownika maksymalnie o 20%, nie więcej niż do 0,5 etatu, z
zastrzeżeniem, że wynagrodzenie nie może być niższe niż minimalne
wynagrodzenie za pracę ustalane na podstawie przepisów o minimalnym
wynagrodzeniu za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy.
9. Przez spadek obrotów gospodarczych rozumie się spadek sprzedaży
towarów lub usług, w ujęciu ilościowym lub wartościowym:
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1)

nie mniej niż o 15%, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w
ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych,
przypadających w okresie po dniu 31 grudnia 2019 r. do dnia
poprzedzającego dzień złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1, w
porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych
miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego; za miesiąc uważa się
także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w
przypadku gdy dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w
trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy
dzień danego miesiąca kalendarzowego, lub

2)

nie mniej niż o 25% obliczony jako stosunek obrotów z dowolnie
wskazanego miesiąca kalendarzowego, przypadającego po dniu 31
grudnia 2019 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku, o
którym mowa w ust. 1, w porównaniu do obrotów z miesiąca
poprzedniego; za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie
następujących

dni

kalendarzowych,

w

przypadku

gdy

okres

porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to
jest

w

dniu

innym

niż

pierwszy

dzień

danego

miesiąca

kalendarzowego.”,
g)

po ust. 9 dodaje się ust. 9a w brzmieniu:
„9a. Do spadku przychodów państwowych lub prowadzonych
wspólnie z ministrem właściwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa
narodowego instytucji kultury, o którym mowa w ust. 1, oraz do spadku
przychodów samorządowych instytucji kultury, o którym mowa w ust. 1a,
stosuje się odpowiednio ust. 9.”,

h)

ust. 10 otrzymuje brzmienie:
„10. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 8, wypłacane przez
podmioty, o których mowa w ust. 1, jest dofinansowywane ze środków
Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych do wysokości
połowy wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 8, jednak nie więcej niż 40%
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału
ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie
przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,
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obowiązującego na dzień złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1.
Dofinansowanie nie przysługuje do wynagrodzeń pracowników, których
wynagrodzenie uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym
został złożony wniosek, o którym mowa w ust. 1, było wyższe niż 300%
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału
ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie
przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,
obowiązującego na dzień złożenia wniosku.”,
i)

po ust. 10 dodaje się ust. 10a w brzmieniu:
„10a. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 8, wypłacane przez
podmioty, o których mowa w ust. 1a, jest dofinansowywane do wysokości
połowy wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 8, jednak nie więcej niż 40%
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału
ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie
przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,
obowiązującego na dzień złożenia wniosków, o których mowa w ust. 1a,
przy czym 40% dofinansowania jest wypłacane ze środków Funduszu
Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, a 60% dofinansowania jest
wypłacane ze środków organizatora. Dofinansowanie nie przysługuje do
wynagrodzeń pracowników, których wynagrodzenie uzyskane w miesiącu
poprzedzającym miesiąc, w którym zostały złożone wnioski, o których
mowa w ust. 1a, było wyższe niż 300% przeciętnego miesięcznego
wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa
Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o emeryturach i
rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obowiązującego na dzień
złożenia wniosku.”,

j)

ust. 13 otrzymuje brzmienie:
„13. W zakresie i przez czas określony w porozumieniu, o którym
mowa w ust. 11, nie stosuje się wynikających z układu ponadzakładowego
oraz z układu zakładowego warunków umów o pracę i innych aktów
stanowiących podstawę nawiązania stosunku pracy.”,

k)

ust. 16 i 17 otrzymują brzmienie:
„16. Świadczenia, o których mowa w ust. 1 i ust. 1a, oraz środki, o
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których mowa w ust. 2, przysługują przez łączny okres 3 miesięcy,
przypadających od miesiąca złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1 lub
wniosków, o których mowa w ust 1a.
17. Do wypłaty i rozliczania świadczeń wypłacanych ze środków
Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, o których mowa w
ust. 1 i ust. 1a, oraz środków, o których mowa w ust. 2, stosuje się
odpowiednio przepisy art. 7–16 ustawy z dnia 11 października 2013 r. o
szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy, z
wyjątkiem art. 8 ust. 3 pkt 8 oraz art. 13 pkt 2 tej ustawy, oraz przepisy
wykonawcze do tej ustawy.”,
l)

po ust. 17 dodaje się ust. 17a w brzmieniu:
„17a. Zasady wypłaty i rozliczania świadczeń wypłacanych ze
środków organizatora, o których mowa w ust. 1a, ustala organizator.”,

m) ust. 18 otrzymuje brzmienie:
„18. Podmioty, o których mowa w ust. 1 i ust. 1a, mogą otrzymać
pomoc z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych wyłącznie
w przypadku, jeśli nie uzyskały pomocy w odniesieniu do tych samych
pracowników w zakresie takich samych tytułów wypłat na rzecz ochrony
miejsc pracy.”;”;

65)

w art. 75 dodaje się pkt 10a w brzmieniu:
„10a) po art. 15g dodaje się art. 15g1 w brzmieniu:
„Art. 15g1. Przepisy art. 15g stosuje się do spółek wodnych, o których
mowa w ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz.
310, 284, 695, 782 i 875).”;”;

66)

w art. 75 w pkt 11 w lit. b, w ust. 9a:
a) wyrazy „przedsiębiorca składa” zastępuje się wyrazami „są składane”,
b) użyty dwukrotnie wyraz „zeznań” zastępuje się wyrazem „oświadczeń”;

67)

w art. 75 w pkt 12, w art. 15gc na końcu dodaje się wyrazy „, a pracownik jest
obowiązany taki urlop wykorzystać”;
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68)

w art. 75 w pkt 12, w art. 15gd w ust. 1 wyrazy „w związku z rozwiązaniem umowy
o pracę” zastępuje się wyrazami „w związku z rozwiązaniem albo wygaśnięciem
stosunku pracy”;

69)

w art. 75 w pkt 12, w art. 15gd w ust. 1 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:
„Zdania pierwszego nie stosuje się do osób powyżej 65. roku życia oraz
osób przechodzących na emeryturę w okresie obowiązywania stanu zagrożenia
epidemicznego albo stanu epidemii.”;

70)

w art. 75 w pkt 14, w art. 15jc:
a) po ust. 3 dodaje się ust. 3a i 3b w brzmieniu:
„3a. Dokonując zgłoszenia, o którym mowa w art. 15ja pkt 1 i art. 15jb
pkt 1, podmiot, o którym mowa w art. 15ja i art. 15jb, przedstawia informacje,
o których mowa w art. 37 ust. 5 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r.
o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2020 r.
poz. 708).
3b. Za dzień udzielenia pomocy publicznej uznaje się dzień dokonania
zgłoszenia, o którym mowa w art. 15ja pkt 1 lub art. 15jb pkt 1.”,
b) w ust. 5 po wyrazach „niezłożenie oświadczenia, o którym mowa w ust. 2,” dodaje
się wyrazy „nieprzedstawienie informacji, o których mowa w art. 37 ust. 5 ustawy
z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy
publicznej,”;

71)

w art. 75 w pkt 14, art. 15jd otrzymuje brzmienie:
„Art. 15jd. 1. 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 z
dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, wykorzystywanej
do prowadzenia działalności gospodarczej, należnej za 2020 r. od
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podmiotów, o których mowa w art. 15ja;
2)

niepobieraniu czynszu najmu i dzierżawy oraz opłaty z tytułu oddania
nieruchomości w użytkowanie przypadających jednostce 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 z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami,

wykorzystywanej

do

prowadzenia

działalności

gospodarczej, od podmiotów, o których mowa w art. 15jb.
2. 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 z dnia 21
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.”;

72)

w art. 75 w pkt 15, w art. 15qb, w art. 15qc oraz w art. 15qd wyrazy „zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz wywołanych nim sytuacji
kryzysowych” zastępuje się wyrazami „przeciwdziałaniem COVID–19”;

73)

w art. 75 w pkt 15, w art. 15qd skreśla się zdanie drugie;

74)

w art. 75 w pkt 16 lit. a otrzymuje brzmienie:
„a) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. 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
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z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, w szczególności
przez:
1)

zmianę terminu wykonania umowy lub jej części, lub czasowe
zawieszenie wykonywania umowy lub jej części,

2)

zmianę sposobu wykonywania dostaw, usług lub robót budowlanych,

3)

zmianę zakresu świadczenia wykonawcy i odpowiadającą jej zmianę
wynagrodzenia lub sposobu rozliczenia wynagrodzenia wykonawcy,

4)

zmianę sposobu rozliczenia wynagrodzenia wykonawcy, w tym
wprowadzenie zapłaty wynagrodzenia należnego wykonawcy w
częściach lub udzielanie zaliczek,

– o ile wzrost wynagrodzenia spowodowany każdą kolejną zmianą nie
przekroczy 50% wartości pierwotnej umowy.”,”;

75)

w art. 75 w pkt 17, w art. 15r1 w ust. 1 użyty dwukrotnie wyraz „ogłoszenia” zastępuje
się wyrazem „obowiązywania” oraz po użytych po raz pierwszy wyrazach „stanu
epidemii” dodaje się wyraz „ogłoszonego”;

76)

w art. 75 w pkt 17, w art. 15r1:
a)

ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. 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.”;

b)

dodaje się ust. 3–5 w brzmieniu:
„3. W przypadku gdy 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
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warunki zostaną zaakceptowane przez zamawiającego.
4. W przypadku gdy 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 przedłuża się, z mocy prawa, do 120. dnia po dniu dowołania
stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii w związku z COVID-19.
5. Obliczając terminy, o których mowa w ust. 1-4, dzień odwołania
ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii w związku z
COVID-19 wlicza się do tych terminów.”;

77)

w art. 75 w pkt 18 w lit. d, w ust. 6 wyrazy „wynikający z art. 14 ust. 1 ustawy,
o której mowa w ust. 1” zastępuje się wyrazami „10 lat”;

78)

w art. 75 dodaje się pkt 22a w brzmieniu:
„22a) w art. 15ze dodaje się ust. 5 w brzmieniu:
„5. Przez powierzchnię handlową, o której mowa w ust. 1 i 2, rozumie się
powierzchnię znajdującą się w obiekcie handlowym o powierzchni sprzedaży
powyżej 2000 m2 niezależnie od celu oddania powierzchni do używania, w
szczególności w celu sprzedaży towarów, świadczenia usług i gastronomii.”;”;

79)

w art. 75 w pkt 26, art. 15zoe otrzymuje brzmienie:
„Art. 15zoe. W okresie od dnia 1 kwietnia do dnia 31 grudnia 2020 r.
jednostki samorządu terytorialnego, w których ubytek dochodów, o którym
mowa w art. 15zoa ust. 2, wyniósł co najmniej 20 % tych dochodów uzyskanych
w tym samym miesiącu w 2019 r., nie wpłacają do budżetu państwa rat wpłat, o
których mowa w art. 29, art. 30 i art. 70a ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o
dochodach jednostek samorządu terytorialnego.”;

80)

w art. 75 w pkt 27:
a) w lit. b, pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) nie podlega ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu, chyba że
podlega

ubezpieczeniom

emerytalnym

i

rentowym

z

tytułu
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prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej.”,
b) skreśla się lit. d;

81)

w art. 75:
a) w pkt 29 w lit. g, w ust. 13,
b) w pkt 30 w lit. c, w ust. 11,
c) w pkt 31 w lit. d, w ust. 11,
d) w pkt 32, w art. 15zzda w ust. 10,
e) w pkt 33 w lit. g, w ust. 12
–

wyrazy

„rachunek

bankowy,

oszczędnościowo-rozliczeniowy

oraz

rachunek

oszczędnościowy,

rachunek

terminowych

rachunek
lokat

oszczędnościowych” zastępuje się wyrazami „rachunek płatniczy”;

82)

w art. 75 w pkt 32, w art. 15zzda:
a) w ust. 1 wyrazy „w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub podmiotowi, o którym
mowa w art. 3 ust. 3 tej ustawy” zastępuje się wyrazami „lub podmiotowi, o którym
mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie”,
b) w ust. 2 wyrazy „podmiot, o którym mowa w ust. 1” zastępuje się wyrazami
„organizacja pozarządowa lub podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z
dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”,
c) w ust. 3 zdanie trzecie i czwarte otrzymują brzmienie:
„Przychód organizacji pozarządowej lub podmiotu, o którym mowa w art. 3
ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie, w poprzednim roku bilansowym nie może przekroczyć 100 000 zł.
We wniosku o pożyczkę organizacja pozarządowa lub podmiot, o którym mowa
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie, przedstawia w formie oświadczenia wysokość
łącznych przychodów osiągniętych w poprzednim roku bilansowym.”,
d) ust. 7 otrzymuje brzmienie:
„7. Pożyczka wraz z odsetkami podlega umorzeniu, pod warunkiem, że
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organizacja pozarządowa lub podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z
dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
będzie prowadzić działalność przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia
pożyczki.”;

83)

w art. 75 skreśla się pkt 35;

84)

w art. 75 w pkt 47:
a) w art. 31fa:
– w ust. 4 skreśla się wyrazy „, zwany dalej „wnioskiem”,”,
– w ust. 5 wyrazy „Wniosek, o którym mowa w ust. 4,” zastępuje się wyrazami
„Wniosek o zawieszenie wykonania umowy”,
– w ust. 6 po wyrazach „kredytodawcy wniosku” dodaje się wyrazy „o
zawieszenie wykonania umowy”,
– w ust. 8 po wyrazie „wniosku” dodaje się wyrazy „o zawieszenie wykonania
umowy”,
b) w art. 31fc w ust. 1 po wyrazie „wniosku” dodaje się wyrazy „o zawieszenie
wykonania umowy”;

85)

w art. 75 w pkt 47, w art. 31fa po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu:
„5a. Kredytobiorca składa oświadczenie, o którym mowa w ust. 5 pkt. 5,
pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.
Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli
następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie
fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o
odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.”;

86)

w art. 75 pkt 47 w art. 31fa dodaje się ust. 11 w brzmieniu:
„11. Zawieszenia wykonania umowy, o której mowa w ust. 1 pkt 3, nie
stosuje się do kredytu studenckiego, o którym mowa w art. 98 ust. 1 ustawy z
dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r.
poz. 85, 374, 695 i 875).”;
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87)

w art. 75 w pkt 58, w art. 31zy12:
a) w ust. 3 wyrazy „turnusów rehabilitacyjnych rolników kierowanych na turnusy
rehabilitacyjne” zastępuje się wyrazami „rehabilitacji leczniczej rolników”,
b) w ust. 5 po wyrazie „rehabilitacji” dodaje się wyraz „leczniczej”;

88)

w art. 75 w pkt 61, w art. 31zzga w ust. 1 po wyrazach „W okresie” dodaje się wyraz
„obowiązywania”;

89)

w art. 75 w pkt 62:
a) w poleceniu nowelizacyjnym wyrazy „art. 31zzj–31zzl” zastępuje się wyrazami
„art. 31zzj i art. 31zzk”,
b) skreśla się art. 31zzk;

90)

w art. 76 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:
„3a) po art. 90 dodaje się art. 90a w brzmieniu:
„Art. 90a. W przypadku gdy kadencja rady nadzorczej lub zarządu
spółdzielni upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego
albo stanu epidemii, trwającego w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy lub
ogłoszonego bezpośrednio po okresie trwającym w dniu wejścia w życie
niniejszej ustawy, ulega ona przedłużeniu do dnia zwołania pierwszego walnego
zgromadzenia spółdzielni w terminie, o którym mowa w art. 90.”;”;

91)

skreśla się art. 79;

92)

skreśla się art. 81;

93)

w art. 82 w ust. 1 wyraz „dokonania” zastępuje się wyrazem „wniesienia”;

94)

w art. 84 wyrazy „na podstawie art. 10 ust. 4 i art. 16 ust. 2 ustawy zmienianej
w art. 46” zastępuje się wyrazami „w granicach określonych w art. 10 ust. 4 i art. 16
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ust. 2 ustawy zmienianej w art. 46”;

95)

skreśla się art. 91;

96)

dodaje się art. 92a w brzmieniu:
„Art. 92a. Do postępowań w sprawie wydania decyzji o wsparciu przedsiębiorcy
realizującego nową inwestycję, wszczętych i niezakończonych decyzją ostateczną
przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy ustawy zmienianej
w art. 65, w brzmieniu dotychczasowym.”;

97)

skreśla się art. 99;

98)

dodaje się art. 99a w brzmieniu:
„Art. 99a. Wpłaty, o których mowa w art. 15zoe ustawy zmienianej w art. 75,
dokonane przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy są zaliczane na poczet rat
w kolejnych miesiącach.”;

99)

w art. 101:
a) w pkt 3:
– w lit. a wyrazy „pkt 3 lit. b i e” zastępuje się wyrazami „pkt 3 lit. a, b i e” oraz
po wyrazach „oraz pkt 5” dodaje się wyrazy „i 7”,
– skreśla się lit. b–d,
b) w pkt 4 wyrazy „art. 92, który wchodzi” zastępuje się wyrazami „art. 75 pkt 20
i art. 92, które wchodzą”;

100) w art. 101 w pkt 3 w lit. f wyrazy „pkt 49, który wchodzi” zastępuje się wyrazami
„pkt 22a i 49, które wchodzą”.

WNIOSKI MNIEJSZOŚCI

1)

w art. 26 w pkt 1, w art. 107a:
a) w § 1 po wyrazie „Kto” dodaje się przecinek,
b) w § 2:
 wyrazy „słów powszechnie uznanych za obelżywe lub w inny sposób
dopuszcza się nieobyczajnego wybryku” zastępuje się wyrazami „słów
nieprzyzwoitych lub dopuszcza się nieobyczajnego wybryku”,
 wyrazy „karze grzywny” zastępuje się wyrazem „grzywny”;

2)

w art. 37 w pkt 1, w art. 37a w § 2 wyrazy „sprawców, którzy popełniają” zastępuje
się wyrazami „sprawcy, który popełnia” oraz wyrazy „sprawców przestępstw”
zastępuje się wyrazami „sprawcy przestępstwa”;

3)

w art. 37 w pkt 8, w § 9a:
a) w pkt 1 wyrazy „rzeczy lub innych osób” zastępuje się wyrazami „mienia
ruchomego lub innej osoby” oraz wyraz „mieniem” zastępuje się wyrazami
„tym mieniem”,
b) w pkt 2 skreśla się wyraz „bezpośrednio”;

4)

w art. 38 w pkt 2, w § 10 użyte dwukrotnie wyrazy „w posiedzeniu” zastępuje się
wyrazami „w posiedzeniu albo rozprawie”;

5)

w art. 38 w pkt 3, w § 1b w pkt 2 wyrazy „urzędnik konsularny” zastępuje się
wyrazami „konsul lub wyznaczony przez niego pracownik urzędu konsularnego”;

6)

w art. 38 skreśla się pkt 4;

7)

w art. 38 w pkt 5:
a) w § 3b i 3c użyty w różnym przypadku wyraz „podejrzany” zastępuje się
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użytym w odpowiednim przypadku wyrazem „oskarżony”,
b) w § 3d:
 skreśla się wyraz „obrońca”,
 skreśla się wyrazy „lub sąd zobowiąże go do udziału w posiedzeniu w
budynku sądu z uwagi na konieczność uchylenia ryzyka nierozstrzygnięcia
wniosku w przedmiocie zastosowania tymczasowego aresztowania przed
upływem dopuszczalnego czasu zatrzymania oskarżonego”,
c) w § 3e wyrazy „zarządzić przerwę na czas oznaczony i zezwolić na telefoniczny
kontakt obrońcy z oskarżonym, chyba że uwzględnienie wniosku może zakłócić
prawidłowy przebieg posiedzenia lub stwarza ryzyko nierozstrzygnięcia
wniosku w przedmiocie zastosowania tymczasowego aresztowania przed
upływem dopuszczalnego czasu zatrzymania oskarżonego” zastępuje się
wyrazami „zarządzić przerwę i zezwolić na kontakt obrońcy z oskarżonym za
pomocą telefonu albo przy wykorzystaniu innego środka bezpośredniego
porozumiewania się na odległość, jeżeli pozwalają na to warunki techniczne w
miejscu przebywania oskarżonego”;

8)

w art. 38 w pkt 7, w § 1a wyrazy „ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks
karny” zastępuje się wyrazami „Kodeksu karnego”;

9)

w art. 38 w pkt 8, w § 7 wyrazy „zarządzić przerwę na czas oznaczony, w celu
kontynuacji rozprawy w tym samym dniu, aby umożliwić telefoniczny kontakt
obrońcy z oskarżonym” zastępuje się wyrazami „zarządzić przerwę i zezwolić
na kontakt obrońcy z oskarżonym za pomocą telefonu albo przy wykorzystaniu
innego środka bezpośredniego porozumiewania się na odległość, jeżeli pozwalają
na to warunki techniczne w miejscu przebywania oskarżonego”;

10)

w art. 75 w pkt 26, w art. 15zoe:
a) w ust. 1 wyrazy „czerwcu i lipcu” zastępuje się wyrazami „lipcu i sierpniu”,
b) w ust. 2 wyraz „sierpień” zastępuje się wyrazem „wrzesień”.

……………………………………………………………………………………………………………
Tłoczono z polecenia Marszałka Senatu
…………………………………………………………………………………………............................

