Gliwice, dnia 19 maja 2020 r.

Kwerenda przepisów „TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ” 3.0 pod kątem zadań i obowiązków samorządów lokalnych
– materiał ekspercki opracowany na zlecenie Śląskiego Związku Gmin i Powiatów
USTAWA
z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARSCoV-2 (Dz.U. z 2020 r. poz. 875)

Lp
1.

Akt prawny

Data wejścia w Wpływ na jednostkę samorządu terytorialnego
życie przepisu
Przepis prawa: art. 2, art. 64
Data wejścia w [Ograniczenie prowadzenia egzekucji z nieruchomości dłużnika]
1
Akt zmieniany: dodano art. 952 życie:
w ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. – 30.05.2020 r.
Komornik sądowy wyznacza termin licytacji lokalu mieszkalnego lub
Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z
nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym, które służą
2019 r. poz. 1460, z późn. zm.)
zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych dłużnika, wyłącznie na wniosek
wierzyciela. Wierzyciel może złożyć wniosek o wyznaczenie terminu licytacji
pod warunkiem, że wysokość egzekwowanej należności głównej stanowi co
najmniej równowartość jednej dwudziestej części sumy oszacowania. Z kolei,
jeśli egzekucja z nieruchomości prowadzona jest jednocześnie przez kilku
wierzycieli, termin licytacji nieruchomości wyznacza się również w przypadku,
gdy wnioski w tym przedmiocie złożyli wierzyciele, których łączna wysokość
egzekwowanych należności głównych stanowi co najmniej równowartość jednej
dwudziestej części sumy oszacowania.
Nie ma zastosowania ograniczenie kwotowe, jeśli należność przysługuje
Skarbowi Państwa lub wynika z wyroku wydanego w postępowaniu karnym lub
na wyznaczenie terminu licytacji wyraził zgodę dłużnik albo sąd. Sąd wyraża

zgodę, jeżeli przemawia za tym wysokość i charakter dochodzonej należności lub
brak możliwości zaspokojenia wierzyciela z innych składników majątku
dłużnika. Na postanowienie sądu oddalające wniosek wierzyciela przysługuje
zażalenie.
Licytacji lokalu mieszkalnego lub nieruchomości gruntowej zabudowanej
budynkiem mieszkalnym, które służą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych
dłużnika, nie przeprowadza się w czasie obowiązywania stanu zagrożenia
epidemicznego lub stanu epidemii oraz 90 dni po jego zakończeniu.
Do postępowań wszczętych i niezakończonych przed 16 maja 2020 r., jeżeli
przed tą datą nie został złożony przez wierzyciela wniosek o wyznaczenie
terminu pierwszej licytacji nieruchomości, stosuje się zapisy dodanego art. 9521
k.p.c.
2.

Przepis prawa: art. 7
Akt zmieniany: art. 12a w ustawie z dnia
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r.
poz. 2010 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 150 i
284)

Data wejścia w
życie:
16.05.2020 r.,
z tym że art. 12a
ust. 4
(dot.
analizy
stanu
gospodarki
odpadami
komunalnymi za
2019
r.)
wchodzi w życie
z
dniem
15.05.2020 r.,
z mocą od dnia
30.04.2020 r.

[Przedłużenie terminu na sporządzenie obowiązkowych sprawozdań
wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach]
1. W terminie do dnia 31 sierpnia 2020 r. (przed zmianą do dnia 31 stycznia 2020
r.) należy przekazać:
sprawozdanie roczne sporządzane przez podmiot odbierający odpady
komunalne od właścicieli nieruchomości, przekazywane wójtowi, burmistrzowi
lub prezydentowi miasta (art. 9n ust. 1 u.c.p.g.),
- sprawozdanie roczne sporządzane przez podmiot prowadzący punkt
selektywnego zbierania odpadów komunalnych, przekazywane wójtowi,
burmistrzowi lub prezydentowi miasta (art. 9na ust. 1 u.c.p.g.),
- sprawozdanie roczne sporządzane przez podmiot zbierający odpady komunalne
i podmiot zbierający odpady komunalne przyjmujący odpady komunalne od
innego zbierającego odpady komunalne, przekazywane wójtowi, burmistrzowi
lub prezydentowi miasta (art. 9nb ust. 1)
2. W terminie do dnia 31 października 2020 r. (przed zmianą do dnia 31 marca
2020 r.) należy przekazać:
- sprawozdanie roczne sporządzane przez wójta, burmistrza albo prezydenta
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miasta z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi,
przekazywane marszałkowi województwa i wojewódzkiemu inspektorowi
ochrony środowiska (art. 9 q. u.c.p.g.)
3. W terminie do dnia 31 grudnia 2020 r. (przed zmianą do dnia 15 lipca 2020 r.)
należy przekazać:
- sprawozdanie roczne sporządzane przez marszałka województwa z realizacji
zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi, przekazywane
ministrowi właściwemu do spraw klimatu (art. 9s u.c.p.g.)

3.

4. W terminie do dnia 30 listopada 2020 r. (przed zmianą do dnia 30 kwietnia
2020 r.) należy sporządzić:
- analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2019 r. sporządzaną przez
wójta, burmistrza lub prezydent miasta, podlegającą publicznemu udostępnieniu
na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej urzędu gminy. (art. 9tb
u.c.p.g.).
Przepis prawa: art. 9
Data wejścia w [Udzielanie pomocy publicznej mającej na celu zaradzenie poważnym
Akt zmieniany: art. 68ge i art. 68gf życie:
zaburzeniom w gospodarce na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i
w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. 01.07.2020 r.
społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych]
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.
Pomoc publiczna na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej
U. z 2020 r. poz. 426 i 568)
oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w zakresie:
- zwrotu dodatkowych kosztów dla osoby zatrudniającej osobę niepełnosprawną,
- dofinansowania do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego,
- zwrotu kosztów zatrudnienia lub szkolenia pracowników niepełnosprawnych,
- dofinansowania i zwrotu kosztów dla pracodawcy prowadzącego zakład pracy
chronionej,
- zwrotu kosztów organizowania przez pracodawcę szkoleń dla osób
niepełnosprawnych,
za okresy od dnia 1 marca do dnia 31 grudnia 2020 r. może być udzielana
pracodawcom znajdującym się w trudnej sytuacji ekonomicznej jako pomoc
publiczna, mająca na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce
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(Komunikat Komisji – Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu
wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19 (2020/C 91
I/01)).

4.

Za okresy od dnia 1 marca 2020 r. nie dłużej jednak niż za okres do upływu
drugiego miesiąca od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu
epidemii, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych powinien wynosić co
najmniej 18%.
Przepis prawa: art. 18, art. 72
Data wejścia w [Podniesienie kwoty kryterium dochodowego dla osób korzystających ze
Akt zmieniany: art. 9 ustawy z dnia 7 życie:
świadczeń z funduszu alimentacyjnego]
września 2007 r. o pomocy osobom 01.07.2020 r.
uprawnionym do alimentów (Dz. U. z
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny
2020 r. poz. 808)
w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 900 zł.
W przypadku gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie przekracza
kwotę 900 zł o kwotę nie wyższą niż kwota świadczenia z funduszu
alimentacyjnego (przysługującego danej osobie uprawnionej w okresie
świadczeniowym, na który jest ustalane prawo do tego świadczenia), świadczenie
z funduszu alimentacyjnego przysługuje w wysokości różnicy między kwotą
świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie
uprawnionej a kwotą, o którą został przekroczony dochód rodziny w przeliczeniu
na osobę w rodzinie.
W związku z tym rodzice i inne uprawione osoby otrzymujący świadczenie, po
przekroczeniu ustawowego kryterium dochodu, nie utracą prawa do świadczeń
i będą mogły je nadal otrzymywać, ale w odpowiednio niższej wysokości.
Wyjątek: w przypadku, gdy wysokość świadczenia z funduszu alimentacyjnego
przysługującego danej osobie uprawnionej jest niższa niż 100 zł, świadczenie to
nie przysługuje.
Przepisy art. 9 ust. 2-2b ustawy o pomocy osobom uprawnionym do
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alimentów w obecnym brzmieniu znajdą zastosowanie po raz pierwszy przy
ustalaniu prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres
świadczeniowy rozpoczynający się od dnia 1 października 2020 r.

5.

6.

W sprawach o powyższe świadczenia na okresy świadczeniowe, które rozpoczęły
się przed dniem 1 października 2020 r., stosuje się przepisy dotychczasowe.
Przepis prawa: art. 21
Data wejścia w [Szczegółowe zasady przeprowadzania kontroli realizacji ograniczonej
Akt zmieniany: art. 70 ustawy z dnia 6 życie:
teletransmisji danych]
sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych 16.05.2020 r.
(Dz. U. z 2020 r. poz. 332 i 695)
Minister właściwy do spraw informatyzacji przy określeniu w akcie
wykonawczym zasad postępowania kontrolnego w zakresie korzystania
z udostępniania danych w trybie ograniczonej teletransmisji danych, powinien
kierować się koniecznością ustalenia istnienia interesu faktycznego do uzyskania
tych danych.

Przepis prawa: art. 29
Akt zmieniany: art. 4, art. 7, art. 12
ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o
nieodpłatnej
pomocy
prawnej,
nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim
oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r.
poz. 294)

Wyjaśnienie: Poprzednie brzmienie przepisu przewidywało, że minister przy
wydawaniu zasad postępowania powinien uwzględniać konieczność ustalenia
istnienia interesu prawnego, pomimo tego, że interes prawny ustalany jest na
etapie wydawania decyzji, a nie w toku kontroli.
Data wejścia w [Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz
życie:
edukacja prawna]
16.05.2020 r., z
tym że art. 29 Wprowadzone przepisy ułatwiają dostęp do skorzystania z nieodpłatnej pomocy
pkt 7 wchodzi w prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz poszerzają krąg osób
życie z dniem uprawnionych. W związku z tym, z chwilą wejścia przepisów w życie
15.05.2020 r., z przysługiwać będą one także przedsiębiorcom, będącym osobami fizycznymi
mocą od dnia prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych
13.03.2020 r.;
osób w ciągu ostatniego roku. Z kolei, w czasie stanu zagrożenia epidemicznego,
stanu epidemii albo wprowadzenia stanu nadzwyczajnego udzielanie nieodpłatnej
pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa może odbywać się
na odległość.
Starosta przekazuje co kwartał, za pośrednictwem właściwego wojewody,
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Ministrowi Sprawiedliwości, zbiorczą informację o wykonaniu zadań
polegających na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczeniu
nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na obszarze
powiatu w terminie do końca miesiąca następującego po zakończeniu kwartału.
Dopuszcza się przekazanie informacji pochodzących z 3% kart pomocy dopiero
w informacji zbiorczej za kolejny kwartał.
Starosta może upoważnić wicestarostę, poszczególnych członków zarządu
powiatu lub pracowników starostwa do przekazania w jego imieniu zbiorczej
informacji.

7.

Potwierdzenie przez starostę lub osobą upoważnioną za pośrednictwem systemu
teleinformatycznego gotowości sporządzonej zbiorczej informacji jest
równoznaczne z oświadczeniem starosty o kompletności i prawidłowości danych
zawartych w zbiorczej informacji z udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej lub
nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim na terenie powiatu.
Przepis prawa: art. 40
Data
wejścia [Zmiana niektórych terminów ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości
Akt zmieniany: art. 9 ust 1, art. 10 ust. 1 i w życie:
i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw. Dostosowanie uchwał
2 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie 16.05.2020 r.
Rady Gminy do przepisów ustawy, stosowanie oraz wysokość stawki opłaty za
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
gospodarowanie odpadami komunalnymi]
w gminach oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. poz. 1579 oraz z 2020 r. poz. 568 i
art. 9 ust 1 ustawy uzyskuje brzmienie:
695)
Rada gminy jest obowiązana dostosować uchwały wydane przed dniem wejścia
w życie niniejszej ustawy na podstawie przepisów ustawy zmienianej w art. 1 w
brzmieniu dotychczasowym do przepisów ustawy zmienianej w art. 1 w
brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, w terminie do dnia 31 grudnia 2020 r.
art. 10 ust. 1 ustawy uzyskuje brzmienie:
Jeżeli w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy do rodzinnego ogrodu
działkowego w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o
rodzinnych ogrodach działkowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2176) położonego na
obszarze danej gminy stosuje się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi ustaloną w inny sposób niż określony w art. 6j ust. 3 ustawy
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zmienianej w art. 1 w brzmieniu dotychczasowym, stawka ta obowiązuje do dnia
wejścia w życie uchwały ustalającej stawkę opłaty w sposób określony w art. 6j
ust. 3 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą w
terminie do dnia 31 grudnia 2020 r.
art. 10 ust. 2 ustawy uzyskuje brzmienie:
Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemnik lub
worek, określona w uchwale wydanej przed dniem wejścia w życie niniejszej
ustawy, wyższa niż stawka odpowiednio za pojemnik lub worek określona w art.
6k ust. 2a pkt 5 ustawy zmienianej w art. 1 obowiązuje do dnia wejścia w życie
uchwały wydanej na podstawie art. 6k ust. 1 pkt 2 ustawy zmienianej w art. 1 w
brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, w terminie do dnia 31 grudnia 2020 r.

8.

Wyjaśnienie: W powyższych przepisach wyrazy „w terminie 12 miesięcy od
dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.” zastąpiono wyrazami „w terminie do
dnia 31 grudnia 2020 r.”
wejścia [Wysokość opłaty za pobyt mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej]

Przepis prawa: art. 41
Data
Akt zmieniany: art. 4 ust. 2 ustawy z dnia w życie:
19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o 16.05.2020 r.
pomocy społecznej oraz ustawy o ochronie
zdrowia
psychicznego (Dz. U. poz. 1690)

Zmieniany artykuł uzyskuje brzmienie:
Decyzje lub umowy ustalające opłatę osób, o których mowa w art. 61 ust. 1 pkt 2
ustawy zmienianej w art. 1, za pobyt mieszkańca w domu pomocy społecznej,
wydane lub zawarte przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, zachowują
moc do dnia w nich określonego, jednak nie dłużej niż do dnia 1 stycznia 2021 r.
Wyjaśnienie: Wysokość opłaty za pobyt mieszkańca w DPS zachowuje moc do
dnia określonego w decyzji lub umowie, nie dłużej niż do 01 stycznia 2021 r.

9.

Przepis prawa: art. 46 pkt 11
Data
wejścia
Akt zmieniany: dodaje się art. 15ga w życie:
ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o 16.05.2020 r.
szczególnych rozwiązaniach związanych z
zapobieganiem,
przeciwdziałaniem
i

[Pomoc na ochronę miejsc pracy w przypadku spadku dochodów podmiotu
uzyskiwanych w związku z funkcjonowaniem zabytku]
Osobie prawnej, jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej,
której ustawa przyznaje zdolność prawną, lub osobie fizycznej, której
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zwalczaniem COVID-19, innych chorób
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji
kryzysowych (Dz. U. poz. 374, 567, 568 i
695)

przysługuje tytuł prawny do zabytku o statusie pomnika historii lub zabytku
wpisanego na Listę dziedzictwa światowego, przysługuje, na jej wniosek,
dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników zatrudnionych przez tę osobę lub
jednostkę organizacyjną, nieprzerwanie w okresie nie krótszym niż przez 3
miesiące bezpośrednio poprzedzające ogłoszenie
stanu zagrożenia
epidemicznego, którzy wykonują czynności zawodowe dotyczące zabytku lub
infrastruktury z nim związanej.
Powyższe stosuje się odpowiednio do osób zatrudnionych na podstawie umowy o
pracę nakładczą, umowy o dzieło, umowy zlecenia albo innej mowy o
świadczenie usług, do której stosuje się przepisy zlecenia.
Kryteria przyznania pomocy:
1. Podmiot na dzień ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego oraz na dzień
złożenia wniosku, zatrudnia co najmniej 50 pracowników,
2. U podmiotu na skutek COVID-19 wystąpił spadek dochodu związanego z
funkcjonowaniem zabytku, o co najmniej 25% obliczonego jako stosunek
dochodów uzyskiwanych w związku z funkcjonowaniem zabytku z dowolnie
wskazanego miesiąca kalendarzowego, przypadającego po dniu 1 stycznia 2020
r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku, w porównaniu do dochodów
z miesiąca poprzedniego. Za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie
następujących dni kalendarzowych - w przypadku, gdy okres porównawczy
rozpoczyna się w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca
kalendarzowego.
3. Podmiot nie uzyskał ze środków publicznych dofinansowania do wynagrodzeń
w odniesieniu do tych samych pracowników w zakresie takich samych tytułów
wypłat.
Dofinansowanie do wynagrodzeń jest wypłacane z Funduszu Gwarantowanych
Świadczeń Pracowniczych w wysokości do 80% wynagrodzenia brutto
pracowników, nie więcej niż 100% minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz
należnych od tych składek na ubezpieczenia społeczne z uwzględnieniem
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wymiaru czasu pracy.
Dofinansowanie nie przysługuję do wynagrodzeń pracowników, których
wynagrodzenie uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został
złożony wniosek, było wyższe niż 300% przeciętnego miesięcznego
wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa GUS.
Dofinansowanie przyznawane jest jednokrotnie do dnia ustania stanu zagrożenia
epidemicznego lub stanu epidemii, nie dłużej jednak niż na 3 miesiące.
Zadania organów administracji wynikające udzielenia dofinansowania do
wynagrodzeń pracowników wykonują dyrektorzy wojewódzkich urzędów pracy.
Wypłata dofinansowania następuje w okresach miesięcznych.
Odmowa przyznania
administracyjnej.
10.

11.

Przepis prawa: art. 46 pkt 16
Data
wejścia
Akt zmieniany: art. 15zzd ustawy z dnia w życie:
2 marca 2020 r. o szczególnych 16.05.2020 r.
rozwiązaniach
związanych
z
zapobieganiem,
przeciwdziałaniem
i
zwalczaniem COVID-19, innych chorób
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji
kryzysowych (Dz. U. poz. 374, 567, 568 i
695)

Przepis prawa: art. 46 pkt 17

Data

dofinansowania

następuje

w

drodze

decyzji

[Pożyczka ze środków Funduszu Pracy na pokrycie bieżących kosztów
prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy]
W celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19 starosta może, na
podstawie umowy, udzielić ze środków Funduszu Pracy jednorazowo pożyczki
na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej
mikroprzedsiębiorcy, który prowadził działalność gospodarczą przed dniem
1 kwietnia 2020 r.

Wyjaśnienie: By uzyskać pożyczkę z Funduszu Pracy, mikroprzedsiębiorca
musiał prowadzić działalność gospodarczą przed dniem 1 marca 2020 r.
Tarcza Antykryzysowa 3.0 zmieniła ten warunek, wobec czego uprawnieni do
ubiegania się o pożyczkę są przedsiębiorcy, którzy prowadzili działalność
gospodarczą przed dniem 1 kwietnia 2020 r.
wejścia [Dodatkowe dofinansowanie wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych]
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12.

Akt zmieniany: dodaje się art. 15zze1
ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o
szczególnych rozwiązaniach związanych z
zapobieganiem,
przeciwdziałaniem
i
zwalczaniem COVID-19, innych chorób
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji
kryzysowych (Dz. U. poz. 374, 567, 568 i
695)
Przepis prawa: art. 46 pkt 18
Akt zmieniany: art. 15zzf1 ustawy z dnia
2 marca 2020 r. o szczególnych
rozwiązaniach
związanych
z
zapobieganiem,
przeciwdziałaniem
i
zwalczaniem COVID-19, innych chorób
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji
kryzysowych (Dz. U. poz. 374, 567, 568 i
695)

w życie:
16.05.2020 r.

Pracodawca będący przedsiębiorcą albo organizacją pozarządową lub
spółdzielnią socjalną, korzystający z dofinansowania do wynagrodzenia
.
pracownika niepełnosprawnego na podstawie przepisów ustawy z dnia 27
sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426 i 568), w części niepodlegającej
dofinansowaniu na podstawie tej ustawy może otrzymać dofinansowanie, o
którym mowa w art. 15zzb albo art. 15zze.
Data
wejścia [Zmiana warunków umów będących podstawą dofinansowania zatrudniania i
w życie:
szkolenia osób niepełnosprawnych]
16.05.2020 r.
W przypadku realizacji zadań, o których mowa w art. 11 ust. 2, art. 12a, art. 13,
art. 26, art. 26d, art. 26e, art. 26g, art. 32, art. 36, art. 40, art. 41 і art. 47 ustawy z
dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu
osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426, 568 i 875), w zakresie
niezbędnym do niwelowania i ograniczenia negatywnych skutków COVID-19
organy i podmioty powołane do zawierania umów mogą, na wniosek strony lub
za jej zgodą, w drodze aneksu do zawartej umowy, zmienić jej warunki, w tym w
szczególności wydłużyć termin na jej realizację lub przesunąć termin na
realizację zobowiązań z niej wynikających.
Wyjaśnienie: Powyższa możliwość zmiany warunków realizacji zadań dotyczy
m.in. szkoleń, stażu, prac interwencyjnych, przygotowania zawodowego
dorosłych, badań lekarskich lub psychologicznych, studiów podyplomowych,
szkoleń na podstawie trójstronnych umów szkoleniowych zawieranych pomiędzy
starostą, pracodawcą i instytucją szkoleniową, bonu na zasiedlenie, bonu
szkoleniowego, bonu stażowego, jednorazowej pomoc na podjęcie działalności
gospodarczej, rolniczej lub na podjęcie działalności w formie spółdzielni
socjalnej, dofinansowania działalności gospodarczej, zwrotu dodatkowych
kosztów dla osoby zatrudniającej osobę niepełnosprawną, zwrotu kosztów
zatrudnienia lub szkolenia pracowników niepełnosprawnych, zwrot kosztów
wyposażenia stanowiska pracy, dofinansowanie i zwrot kosztów dla pracodawcy
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13.

prowadzącego zakład pracy chronionej, realizacji zadań przez fundacje lub
organizacje pozarządowe, kierowanie na szkolenia, organizowanie szkoleń przez
pracodawcę, przeznaczanie środków PFRON.
wejścia [Bieg terminów procesowych]

Przepis prawa: art. 46 ust. 20, art. 68
Data
Akt zmieniany: art. 15zzr i art. 15zzs w życie:
ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o 16.05.2020 r.
szczególnych rozwiązaniach związanych z
zapobieganiem,
przeciwdziałaniem
i
zwalczaniem COVID-19, innych chorób
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji
kryzysowych (Dz. U. poz. 374, 567, 568 i
695)

Uchyla się przepisy dotyczące wstrzymania rozpoczęcia i zawieszenia biegu
terminów określonych przepisami prawa administracyjnego oraz
wstrzymania biegu przedawnienia karalności czynu oraz wykonania kary
i wstrzymania rozpoczęcia i zawieszenia biegu terminów procesowych
i sądowych.
1. Bieg terminów określonych przepisami prawa administracyjnego, bieg
przedawnienia karalności czynu oraz wykonania kary (art. 15zzr specustawy)
 terminy, których bieg nie rozpoczął się, rozpoczynają bieg po upływie 7
dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy,
 terminy, których bieg uległ zawieszeniu, biegną dalej po upływie 7 dni od
dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.
2. Bieg terminów procesowych i sądowych (art. 15zzs specustawy)
 terminy w postępowaniach, których bieg nie rozpoczął się, rozpoczynają
bieg po upływie 7 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy,
 terminy w postępowaniach, których bieg uległ zawieszeniu, biegną dalej
po upływie 7 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.
Wyjaśnienie: Wszystkie terminy, o których mowa powyżej rozpoczną bieg,
albo będą biec dalej od 24 maja 2020 r.
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Przepis prawa: art. 46 ust. 21
Data
wejścia
Akt zmieniany: dodaje się art. 15zzs1 - w życie:
15zzs5 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o 16.05.2020 r.
szczególnych rozwiązaniach związanych z
zapobieganiem,
przeciwdziałaniem
i
zwalczaniem COVID-19, innych chorób
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji
kryzysowych (Dz. U. poz. 374, 567, 568 i
695)

[Obowiązek przeprowadzania rozpraw lub posiedzeń jawnych przy użyciu
urządzeń technicznych umożliwiających przeprowadzenia ich na odległość z
bezpośrednim przekazem obrazu lub dźwięku, możliwość zarządzenia
posiedzenia niejawnego w przypadku, gdyby odbycie się rozprawy lub
posiedzenia jawnego stanowiłoby zagrożenie dla życia i zdrowia ludzkiego]
Artykuł 15zzs1 stanowi o tym, że:
W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii
ogłoszonego z powodu COVID-19 oraz w ciągu roku od odwołania ostatniego z
nich, w sprawach rozpoznawanych według przepisów Kodeks postępowania
cywilnego:
1) rozprawę lub posiedzenie jawne przeprowadza się przy użyciu urządzeń
technicznych umożliwiających przeprowadzenie ich na odległość z
jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku, z tym że osoby w
nich uczestniczące nie muszą przebywać w budynku sądu, chyba że
przeprowadzenie rozprawy lub posiedzenia jawnego bez użycia powyższych
urządzeń nie wywoła nadmiernego zagrożenia dla zdrowia osób w nim
uczestniczących;
2) przewodniczący może zarządzić przeprowadzenie posiedzenia niejawnego,
jeżeli uzna rozpoznanie sprawy za konieczne, zaś przeprowadzenie wymaganych
przez ustawę rozprawy lub posiedzenia jawnego mogłoby wywołać nadmierne
zagrożenie dla zdrowia osób w nich uczestniczących i nie można przeprowadzić
ich na odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku, a
żadna ze stron nie sprzeciwiła się przeprowadzeniu posiedzenia niejawnego w
terminie 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia ich o skierowaniu sprawy na
posiedzenie niejawne; w przesyłanym zawiadomieniu należy pouczyć stronę
niezastępowaną przez adwokata, radcę prawnego, rzecznika patentowego lub
Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej o prawie i terminie do złożenia
sprzeciwu;
3) jeżeli ze względu na szczególne okoliczności prezes sądu tak zarządzi,
członkowie składu, z wyjątkiem przewodniczącego i referenta sprawy, mogą brać
udział w posiedzeniu za pomocą środków komunikacji elektronicznej, z

wyjątkiem posiedzenia, na którym dochodzi do zamknięcia rozprawy.
[Zamknięcie rozprawy i wydanie wyroku na posiedzeniu niejawnym]
Artykuł 15zzs2 stanowi o tym, że:
Jeżeli w sprawie rozpoznawanej według przepisów Kodeksu postępowania
cywilnego postępowanie dowodowe zostało przeprowadzone w całości, sąd może
zamknąć rozprawę i wydać orzeczenie na posiedzeniu niejawnym po uprzednim
odebraniu od stron lub uczestników postępowania stanowisk na piśmie.
[Rozszerzenie stosowania przepisu o rozpoznaniu apelacji na posiedzeniu
niejawnym w przypadku braku konieczności kierowania sprawy na rozprawę,
możliwość złożenia wniosku o przeprowadzenie rozprawy w terminie 7 dni od
dnia doręczenia zawiadomienia o skierowaniu sprawy na posiedzenie niejawne]

Artykuł 15zzs3 stanowi o tym, że:
1. Jeżeli w sprawie rozpoznawanej według przepisów Kodeksu postępowania
cywilnego, w której apelację wniesiono przed dniem 7 listopada 2019 r., sąd
drugiej instancji uzna, że przeprowadzenie rozprawy nie jest konieczne, może
skierować sprawę na posiedzenie niejawne, chyba że strona wniesie o
przeprowadzenie rozprawy lub wnosiła o przeprowadzenie niepodlegającego
pominięciu dowodu z zeznań świadków lub przesłuchania stron. Sąd rozpoznaje
jednak sprawę na posiedzeniu niejawnym w razie cofnięcia pozwu, cofnięcia
apelacji albo jeżeli zachodzi nieważność postępowania.
2. Wniosek o przeprowadzenie rozprawy składa się w terminie 7 dni od dnia
doręczenia zawiadomienia o skierowaniu sprawy na posiedzenie niejawne.
W przesyłanym zawiadomieniu należy pouczyć stronę niezastępowaną przez
adwokata, radcę prawnego, rzecznika patentowego lub Prokuratorię Generalną
Rzeczypospolitej Polskiej o prawie i terminie do złożenia wniosku.
[Rozpoznanie skargi kasacyjnej przez Naczelny Sąd Administracyjny na
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posiedzeniu niejawnym; rozprawa odmiejscowiona przy użyciu urządzeń
technicznych umożliwiających przeprowadzenie jej na odległość z
bezpośrednim
przekazem
obrazu
i
dźwięku
w
postępowaniu
sądowoadministracyjnym;
zarządzenie
przeprowadzenia
posiedzenia
niejawnego zamiast rozprawy lub posiedzenia jawnego]

15.

14

Przepis prawa: art. 46 pkt 22

Data wejścia w

Artykuł 15zzs4 stanowi o tym, że:
1. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu
epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 oraz w ciągu roku od odwołania
ostatniego z nich w sprawach, w których strona wnosząca skargę kasacyjną nie
zrzekła się rozprawy lub inna strona zażądała przeprowadzenia rozprawy,
Naczelny Sąd Administracyjny może rozpoznać skargę kasacyjną na posiedzeniu
niejawnym, jeżeli wszystkie strony w terminie 14 dni od dnia doręczenia
zawiadomienia o zamiarze skierowania sprawy na posiedzenie niejawne wyrażą
na to zgodę. Na posiedzeniu niejawnym w tych sprawach Naczelny Sąd
Administracyjny orzeka w składzie trzech sędziów.
2. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu
epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 oraz w ciągu roku od odwołania
ostatniego z nich wojewódzkie sądy administracyjne oraz Naczelny Sąd
Administracyjny przeprowadzają rozprawę przy użyciu urządzeń technicznych
umożliwiających przeprowadzenie jej na odległość z jednoczesnym
bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku, z tym że osoby w niej
uczestniczące nie muszą przebywać w budynku sądu, chyba że przeprowadzenie
rozprawy bez użycia powyższych urządzeń nie wywoła nadmiernego zagrożenia
dla zdrowia osób w niej uczestniczących.
3. Przewodniczący może zarządzić przeprowadzenie posiedzenia niejawnego,
jeżeli uzna rozpoznanie sprawy za konieczne, a przeprowadzenie wymaganej
przez ustawę rozprawy mogłoby wywołać nadmierne zagrożenie dla zdrowia
osób w niej uczestniczących i nie można przeprowadzić jej na odległość z
jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku. Na posiedzeniu
niejawnym w tych sprawach sąd orzeka w składzie trzech sędziów.
[Terminy związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem

Akt zmieniany: uchyla się art. 15zzt życie:
ustawy z dnia 2 marca 2020 r. 16.05.2020 r.
o szczególnych rozwiązaniach związanych
z
zapobieganiem,
przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji
kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 ze
zm.)

COVID-19]
Uchylono przepis, który stanowił, że w stosunku do terminów związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 nie stosuje się
przepisów (art. 15zzr ust. 1 i art. 15zzs ust. 1) o wstrzymaniu rozpoczęcia
i zawieszeniu biegu terminów.

Wyjaśnienie: Wobec uchylenia przepisów art. 15zzr i art. 15zzs nie ma potrzeby
odrębnego regulowania biegu terminów związanych z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
Data wejścia w [Przedłużenie terminów obowiązywania decyzji w gospodarce odpadami]
życie:
Jeżeli podmiot:
16.05.2020 r.
 uzyskał zezwolenie na zbieranie lub przetwarzanie odpadów, albo
pozwolenie na wytwarzanie odpadów uwzględniające zbieranie lub
przetwarzanie odpadów albo pozwolenie zintegrowane uwzględniające
zbieranie lub przetwarzanie odpadów, wydane na czas oznaczony, a termin
ważności tej decyzji upływa w okresie stanu zagrożenia epidemicznego
lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu występowania zakażeń
wirusem SARS-CoV-2, a dodatkowo podmiot złożył wniosek o zmianę
posiadanej decyzji w terminie do dnia 5 marca 2020 r., to termin
obowiązywania decyzji ulega przedłużeniu do czasu rozpoznania wniosku
bądź pozostawienia tego wniosku bez rozpoznania;
 posiada pozwolenie na wytwarzanie odpadów czy też pozwolenie
zintegrowane, wydane na czas oznaczony, których termin ważności
upływa w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii,
zostają przedłużone do czasu rozpoznania wniosku, przy założeniu, że
przedsiębiorca złożył wniosek o wydanie kolejnego pozwolenia lub o jego
przedłużenie.

16.

Przepis prawa: art. 46 pkt 35
Akt zmieniany: dodaje się art. 15zzzzzy
do ustawy z dnia 2 marca 2020 r.
o szczególnych rozwiązaniach związanych
z
zapobieganiem,
przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji
kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 ze
zm.)

17.

Przepis prawa: art. 46 pkt 35
Data wejścia w [Raport o stanie jednostki samorządu terytorialnego – przedłużenie terminu]
Akt zmieniany: dodaje się art. 15zzzzzz życie:
Termin przedstawienia raportu o stanie jednostki samorządu terytorialnego
do ustawy z dnia 2 marca 2020 r. 16.05.2020 r.
określony w art. 28aa ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, art. 30a ust. 1
o szczególnych rozwiązaniach związanych
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18.

19.

z
zapobieganiem,
przeciwdziałaniem
ustawy o samorządzie powiatowym, art. 34a ust. 1 ustawy o samorządzie
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób
województwa, przypadający w 2020 r., przedłuża się o 60 dni.
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji
kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 ze
zm.)
Przepis prawa: art. 46 pkt 47
Data wejścia w [Wydruk dokumentu elektronicznego sporządzonego przez podmiot publiczny]
Akt zmieniany: dodaje się art. 31zze do życie:
W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii
ustawy z dnia 2 marca 2020 r. 16.05.2020 r.
ogłoszonych w związku z COVID-19 notariusz może wydrukować dokument
o szczególnych rozwiązaniach związanych
elektroniczny sporządzony przez podmiot publiczny, o którym mowa w art. 2
z
zapobieganiem,
przeciwdziałaniem
ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób
publiczne, i opatrzyć wydruk datą pewną, o ile dokument ten jest niezbędny
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji
do przeprowadzenia czynności notarialnej.
kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 ze
- Dokument ten ma moc prawną dokumentu elektronicznego.
zm.)
- Podmiot publiczny dostarcza notariuszowi ten dokument elektroniczny za
pomocą platformy ePUAP.
Przepis prawa: art. 52
Akt zmieniany: -

Data wejścia w [Zwiększenie kwot wynagrodzenia wolnych od potrąceń]
życie:
W stosunku do pracownika, któremu na skutek działań podjętych na terytorium
16.05.2020 r.
RP służących zapobieganiu zarażeniem wirusem SARS-CoV-2:
- obniżono wynagrodzenie lub
- członek jego rodziny utracił źródło dochodu,
kwoty wynagrodzenia wolne od potrąceń, o których mowa w art. 871 § 1
Kodeksu pracy, ulegają zwiększeniu o 25% na każdego nieosiągającego
dochodu członka rodziny, którego pracownik ten ma na utrzymaniu.
Za członka rodziny uważa się:
 małżonka,
 rodzica wspólnego dziecka,
 dziecko w wieku do 25. roku życia,
 dziecko, które ukończyło 25 rok życia, jeżeli ma orzeczenie
o niepełnosprawności i przysługuje mu świadczenie pielęgnacyjne lub
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specjalny zasiłek.
Przez dziecko ustawa rozumie:
 dziecko własne pracownika,
 dziecko współmałżonka,
 dziecko rodzica wspólnego dziecka.
Do członków rodziny ustawa nie zalicza:
 dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego,
 dziecka pozostającego w związku małżeńskim,
 pełnoletniego dziecka posiadającego własne dziecko.
20.

Przepis prawa: art. 55
Akt zmieniany: -

Data wejścia w [Postępowanie w sprawach z zakresu pomocy społecznej – pomoc dla
życie:
cudzoziemców]
16.05.2020 r.
W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii
w związku z COVID-19, za pomocą środków komunikacji elektronicznej
można:
 składać wnioski wraz z załącznikami i prowadzić postępowania
w sprawach z zakresu udzielenia pomocy cudzoziemcom (art. 91 ust. 3
ustawy o pomocy społecznej),
 uzgodnić indywidualny program integracji w ramach pomocy dla
cudzoziemców (art. 93 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej).
Pomocy dla cudzoziemca udziela starosta, za pośrednictwem powiatowego
centrum pomocy rodzinie.

21.

Przepis prawa: art. 58
Akt zmieniany: -

Data wejścia w
życie:
16.05.2020 r., z
mocą od dnia 1
kwietnia 2020 r.

[Zrównanie skutków prawnych podpisu zaufanego i osobistego z podpisem
własnoręcznym]
W sprawach dotyczących udzielania wsparcia związanego z utrzymaniem miejsc
pracy, w szczególności zawierania i zmiany umów w sprawach:
 uzyskania świadczenia postojowego,
 dofinansowania części wynagrodzeń pracowników,
 dofinansowania
kosztów
prowadzenia
działalności
przez
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samozatrudnionych,
 udzielenia jednorazowej pożyczki z Funduszu Pracy na pokrycie
bieżących
kosztów
prowadzenia
działalności
gospodarczej
mikroprzedsiębiorcy,
 dofinansowania wynagrodzeń osób zatrudnionych przez organizacje
pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku
publicznego,
podpis zaufany i podpis osobisty uznaje się za równoważne co do skutków
prawnych z podpisem własnoręcznym.
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