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Szanowni Państwo,   

w aktualnie panującym szaleństwie ustawodawczym nie ma żadnej metody. W dobie, kiedy niekonstytucyjnym źródłem prawa stały 

się informacje przekazywane podczas rządowych konferencji prasowych, zachowajmy stoicki spokój i czytajmy przepisy.  

Mam nadzieję, że poniższy komentarz przygotowany do zmian w prawie pracy w Tarczy 3.0. pomoże Państwu zmierzyć się z panującym 

chaosem. Zachowawczo wskażę, iż został on przygotowany w oparciu o stan prawny istniejący w dniu 22 maja 2020 r. Nie ukrywam, 

iż tego samego dnia w ramach członkostwa w Platformie HR Pracodawców RP na skrzynkę mailową otrzymałam rządowy projekt zmian 

do Tarczy Antykryzysowej określany mianem Tarczy 4.0. Życie nie znosi próżni a my zespołowo rozpracowujemy już proponowane 

zmiany. 

 

Zespół Prawa Pracy Kancelarii Ostrowski i Wspólnicy  

 

Niniejszy dokument jest własnością Kancelarii Ostrowski i Wspólnicy sp. k. w Toruniu. Zawarte w nim stanowisko nie stanowi porady prawnej. 

Porozmawiaj z autorami  

Izabela Błaszkiewicz 

radca prawny, wspólniczka 

Kancelaria Ostrowski i Wspólnicy  

 

727 591 146 
i.blaszkiewicz@ostrowski-legal.net 
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Prezes GUS wydał komunikat (z dnia 12 maja 2020 r.) w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w pierwszym kwartale 2020 r. o następującej treści: 

Na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 53, 252 i 568) ogłasza się, 

że przeciętne wynagrodzenie w pierwszym kwartale 2020 r. wyniosło 5331,47 zł. 

Przypominamy, że poprzednim komunikatem był komunikat z dnia 11 lutego 2020 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w czwartym kwartale 2019 r., zgodnie z którym 

kwota przeciętnego wynagrodzenia w tym okresie wynosiła 5198,58 zł. 

 
USTAWA 

z dnia 14 maja 2020 r. 

o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 
 

Zmiany w innych ustawach 

Dotychczasowe brzmienie Nowe brzmienie Komentarz Okres obowiązywania 

Art. 43 w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych 

oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, 567, 568 i 695) wprowadza się następujące zmiany: 

Art. 4 ust. 1, 1b i 4 

1. W przypadku zamknięcia żłobka, klubu 

dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej 

placówki, do których uczęszcza dziecko, albo 

niemożności sprawowania opieki przez 

nianię lub dziennego opiekuna z powodu 

COVID-19, ubezpieczonemu zwolnionemu 

Art. 4 ust. 1, 1b i 4 

1. W przypadku zamknięcia żłobka, klubu 

dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej 

placówki, do których uczęszcza dziecko, albo 

niemożności sprawowania opieki przez 

nianię lub dziennego opiekuna z powodu 

COVID-19 ubezpieczonemu zwolnionemu 

Zmieniona została treść art. 4 ust. 1 i 4 oraz dodany 

został ust. 1b.  

W ust. 1 wprowadzono zmianę, w wyniku której w 

przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, 

przedszkola, szkoły lub innej placówki, do których 

uczęszcza dziecko, albo niemożności sprawowania 

opieki przez nianię lub dziennego opiekuna z powodu 

art. 4 wchodzi w życie z 

dniem 25 maja 2020 r. 

 

PRZY CZYM 

w stosunku do 

funkcjonariuszy przepis 

w nowym brzmieniu 

UWAGA! Nowy komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego 
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od wykonywania pracy oraz 

funkcjonariuszowi, o którym mowa w ust. 4, 

zwolnionemu od pełnienia służby, z powodu 

konieczności osobistego sprawowania 

opieki nad: 

1) dzieckiem, o którym mowa w art. 32 ust. 

1 pkt 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. 

o świadczeniach pieniężnych z 

ubezpieczenia społecznego w razie 

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

poz. 645 i 1590), 

2) dzieckiem legitymującym się 

orzeczeniem o znacznym lub 

umiarkowanym stopniu 

niepełnosprawności do ukończenia 18 

lat albo dzieckiem z orzeczeniem 

o niepełnosprawności lub orzeczeniem 

o potrzebie kształcenia specjalnego 

– przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy 

przez okres nie dłuższy niż 14 dni. 

 

 

1a. W przypadku zamknięcia szkoły, ośrodka 

rewalidacyjno-wychowawczego, ośrodka 

wsparcia, warsztatu terapii zajęciowej lub 

innej placówki pobytu dziennego o 

podobnym charakterze z powodu COVID-

19, do których uczęszcza dorosła osoba 

niepełnosprawna, ubezpieczonemu 

zwolnionemu od wykonywania pracy oraz 

funkcjonariuszowi, o którym mowa w ust. 4, 

zwolnionemu od pełnienia służby, z powodu 

od wykonywania pracy oraz 

funkcjonariuszowi, o którym mowa w ust. 4, 

zwolnionemu od pełnienia służby z powodu 

konieczności osobistego sprawowania 

opieki nad dzieckiem legitymującym się 

orzeczeniem o znacznym lub 

umiarkowanym stopniu niepełnospraw-

ności do ukończenia 18 lat albo dzieckiem z 

orzeczeniem o niepełnosprawności lub 

orzeczeniem o potrzebie kształcenia 

specjalnego przysługuje dodatkowy zasiłek 

opiekuńczy przez okres nie dłuższy niż 

14 dni. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

1a. W przypadku zamknięcia szkoły, ośrodka 

rewalidacyjno-wychowawczego, ośrodka 

wsparcia, warsztatu terapii zajęciowej lub 

innej placówki pobytu dziennego o 

podobnym charakterze z powodu COVID-

19, do których uczęszcza dorosła osoba 

niepełnosprawna, ubezpieczonemu 

zwolnionemu od wykonywania pracy oraz 

funkcjonariuszowi, o którym mowa w ust. 4, 

zwolnionemu od pełnienia służby, z powodu 

COVID-19 dodatkowy zasiłek opiekuńczy nie 

przysługuje osobie ubezpieczonej, zwolnionej od 

wykonywania pracy oraz funkcjonariuszowi, o którym 

mowa w ust. 4, zwolnionemu od pełnienia służby, z 

powodu konieczności osobistego sprawowania opieki 

nad dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat.  

 

W wyniku wprowadzenia ust. 1b w pozostałych 

przypadkach, tj. w przypadku sprawowania opieki nad 

dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o znacznym 

lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności do 

ukończenia 18 lat albo dzieckiem z orzeczeniem o 

niepełnosprawności lub orzeczeniem o potrzebie 

kształcenia specjalnego oraz sprawowania opieki nad 

dorosłą osobą niepełnosprawną, zasiłek będzie 

przysługiwał również w przypadku otwarcia placówek 

w czasie trwania COVID-19 przez okres nie dłuższy niż 

14 dni. W okresie tym uwzględnia się okres, 

sprawowania opieki, przez który placówki te były 

zamknięte. 

 

Zmiana dokonana w ust. 4 ma znaczenie jedynie dla 

funkcjonariuszy wymienionych w art. 3 ustawy. 

 

We wskazanym wymiarze zasiłek dla sprawujących 

opiekę nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem 

o znacznym lub umiarkowanym stopniu 

niepełnosprawności do ukończenia 18 lat albo 

dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności lub 

orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego 

przysługuje od dnia 25 maja 2020 r. 

 

stosuje się od dnia 8 

marca 2020 r. 

 

 

Art. 67 

wchodzi w życie 

z dniem następującym 

po dniu ogłoszenia 
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konieczności osobistego sprawowania 

opieki nad dorosłą osobą niepełnosprawną, 

przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy 

przez okres nie dłuższy niż 14 dni. 

 

1b (nowo dodany) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Zasiłki, o których mowa w ust. 1 i 1a, 

stanowiące dodatkowe uposażenie 

funkcjonariuszy, o których mowa w art. 3 

ust. 2, przyznaje się w trybie i na zasadach 

określonych w ustawie z dnia 6 kwietnia 

1990 r. o Policji (Dz.U. z 2020 r. poz. 360), 

ustawie z dnia 12 października 1990 r. o 

konieczności osobistego sprawowania 

opieki nad dorosłą osobą niepełnosprawną, 

przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy 

przez okres nie dłuższy niż 14 dni. 

 

1b. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy, o którym 

mowa w ust. 1 i 1a, przysługuje 

ubezpieczonemu zwolnionemu od 

wykonywania pracy oraz funkcjonariuszowi, 

o którym mowa w ust. 4, zwolnionemu od 

pełnienia służby z powodu konieczności 

osobistego sprawowania opieki nad 

dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o 

znacznym lub umiarkowanym stopniu 

niepełnosprawności do ukończenia 18 lat 

albo dzieckiem z orzeczeniem o 

niepełnosprawności lub orzeczeniem o 

potrzebie kształcenia specjalnego, albo 

dorosłą osobą niepełnosprawną również w 

przypadku otwarcia placówek, o których 

mowa w tych przepisach, w czasie trwania 

COVID-19 przez okres nie dłuższy niż 14 dni. 

W okresie tym uwzględnia się okres, o 

którym mowa w ust. 1. 

 

4. Zasiłki, o których mowa w ust. 1 i 1a, 

stanowiące dodatkowe uposażenie 

funkcjonariuszy, o których mowa w art. 3 

ust. 2, przyznaje się w trybie i na zasadach 

określonych w ustawie z dnia 6 kwietnia 

1990 r. o Policji (Dz.U. z 2020 r. poz. 360), 

ustawie z dnia 12 października 1990 r. o 

 

 

 

UWAGA! 

Zgodnie ze zmienioną treścią przepisu zasiłek ma już 

nie przysługiwać na opiekę nad dziećmi sprawującym 

opiekę w stosunku do dzieci do lat 8. Inne jest jednak 

stanowisko Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki 

Społecznej – zasiłek ten ma przysługiwać nadal do 

dnia 14 czerwca, a brzemiennie art. 4 w tym zakresie 

ma zostać zmienione wraz z kolejnymi zmianami 

ustawy. Ministerstwo twierdzi, że będzie on nadal 

wypłacany mimo zmiany treści komentowanego 

artykułu. Podkreślamy jednak, że w chwili obecnej 

(22 maja 2020 r. godz. 10:00) NIE ISTNIEJE ŻADNA 

PODSTAWA PRAWNA do uzyskania zasiłku. Należy 

bowiem pamiętać, ŻE KOMUNIKATY I ZALECENIA NIE 

MAJĄ MOCY WIĄŻĄCEJ I NIE SĄ ŹRÓDŁEM PRAWA. 

 

 
Porozmawiaj z autorami 
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Straży Granicznej (Dz.U. z 2020 r. poz. 305), 

ustawie z dnia 24 sierpnia 1991 r. o 

Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U. z 2019 r. 

poz. 1499, 1635, 1726 i 2020), ustawie z 

dnia 24 maja 2002 r. o Agencji 

Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz 

Agencji Wywiadu (Dz.U. z 2020 r. poz. 27), 

ustawie z dnia 9 czerwca 2006 r. o służbie 

funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu 

Wojskowego oraz Służby Wywiadu 

Wojskowego (Dz.U. z 2019 r. poz. 1529 i 

1726), ustawie z dnia 9 czerwca 2006 r. o 

Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz.U. 

z 2019 r. poz. 1921 i 2020), ustawie z dnia 8 

grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa 

(Dz.U. z 2020 r. poz. 384), ustawie z dnia 16 

listopada 2016 r. o Krajowej Administracji 

Skarbowej (Dz.U. z 2020 r. poz. 505 i 568) 

oraz ustawie z dnia 26 stycznia 2018 r. o 

Straży Marszałkowskiej (Dz.U. z 2019 r. poz. 

1940) nie wlicza się do okresów, o których 

mowa odpowiednio w art. 121b ust. 3, art. 

125b ust. 3, art. 105b ust. 3, art. 136b ust. 3, 

art. 96b ust. 3, art. 102b ust. 3, art. 194 ust. 

3 oraz art. 233 ust. 2 tych ustaw. 

Straży Granicznej (Dz.U. z 2020 r. poz. 305), 

ustawie z dnia 24 sierpnia 1991 r. o 

Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U. z 2019 r. 

poz. 1499, 1635, 1726 i 2020), ustawie z 

dnia 24 maja 2002 r. o Agencji 

Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz 

Agencji Wywiadu (Dz.U. z 2020 r. poz. 27), 

ustawie z dnia 9 czerwca 2006 r. o służbie 

funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu 

Wojskowego oraz Służby Wywiadu 

Wojskowego (Dz.U. z 2019 r. poz. 1529 i 

1726), ustawie z dnia 9 czerwca 2006 r. o 

Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz.U. 

z 2019 r. poz. 1921 i 2020), ustawie z dnia 9 

kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz.U. 

z 2019 r. poz. 1427, 1608, 1635 i 2020 oraz 

z 2020 r. poz. 568), ustawie z dnia 8 grudnia 

2017 r. o Służbie Ochrony Państwa (Dz.U. z 

2020 r. poz. 384), ustawie z dnia 16 

listopada 2016 r. o Krajowej Administracji 

Skarbowej (Dz.U. z 2020 r. poz. 505 i 568) 

oraz ustawie z dnia 26 stycznia 2018 r. o 

Straży Marszałkowskiej (Dz.U. z 2019 r. poz. 

1940) okresów pobierania tych zasiłków nie 

wlicza się do okresów, o których mowa 

odpowiednio w art. 121b ust. 3, art. 125b 

ust. 3, art. 105b ust. 3, art. 136b ust. 3, art. 

96b ust. 3, art. 102b ust. 3, art. 60c ust. 3, 

art. 194 ust. 3, art. 233 ust. 2 oraz art. 87 ust. 

3 tych ustaw. 
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Art. 67. Ustawy o zmianie niektórych ustaw 

w zakresie działań osłonowych w związku z 

rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy, o którym 

mowa w art. 4 ust. 1 i 1a ustawy zmienianej 

w art. 46, oraz zasiłek opiekuńczy, o którym 

mowa w art. 4a ust. 1 tej ustawy, 

przysługuje od dnia 25 maja 2020 r., w 

wymiarze odpowiednio wskazanym w art. 4 

ust. 1 i 1a oraz art. 4a ust. 2 ustawy 

zmienianej w art. 46 w brzmieniu nadanym 

niniejszą ustawą. 

Art. 4a 

1. W przypadku zamknięcia żłobka, klubu 

dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej 

placówki, do których uczęszcza dziecko albo 

niemożności sprawowania opieki przez 

nianię lub dziennego opiekuna z powodu 

COVID-19, osobie, o której mowa w art. 7 

ust. 1 i 2 oraz art. 16 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 

20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu 

społecznym rolników (Dz.U. z 2020 r. poz. 

174), przysługuje zasiłek opiekuńczy z 

powodu konieczności osobistego 

sprawowania opieki nad: 

1) dzieckiem, o którym mowa w art. 32 ust. 

1 pkt 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. 

o świadczeniach pieniężnych z 

ubezpieczenia społecznego w razie 

choroby i macierzyństwa; 

Art. 4a 

1. W przypadku zamknięcia żłobka, klubu 

dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej 

placówki, do których uczęszcza dziecko, albo 

niemożności sprawowania opieki przez 

nianię lub dziennego opiekuna z powodu 

COVID-19 osobie, o której mowa w art. 7 

ust. 1 i 2 oraz art. 16 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 

20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu 

społecznym rolników (Dz.U. z 2020 r. poz. 

174 i 782), przysługuje zasiłek opiekuńczy z 

powodu konieczności osobistego 

sprawowania opieki nad dzieckiem 

legitymującym się orzeczeniem o znacznym 

lub umiarkowanym stopniu 

niepełnosprawności do ukończenia 18 lat 

albo dzieckiem z orzeczeniem o 

niepełnosprawności lub orzeczeniem o 

potrzebie kształcenia specjalnego.  

W art. 4a wprowadzono zmiany analogiczne do zmian 

wprowadzonych w art. 4 (patrz komentarz powyżej) 

dla osób, o których mowa w art. 7 ust. 1 i 2 oraz art. 

16 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o 

ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. z 2020 r. 

poz. 174 i 782). 

 

We wskazanym wymiarze zasiłek przysługuje od dnia 

25 maja 2020 r. 

 

Ustawa 

z dnia 20 grudnia 1990 r. 

o ubezpieczeniu społecznym rolników 

(Dz.U. z 2020 r. poz. 174 i 782) 

 

Art. 7 

1. Ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu i 

macierzyńskiemu podlega z mocy ustawy: 

art. 4a 

wchodzi w życie z 

dniem 25 maja 2020 r. 

 

Art. 67 

wchodzi w życie z 

dniem następującym 

po dniu ogłoszenia 
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2) dzieckiem legitymującym się 

orzeczeniem o znacznym lub 

umiarkowanym stopniu 

niepełnosprawności do ukończenia 18 

lat albo dzieckiem z orzeczeniem o 

niepełnosprawności lub orzeczeniem o 

potrzebie kształcenia specjalnego. 

 

2a. (nowo dodany) 

 

 

 

 

 

 

 

2a. Przepis art. 4 ust. 1b stosuje się 

odpowiedni 

 

 

 

Art. 67. Ustawy o zmianie niektórych ustaw 

w zakresie działań osłonowych w związku z 

rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy, o którym 

mowa w art. 4 ust. 1 i 1a ustawy zmienianej 

w art. 46, oraz zasiłek opiekuńczy, o którym 

mowa w art. 4a ust. 1 tej ustawy, 

przysługuje od dnia 25 maja 2020 r., w 

wymiarze odpowiednio wskazanym w art. 4 

ust. 1 i 1a oraz art. 4a ust. 2 ustawy 

zmienianej w art. 46 w brzmieniu nadanym 

niniejszą ustawą. 

 

1) rolnik, którego gospodarstwo obejmuje obszar 

użytków rolnych powyżej 1 ha przeliczeniowego 

lub dział specjalny, 

2) domownik rolnika, o którym mowa w pkt 1 

- jeżeli ten rolnik lub domownik nie podlega innemu 

ubezpieczeniu społecznemu lub nie ma ustalonego 

prawa do emerytury lub renty albo nie ma ustalonego 

prawa do świadczeń z ubezpieczeń społecznych. (…) 

 

Art. 16 

1. Ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu podlega z 

mocy ustawy: 

1) rolnik, którego gospodarstwo obejmuje obszar 

użytków rolnych powyżej 1 ha przeliczeniowego 

lub dział specjalny; 

2) domownik rolnika, o którym mowa w pkt 1; 

3) osoba pobierająca rentę strukturalną 

współfinansowaną ze środków pochodzących z 

Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu 

Orientacji i Gwarancji Rolnej lub ze środków 

pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolnego 

na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich; 

4) małżonek osoby, o której mowa w pkt 3, jeżeli 

renta strukturalna współfinansowana ze środków 

pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego 

Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej lub ze 

środków pochodzących z Europejskiego Funduszu 

Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 

wypłacana jest ze zwiększeniem na tego 

małżonka. 
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2. Ubezpieczeniem emerytalno-rentowym na wniosek 

obejmuje się: 

1) innego rolnika lub domownika, który podlega 

ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu i 

macierzyńskiemu w pełnym zakresie, jeżeli 

złożono wniosek o objęcie go ubezpieczeniem 

emerytalno-rentowym; 

2) osobę, która podlegała ubezpieczeniu jako rolnik i 

zaprzestała prowadzenia działalności rolniczej, 

nie nabywając prawa do emerytury lub renty z 

ubezpieczenia, jeżeli podlegała ubezpieczeniu 

emerytalno-rentowemu przez okres co najmniej 

12 lat i 6 miesięcy; 

3) osobę pobierającą rentę rolniczą z tytułu 

niezdolności do pracy jako rentę okresową; 

3a) osobę pobierającą rodzicielskie świadczenie 

uzupełniające, o którym mowa w ustawie z dnia 

31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu 

uzupełniającym - do uzyskania 25-letniego okresu 

ubezpieczenia emerytalno-rentowego, o którym 

mowa w art. 19 ust. 1 pkt 2; 

4) osobę, która podlegała ubezpieczeniu jako rolnik 

lub domownik i zaprzestała prowadzenia 

działalności rolniczej lub pracy w gospodarstwie 

rolnym w związku z nabyciem prawa do 

świadczenia pielęgnacyjnego lub specjalnego 

zasiłku opiekuńczego na podstawie ustawy z dnia 

28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych 

albo zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy z 

dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie 

zasiłków dla opiekunów przez okres pobierania 

tego świadczenia albo zasiłku - do uzyskania 25-
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letniego okresu ubezpieczenia emerytalno-

rentowego, o którym mowa w art. 19 ust. 1 pkt 2. 

 

 

Art. 4e 

(nowo dodany) 

Art. 4e 

1. W okresie obowiązywania stanu 

zagrożenia epidemicznego albo stanu 

epidemii, w sytuacjach szczególnych 

związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 

w celu zapewnienia niezbędnej pomocy 

osobom przebywającym w jednostkach 

organizacyjnych pomocy społecznej 

świadczących usługi całodobowo, 

noclegowniach oraz innych placówkach 

zapewniających całodobową opiekę 

osobom niepełnosprawnym, przewlekle 

chorym lub w podeszłym wieku, o których 

mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o 

pomocy społecznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 

1507, 1622, 1690, 1818 i 2473), pracownicy 

i osoby świadczące pracę w tych 

podmiotach, poddane w nich obowiązkowej 

kwarantannie mogą za zgodą tych osób 

świadczyć pracę określoną w umowie i 

otrzymywać z tego tytułu wynagrodzenie.  

  

2. W przypadku świadczenia pracy w trakcie 

kwarantanny, o której mowa w ust. 1, nie 

przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa 

Artykułem 4e wprowadzono możliwość pracy w 

jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej 

świadczących usługi całodobowo, noclegowniach oraz 

innych placówkach zapewniających całodobową 

opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle 

chorym lub w podeszłym wieku, przez czas poddania 

obowiązkowej kwarantannie w tych podmiotach. 

Dotyczy to osób będących pracownikami lub osobami 

świadczącymi pracę. 

W takim przypadku pracownikom będzie 

przysługiwało wynagrodzenie za pracę, ale nie będzie 

przysługiwało wynagrodzenie za czas niezdolności do 

pracy, o którym mowa w art. 92 Kodeksu pracy ani 

świadczenia pieniężne z tytułu choroby określone w 

odrębnych przepisach. 

 

Kodeks pracy 

z dnia 26 czerwca 1974 r.(Dz.U. z 2019 r. poz. 1040) 

 

Art. 92 

§1. Za czas niezdolności pracownika do pracy wskutek: 

1) choroby lub odosobnienia w związku z chorobą 

zakaźną - trwającej łącznie do 33 dni w ciągu roku 

kalendarzowego, a w przypadku pracownika, 

wchodzi w życie z 

dniem ogłoszenia z 

mocą od dnia 

8 marca 2020 r. 
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w art. 92 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - 

Kodeks pracy (Dz.U. z 2019 r. poz. 1040, 

1043 i 1495) ani świadczenie pieniężne z 

tytułu choroby określone w odrębnych 

przepisach. 

który ukończył 50 rok życia - trwającej łącznie do 

14 dni w ciągu roku kalendarzowego - pracownik 

zachowuje prawo do 80% wynagrodzenia, chyba 

że obowiązujące u danego pracodawcy przepisy 

prawa pracy przewidują wyższe wynagrodzenie z 

tego tytułu; 

2) wypadku w drodze do pracy lub z pracy albo 

choroby przypadającej w czasie ciąży - w okresie 

wskazanym w pkt 1 - pracownik zachowuje prawo 

do 100% wynagrodzenia; 

3) poddania się niezbędnym badaniom lekarskim 

przewidzianym dla kandydatów na dawców 

komórek, tkanek i narządów oraz poddania się 

zabiegowi pobrania komórek, tkanek i narządów - 

w okresie wskazanym w pkt 1 - pracownik 

zachowuje prawo do 100% wynagrodzenia. 

§11.(uchylony) 

§2. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1, oblicza się 

według zasad obowiązujących przy ustalaniu 

podstawy wymiaru zasiłku chorobowego i wypłaca za 

każdy dzień niezdolności do pracy, nie wyłączając dni 

wolnych od pracy. 

§3. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1: 

1) nie ulega obniżeniu w przypadku ograniczenia 

podstawy wymiaru zasiłku chorobowego; 

2) nie przysługuje w przypadkach, w których 

pracownik nie ma prawa do zasiłku chorobowego. 

§4. Za czas niezdolności do pracy, o której mowa w § 

1, trwającej łącznie dłużej niż 33 dni w ciągu roku 
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kalendarzowego, a w przypadku pracownika, który 

ukończył 50 rok życia, trwającej łącznie dłużej niż 

14 dni w ciągu roku kalendarzowego, pracownikowi 

przysługuje zasiłek chorobowy na zasadach 

określonych w odrębnych przepisach. 

§5. Przepisy § 1 pkt 1 i § 4 w części dotyczącej 

pracownika, który ukończył 50 rok życia, dotyczą 

niezdolności pracownika do pracy przypadającej po 

roku kalendarzowym, w którym pracownik ukończył 

50 rok życia. 

 

 

Art. 15g 

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), podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 

3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 

działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie oraz państwowa osoba 

prawna w rozumieniu ustawy z dnia 27 

sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, u 

których wystąpił spadek obrotów 

gospodarczych w następstwie wystąpienia 

COVID-19, może zwrócić się z wnioskiem o 

Art. 15g 

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, może zwrócić się z 

wnioskiem o przyznanie świadczeń na rzecz 

ochrony miejsc pracy, o wypłatę ze środków 

Funduszu Gwarantowanych Świadczeń 

W art. 15g ust. 1 spośród podmiotów mogących 

korzystać ze świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy 

ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń 

Pracowniczych wyłączono państwowe osoby prawne. 

 

W sprawach dotyczących niniejszego artykułu 

dyrektor wojewódzkiego urzędu pracy może nabywać 

prawa i zaciągać zobowiązania, pozywać i być 

pozywany. 

 

Istotne jest również wprowadzenie art.58 ustawy 

o zmianie niektórych ustaw w zakresie 

działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem 

się wirusa SARS-CoV-2, zgodnie z którym w sprawach 

dotyczących udzielania wsparcia z art. 15g podpis 

zaufany oraz podpis osobisty uznaje się za 

równoważne co do skutków prawnych z podpisem 

art. 15g i 57 

wchodzą w życie 

z dniem następującym 

po dniu ogłoszenia 

 

art. 58 

wchodzi w życie 

z dniem ogłoszenia 

z mocą od dnia 

1 kwietnia 2020 r. 
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przyznanie świadczeń na rzecz ochrony 

miejsc pracy, o wypłatę ze środków 

Funduszu Gwarantowanych Świadczeń 

Pracowniczych świadczeń na dofinanso-

wanie wynagrodzenia pracowników 

objętych przestojem ekonomicznym albo 

obniżonym wymiarem czasu pracy, 

w następstwie wystąpienia COVID-19, 

na zasadach określonych w ust. 7 i 10. 

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. 

 

 

 

 

Art. 57 ustawy o zmianie niektórych ustaw 

w zakresie działań osłonowych w związku z 

rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 

W sprawach wynikających z art. 15g 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 dyrektor 

wojewódzkiego urzędu pracy może 

nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, 

pozywać i być pozywany. 

 

Art. 58 ustawy o zmianie niektórych ustaw 

w zakresie działań osłonowych w związku z 

rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 

W sprawach dotyczących udzielania 

wsparcia związanego z utrzymaniem miejsc 

pracy, o którym mowa w art. 15g i art. 

15zzb–15zze ustawy z dnia 2 marca 2020 r. 

o szczególnych rozwiązaniach związanych z 

własnoręcznym. Dotyczy to w szczególności 

zawierania i zmiany umów. 
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zapobieganiem, przeciwdziałaniem 

i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 

zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 

kryzysowych, w szczególności zawierania i 

zmiany umów, podpis zaufany oraz podpis 

osobisty uznaje się za równoważne co do 

skutków prawnych z podpisem 

własnoręcznym. 

Art. 15ga 

(nowo dodany) 

Art. 15ga 

1. Osobie prawnej, jednostce organizacyjnej 

nieposiadającej osobowości prawnej, której 

ustawa przyznaje zdolność prawną, lub 

osobie fizycznej, której przysługuje tytuł 

prawny do zabytku o statusie pomnika 

historii w rozumieniu przepisów ustawy z 

dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i 

opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2020 r. poz. 

282 i 782) lub zabytku wpisanego na Listę 

dziedzictwa światowego, o której mowa w 

art. 11 ust. 2 Konwencji w sprawie ochrony 

światowego dziedzictwa kulturalnego i 

naturalnego, przyjętej w Paryżu dnia 16 

listopada 1972 r. przez Konferencję 

Generalną Organizacji Narodów 

Zjednoczonych dla Wychowania, Nauki i 

Kultury na jej siedemnastej sesji (Dz.U. z 

1976 r. poz. 190), przysługuje, na jej 

wniosek, dofinansowanie do wynagrodzeń 

pracowników zatrudnionych przez tę osobę 

lub jednostkę organizacyjną, nieprzerwanie 

w okresie nie krótszym niż przez 3 miesiące 

Wprowadzono art. 15ga, dotyczący dofinansowania 

do wynagrodzeń pracowników zatrudnionych 

nieprzerwanie przez okres nie krótszy niż 3 miesiące 

bezpośrednio poprzedzające ogłoszenie stanu 

zagrożenia epidemicznego, którzy wykonują 

czynności zawodowe dotyczące zabytku lub 

infrastruktury z nim związanej.  

 

Dofinansowanie przysługuje: 

1) osobie prawnej, 

2) jednostce organizacyjnej nieposiadającej 

osobowości prawnej, której ustawa przyznaje 

zdolność prawną, 

3) osobie fizycznej, 

której przysługuje tytuł prawny do zabytku o statusie 

pomnika historii lub zabytku wpisanego na Listę 

dziedzictwa światowego. 

 

Dofinansowanie można uzyskać na wynagrodzenie 

pracowników oraz osób zatrudnionych na podstawie: 

1) umowa o pracę nakładczą 

2) umowa o dzieło, 

wchodzi w życie 

z dniem następującym 

po dniu ogłoszenia 
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bezpośrednio poprzedzające ogłoszenie 

stanu zagrożenia epidemicznego, którzy 

wykonują czynności zawodowe dotyczące 

zabytku lub infrastruktury z nim związanej.  

  

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do 

osób zatrudnionych na podstawie umowy o 

pracę nakładczą, umowy o dzieło, umowy 

zlecenia albo innej umowy o świadczenie 

usług, do której zgodnie z ustawą z dnia 23 

kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny stosuje się 

przepisy dotyczące umowy zlecenia.  

 

3. Dofinansowanie przysługuje podmio-

towi, o którym mowa w ust. 1, jeżeli:  

1) na dzień ogłoszenia stanu zagrożenia 

epidemicznego oraz na dzień złożenia 

wniosku, o którym mowa w ust. 9, 

zatrudnia co najmniej 50 pracowników;  

2) w następstwie ograniczeń związanych z 

ogłoszeniem stanu zagrożenia 

epidemicznego lub stanu epidemii 

spadły dochody podmiotu uzyskiwane w 

związku z funkcjonowaniem zabytku;  

3) podmiot nie uzyskał ze środków 

publicznych dofinansowania do 

wynagrodzeń w odniesieniu do tych 

samych pracowników w zakresie takich 

samych tytułów wypłat.  

 

4. Przez spadek dochodów podmiotu 

uzyskiwanych w związku z 

3) umowa zlecenia albo inna umowa o 

świadczenie usług, 

które wykonują czynności zawodowe dotyczące 

zabytku lub infrastruktury z nim związanej. 

 

Dofinansowanie przysługuje jeżeli: 

1) na dzień ogłoszenia stanu zagrożenia 

epidemicznego oraz na dzień złożenia wniosku 

zatrudniano co najmniej 50 pracowników, 

2) w następstwie ograniczeń związanych 

z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego 

lub stanu epidemii spadły dochody podmiotu 

uzyskiwane w związku z funkcjonowaniem 

zabytku, 

3) podmiot nie uzyskał ze środków publicznych 

dofinansowania do wynagrodzeń w odniesieniu 

do tych samych pracowników w zakresie takich 

samych tytułów wypłat. 

 

Z dofinansowania zostali jednak wyłączeni 

pracownicy, których wynagrodzenie uzyskane 

w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został 

złożony wniosek, było wyższe niż 300% przeciętnego 

miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego 

kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego 

Urzędu Statystycznego obowiązującego na dzień 

złożenia wniosku.  

 

 

 

W przepisie zawarto definicję spadku dochodów - 

spadek nie mniej niż o 25% obliczony jako stosunek 

Porozmawiaj z autorami 
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funkcjonowaniem zabytku, o którym mowa 

w ust. 3 pkt 2, rozumie się spadek nie mniej 

niż o 25% obliczony 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, o którym mowa w ust. 9, 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.  

 

5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, 

jest dofinansowywane ze środków 

Funduszu Gwarantowanych Świadczeń 

Pracowniczych w wysokości do 80% 

wynagrodzenia brutto pracowników, o 

których mowa w ust. 1, nie więcej niż 100% 

kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę 

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 10 

października 2002 r. o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2018 r. poz. 

2177 oraz z 2019 r. poz. 1564) oraz 

należnych od tych wynagrodzeń składek na 

ubezpieczenie społeczne, z uwzględnieniem 

wymiaru czasu pracy. Wysokość 

wynagrodzenia brutto ustala się na 

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. Nie muszą to być jednak 

pełne miesiące (liczone od pierwszego do ostatniego 

dnia miesiąca), za miesiąc uważa się bowiem 30 

kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych - 

w przypadku gdy okres porównawczy rozpoczyna się 

w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca 

kalendarzowego. 

 

Dofinansowanie pochodzi ze środków Funduszu 

Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. 

 

Dofinansowanie można uzyskać w wysokości do 80% 

wynagrodzenia brutto, nie więcej niż 100% kwoty 

minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz należnych 

od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenie 

społeczne, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy. 

Wysokość wynagrodzenia brutto ustala się na 

podstawie średniego wynagrodzenia z okresu 3 

miesięcy poprzedzających ogłoszenie stanu 

zagrożenia epidemicznego:  

1) liczonego jak ekwiwalent za urlop wypoczynkowy 

- w przypadku pracowników pozostających w 

stosunku pracy;  

2) w pozostałych przypadkach – tak jak wynika to z 

zawartych umów. 

 

https://ostrowski.legal/
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podstawie średniego wynagrodzenia z 

okresu 3 miesięcy poprzedzających 

ogłoszenie stanu zagrożenia 

epidemicznego:  

1) liczonego jak ekwiwalent za urlop 

wypoczynkowy - w przypadku 

pracowników pozostających w stosunku 

pracy;  

2) wynikającego z zawartych umów - w 

przypadku pracowników zatrudnionych 

na podstawie umowy o pracę nakładczą, 

umowy o dzieło, umowy zlecenia albo 

innej umowy o świadczenie usług, do 

której zgodnie z ustawą z dnia 23 

kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny 

stosuje się przepisy dotyczące umowy 

zlecenia.  

  

6. Dofinansowanie nie przysługuje do 

wynagrodzeń pracowników, których 

wynagrodzenie uzyskane w miesiącu 

poprzedzającym miesiąc, w którym został 

złożony wniosek, o którym mowa w ust. 9, 

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.  

 

Wypłata środków będzie dokonywana w okresach 

miesięcznych. 

 

Dofinansowanie przyznawane jest jednokrotnie,  

w odniesieniu do jednego zabytku - jednemu 

podmiotowi, na okres od dnia złożenia wniosku do 

dnia ustania stanu zagrożenia epidemicznego lub 

stanu epidemii, nie dłużej jednak niż na 3 miesiące.  

 

Dofinansowanie przyznawane jest na wniosek. Treść 

wniosku musi obejmować:  

1) wskazanie zabytku, i tytułu prawnego 

składającego wniosek do tego zabytku,  

2) oświadczenie o liczbie zatrudnionych 

pracowników wraz ze wskazaniem formy prawnej 

i okresu zatrudnienia, a także nazwy 

zajmowanego stanowiska oraz zakresu 

obowiązków, 

3) wykaz pracowników objętych wnioskiem o 

dofinansowanie wraz ze wskazaniem formy 

prawnej i okresu zatrudnienia, nazwy 

zajmowanego stanowiska, zakresu obowiązków, 

wysokości wynagrodzenia poszczególnych 

pracowników za poszczególne okresy miesięczne 

i należnych od tego wynagrodzenia składek na 

ubezpieczenie społeczne, a także wnioskowaną 

wysokość dofinansowania w odniesieniu do 

poszczególnych pracowników, 

4) oświadczenie o spadku dochodów składającego 

wniosek uzyskiwanych w związku z 

funkcjonowaniem zabytku, w następstwie 

ograniczeń związanych z ogłoszeniem stanu 

https://ostrowski.legal/
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7. Dofinansowanie, o którym mowa w ust. 1, 

przyznaje się jednokrotnie na okres od dnia 

złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 9, 

do dnia ustania stanu zagrożenia 

epidemicznego lub stanu epidemii, nie 

dłużej jednak niż na 3 miesiące.  

  

8. W odniesieniu do jednego zabytku, o 

którym mowa w ust. 1, dofinansowanie 

przysługuje jednemu podmiotowi.  

 

9. Wniosek o przyznanie dofinansowania 

zawiera:  

1) wskazanie zabytku, o którym mowa w 

ust. 1, i tytułu prawnego składającego 

wniosek do tego zabytku;  

2) oświadczenie o liczbie zatrudnionych 

pracowników wraz ze wskazaniem 

formy prawnej i okresu zatrudnienia, a 

także nazwy zajmowanego stanowiska 

oraz zakresu obowiązków;  

3) wykaz pracowników objętych 

wnioskiem o dofinansowanie wraz ze 

wskazaniem formy prawnej i okresu 

zatrudnienia, nazwy zajmowanego 

stanowiska, zakresu obowiązków, 

wysokości wynagrodzenia 

poszczególnych pracowników za 

poszczególne okresy miesięczne i 

należnych od tego wynagrodzenia 

składek na ubezpieczenie społeczne, a 

także wnioskowaną wysokość 

zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii i 

wskazanie okoliczności mających wpływ na 

spadek dochodów, 

5) numer rachunku bankowego podmiotu 

wnioskującego o dofinansowanie.  

 

Odmowa przyznania dofinansowania następuje 

w drodze decyzji administracyjnej. 

 

 

Komunikat 

Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego 

z dnia 12 maja 2020 r. 

 

w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w pierwszym 

kwartale 2020 r. 

 

Na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 

1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu 

Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 53, 252 

i 568) ogłasza się, że przeciętne wynagrodzenie 

w pierwszym kwartale 2020 r. wyniosło 5331,47 zł. 
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dofinansowania w odniesieniu do 

poszczególnych pracowników;  

4) oświadczenie o spadku dochodów 

składającego wniosek uzyskiwanych w 

związku z funkcjonowaniem zabytku, o 

którym mowa w ust. 1, w następstwie 

ograniczeń związanych z ogłoszeniem 

stanu zagrożenia epidemicznego lub 

stanu epidemii i wskazanie okoliczności 

mających wpływ na spadek dochodów;  

5) numer rachunku bankowego podmiotu 

wnioskującego o dofinansowanie.  

 

10. Zadania organów administracji 

wynikające z ust. 1 wykonują dyrektorzy 

wojewódzkich urzędów pracy.  

 

11. Wypłata dofinansowania następuje w 

okresach miesięcznych.  

 

12. Odmowa przyznania dofinansowania 

następuje w drodze decyzji 

administracyjnej. 

Art. 15z5-15z9 

(nowo dodany) 

Art. 15z5-15z9 

Art. 15z5 

1. Jeżeli na skutek skorzystania przez 

podmiot powierzający wykonywanie pracy 

cudzoziemcowi z uprawnień określonych w 

art. 3, art. 15g ust. 8, art. 15x ust. 1 lub art. 

15zf ust. 1 uległy zmianie warunki 

Więcej informacji znajdą Państwo w alercie 

„Zatrudnianie cudzoziemców w świetle regulacji 

związanych ze zwalczaniem COVID-19 (Tarcza 1.0., 

2.0., 3.0.)”, opublikowanym na naszej stronie 

internetowej: 

https://ostrowski.legal/koronawirus/alert-prawny-

covid-19-zatrudnianie-cudzoziemcow-w-swietle-

wchodzą w życie 

z dniem następującym 

po dniu ogłoszenia 
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wykonywania pracy przez cudzoziemca 

określone w:  

1) zezwoleniu na pobyt czasowy i pracę,  

2) zezwoleniu na pobyt czasowy w celu 

wykonywania pracy w zawodzie 

wymagającym wysokich kwalifikacji,   

3) zezwoleniu na pracę,  

4) zezwoleniu na pracę sezonową,  

5) oświadczeniu o powierzeniu 

wykonywania pracy cudzoziemcowi 

wpisanym do ewidencji oświadczeń na 

podstawie art. 88z ust. 2 ustawy z dnia 

20 kwietnia 2004 r. o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy  

- cudzoziemiec może wykonywać 

pracę na tych zmienionych warunkach 

bez konieczności zmiany zezwolenia, 

uzyskania nowego zezwolenia lub 

wpisania nowego oświadczenia o 

powierzeniu wykonywania pracy 

cudzoziemcowi do ewidencji 

oświadczeń.  

 

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do 

warunków wykonywania pracy określonych 

w zezwoleniach na pobyt czasowy, o których 

mowa w art. 139a i art. 139o ustawy z dnia 

12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, jeżeli z 

uprawnień określonych w art. 3, art. 15g ust. 

8, art. 15x ust. 1 lub art. 15zf ust. 1 korzysta 

jednostka przyjmująca, o której mowa w art. 

3 pkt 5b ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o 

regulacji-zwiazanych-ze-zwalczaniem-covid-19-

tarcza-1-0-2-0-3-0/.  

 

ALERT 

KOW 
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cudzoziemcach, mająca siedzibę na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  

  

3. Jeżeli na skutek skorzystania przez 

jednostkę przyjmującą, o której mowa w art. 

3 pkt 5b ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o 

cudzoziemcach, mającą siedzibę na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z 

uprawnień określonych w art. 3, art. 15g ust. 

8, art. 15x ust. 1 lub art. 15zf ust. 1 uległy 

zmianie warunki wykonywania pracy przez 

cudzoziemca określone w dokumentach 

załączonych do zawiadomienia, o którym 

mowa w art. 139n ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 

12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, 

cudzoziemiec może wykonywać pracę na 

tych zmienionych warunkach.  

 

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 

pkt 2, nie stosuje się przepisów art. 134 

ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o 

cudzoziemcach. 

 

 

 Art. 15z6 

1.Termin ważności kart pobytu członka 

rodziny obywatela UE, dokumentów 

potwierdzających prawo stałego pobytu i 

kart stałego pobytu członka rodziny 

obywatela UE, który upłynął w czasie stanu 

zagrożenia epidemicznego lub stanu 

epidemii ogłoszonych w związku z COVID-

https://ostrowski.legal/
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19, przedłuża się do 30. dnia od dnia 

odwołania tego ze stanów, który 

obowiązywał jako ostatni.  

 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, 

nie wydaje się i nie wymienia tych 

dokumentów. 

  

3. Termin ważności polskich dokumentów 

tożsamości cudzoziemca, o którym mowa w 

art. 263 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 12 grudnia 

2013 r. o cudzoziemcach, i który upłynął w 

czasie stanu zagrożenia epidemicznego albo 

stanu epidemii ogłoszonych w związku z 

COVID-19, przedłuża się do 30. dnia od dnia 

odwołania tego ze stanów, który 

obowiązywał jako ostatni.  

 

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, 

nie wydaje się i nie wymienia polskich 

dokumentów tożsamości cudzoziemca.  

 

5. Termin ważności dokumentów „zgoda na 

pobyt tolerowany”, o którym mowa w art. 

276 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 12 grudnia 

2013 r. o cudzoziemcach, i który upłynął w 

czasie stanu zagrożenia epidemicznego albo 

stanu epidemii ogłoszonych w związku z 

COVID-19, przedłuża się do 30. dnia od dnia 

odwołania tego ze stanów, który 

obowiązywał jako ostatni.  

 

https://ostrowski.legal/
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6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5, 

nie wydaje się i nie wymienia dokumentów 

„zgoda na pobyt tolerowany”.  

 

Art. 15z7  

1. Zezwolenie na pracę, o którym mowa 

w art. 88 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. 

o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 

pracy, nie jest wymagane w czasie stanu 

zagrożenia epidemicznego albo stanu 

epidemii ogłoszonych w związku z COVID-19 

oraz do 30. dnia następującego 

po odwołaniu tego ze stanów, który 

obowiązywał jako ostatni, jeżeli 

cudzoziemiec wykonuje pracę w zakresie 

podklas działalności określonych w 

przepisach wydanych na podstawie art. 90 

ust. 9 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o 

promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 

pracy oraz posiadał:  

1) zezwolenie na pracę, o którym mowa w 

art. 88 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 20 

kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia 

i instytucjach rynku pracy, ważne po 

dniu 13 marca 2020 r. lub  

2) oświadczenie o powierzeniu 

wykonywania pracy cudzoziemcowi 

wpisane do ewidencji oświadczeń, w 

którym przynajmniej jeden dzień okresu 

pracy określonego w tym oświadczeniu 

przypada po dniu 13 marca 2020 r.  
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 2. Przepis ust. 1 pkt 1 stosuje się 

odpowiednio do przedłużenia zezwolenia na 

pracę oraz przedłużenia zezwolenia 

na pracę sezonową.  

 

Art. 15z8 Jeżeli termin udzielania pomocy 

socjalnej i opieki medycznej, o której mowa 

w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. 

o udzielaniu cudzoziemcom ochrony 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

upływa w okresie obowiązywania stanu 

zagrożenia epidemicznego albo stanu 

epidemii ogłoszonych w związku z COVID-

19, termin ten ulega przedłużeniu 

do upływu 30. dnia następującego po dniu 

odwołania tego ze stanów, który 

obowiązywał jako ostatni.  

 

Art. 15z9 W przypadku cudzoziemca 

będącego obywatelem państwa 

określonego w przepisach wydanych na 

podstawie art. 90 ust. 10 ustawy z dnia 20 

kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i 

instytucjach rynku pracy, ubiegającego się o 

wydanie wizy krajowej na terytorium tego 

państwa, odstępuje się od wymogu 

osobistego złożenia dokumentów, o których 

mowa w ustawie z dnia 12 grudnia 2013 r. o 

cudzoziemcach, w związku z ubieganiem się 

o tę wizę. 
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Art. 15zq ust. 4 

Osobie prowadzącej pozarolniczą 

działalność gospodarczą świadczenie 

postojowe przysługuje, jeżeli rozpoczęła 

prowadzenie pozarolniczej działalności 

gospodarczej przed dniem 1 lutego 2020 r. 

i: 

1) nie zawiesiła prowadzenia pozarolniczej 

działalności gospodarczej oraz jeżeli 

przychód z prowadzenia pozarolniczej 

działalności gospodarczej w rozumieniu 

przepisów o podatku dochodowym od 

osób fizycznych uzyskany w miesiącu 

poprzedzającym miesiąc złożenia 

wniosku o świadczenie postojowe był o 

co najmniej 15% niższy od przychodu 

uzyskanego w miesiącu poprzedzającym 

ten miesiąc; 

2) zawiesiła prowadzenie pozarolniczej 

działalności gospodarczej po dniu 31 

stycznia 2020 r. 

Art. 15zq ust. 4 

Osobie prowadzącej pozarolniczą 

działalność gospodarczą świadczenie 

postojowe przysługuje, jeżeli rozpoczęła 

prowadzenie pozarolniczej działalności 

gospodarczej przed dniem 1 kwietnia 

2020 r. i: 

1) nie zawiesiła prowadzenia pozarolniczej 

działalności gospodarczej oraz jeżeli 

przychód z prowadzenia pozarolniczej 

działalności gospodarczej w rozumieniu 

przepisów o podatku dochodowym od 

osób fizycznych uzyskany w miesiącu 

poprzedzającym miesiąc złożenia 

wniosku o świadczenie postojowe był o 

co najmniej 15% niższy od przychodu 

uzyskanego w miesiącu poprzedzającym 

ten miesiąc; 

2) zawiesiła prowadzenie pozarolniczej 

działalności gospodarczej po dniu 31 

stycznia 2020 r. 

Zmiana w art. 15zq ust. 4 dotyczy terminu, przed 

którymi należało rozpocząć pozarolniczą działalność 

gospodarczą aby skorzystać ze środków 

na świadczenie postojowe na podstawie tego 

przepisu. Termin ten został zmieniony z 1 lutego 

2020 r. na 1 kwietnia 2020 r. 

 

 

wchodzi w życie z 

dniem następującym 

po dniu ogłoszenia 

Art. 15zzd ust. 1 

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 mikroprzed-

siębiorcy, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 

1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo 

Art. 15zzd ust. 1 

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 mikroprzed-

siębiorcy, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 

1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo 

Zmiana w art. 1 zzd ust. 1 dotyczy terminu, przed 

którymi należało prowadzić działalność gospodarczą 

aby móc ubiegać się o pożyczkę ze środków Funduszu 

Pracy na podstawie tego przepisu. Termin ten został 

zmieniony z 1 kwietnia 2020 r. na 1 marca 2020 r.  

wchodzi w życie z 

dniem następującym 

po dniu ogłoszenia 
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przedsiębiorców, który prowadził 

działalność gospodarczą przed dniem 1 

kwietnia 2020 r. 

przedsiębiorców, który prowadził 

działalność gospodarczą przed dniem 1 

marca 2020 r. 

 
Art. 15zzb–15zze 

 

Art. 58 ustawy o zmianie niektórych ustaw 

w zakresie działań osłonowych w związku z 

rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 

W sprawach dotyczących udzielania 

wsparcia związanego z utrzymaniem miejsc 

pracy, o którym mowa w art. 15g i art. 

15zzb–15zze ustawy z dnia 2 marca 2020 r. 

o szczególnych rozwiązaniach związanych z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 

zwalczaniem COVID-19, innych chorób 

zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 

kryzysowych, w szczególności zawierania i 

zmiany umów, podpis zaufany oraz podpis 

osobisty uznaje się za równoważne co do 

skutków prawnych z podpisem 

własnoręcznym. 

Wprowadzono art. 58 ustawy o zmianie niektórych 

ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z 

rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, 

dotyczący omawianego powyżej art. 15g oraz 

artykułów 15zzb-15zze (dotyczących pomocy 

Starosty), zgodnie z którym w sprawach udzielania 

wsparcia, o których mowa w tych przepisach, podpis 

zaufany oraz podpis osobisty uznaje się za 

równoważne co do skutków prawnych z podpisem 

własnoręcznym. Dotyczy to w szczególności 

zawierania i zmiany umów. 

 

 

art. 58 

wchodzi w życie z 

dniem ogłoszenia z 

mocą od dnia 

1 kwietnia 2020 r. 

Art. 15zze1 

(nowo dodany) 

Art. 15zze1 

Pracodawca będący przedsiębiorcą, o 

którym mowa w art. 15zzb ust. 1, albo 

organizacją pozarządową lub podmiotem, o 

których mowa w art. 15zze ust. 1, 

korzystający z dofinansowania do 

wynagrodzenia pracownika 

niepełnosprawnego na podstawie 

Nowo wprowadzony przepis reguluje kwestię 

korzystania ze świadczeń, o których mowa w art. 

15zzb  lub 15zze (pomoc starosty) oraz z 

dofinansowania do wynagrodzenia pracownika 

niepełnosprawnego na podstawie przepisów ustawy 

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Zgodnie z jego 

brzmieniem dofinansowanie z art. 15zzb lub 15zze 

będzie mogło być przyznane w części wynagrodzenia 

wchodzi w życie z 

dniem następującym 

po dniu ogłoszenia 
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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. Przepisów art. 15zzb 

ust. 12 i art. 15zze ust. 11 nie stosuje się. 

niedofinansowanej na podstawie ustawy o 

rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 

osób niepełnosprawnych. 

W takiej sytuacji nie będą stosowane przepisy art. 

15zzb ust. 12 i art. 15zze ust. 11: 

 

Art. 15zzb ust. 12 

Przedsiębiorca nie może otrzymać dofinansowania w 

części, w której te same koszty zostały albo zostaną 

sfinansowane z innych środków publicznych. 

 

Art. 15zze ust. 11 

Organizacja pozarządowa lub podmiot, którym mowa 

w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, nie 

może otrzymać dofinansowania w części, w której te 

same koszty zostały albo zostaną sfinansowane z 

innych środków publicznych. 

 

 

Art. 15zzf1 

W przypadku realizacji zadań, o których 

mowa w art. 11 ust. 2, art. 12a, art. 26, art. 

26d, art. 26e, art. 26g, art. 40 i art. 41 

ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o 

rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w 

Art. 15zzf1 

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 i art. 47 ustawy z dnia 27 

sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i 

społecznej oraz zatrudnianiu osób 

W art. 15zzf1 wprowadzone zostały dwie zmiany. Po 

pierwsze poszerzono katalog przepisów, do których 

się on odwołuje. Po drugie zmienił się podmiot 

uprawniony do zmiany warunków zawartych umów. 

 

Art. 12zzf1 w nowym brzmieniu odwołuje się do 

następujących przepisów ustawy o rehabilitacji 

wchodzi w życie z 

dniem następującym 

po dniu ogłoszenia 
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zakresie niezbędnym do niwelowania i 

ograniczenia negatywnych skutków COVID-

19, starosta na wniosek strony lub za jej 

zgodą, w drodze aneksu do zawartej 

umowy, może zmienić jej warunki, w tym w 

szczególności wydłużyć termin na jej 

realizację lub przesunąć termin na realizację 

zobowiązań z niej wynikających. 

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. 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych: 

 

Art. 11 ust. 2 

Osoba niepełnosprawna zarejestrowana w 

powiatowym urzędzie pracy jako poszukująca pracy 

niepozostająca w zatrudnieniu może również 

korzystać na zasadach takich jak bezrobotni z 

następujących usług lub instrumentów określonych w 

ustawie o promocji: 

1) szkoleń; 

2) stażu; 

3) prac interwencyjnych; 

4) przygotowania zawodowego dorosłych; 

5) badań lekarskich lub psychologicznych, o których 

mowa w art. 2 ust. 3 ustawy o promocji; 

6) zwrotu kosztów, o których mowa w art. 45 ust. 1, 

2 i 4 ustawy o promocji; 

7) finansowania kosztów, o których mowa w art. 45 

ust. 3 ustawy o promocji; 

8) studiów podyplomowych; 

9) szkoleń na podstawie trójstronnych umów 

szkoleniowych zawieranych pomiędzy starostą, 

pracodawcą i instytucją szkoleniową; 

10) bonu na zasiedlenie; 

11) bonu szkoleniowego; 

12) bonu stażowego. 

 

Art. 12a 

1. Osoba niepełnosprawna, o której mowa w art. 11 

ust. 1, może otrzymać ze środków Funduszu 

jednorazowo środki na podjęcie działalności 
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gospodarczej, rolniczej albo na podjęcie działalności w 

formie spółdzielni socjalnej na jednego członka 

założyciela spółdzielni oraz na jednego członka 

przystępującego do spółdzielni socjalnej po jej 

założeniu, w wysokości określonej w umowie zawartej 

ze starostą: 

1) nie wyższej niż sześciokrotność przeciętnego 

wynagrodzenia, w przypadku zobowiązania do 

prowadzenia działalności gospodarczej, rolniczej 

lub członkostwa w spółdzielni socjalnej 

nieprzerwanie przez okres co najmniej 12 

miesięcy, 

2) wynoszącej od sześciokrotności do 

piętnastokrotności przeciętnego wynagrodzenia, 

w przypadku zobowiązania do prowadzenia 

działalności gospodarczej, rolniczej lub 

członkostwa w spółdzielni socjalnej nieprzerwanie 

przez okres co najmniej 24 miesięcy 

- jeżeli nie otrzymała bezzwrotnych środków 

publicznych na ten cel. 

 

2. Osoba niepełnosprawna, która otrzymała 

jednorazowo środki, o których mowa w ust. 1, jest 

obowiązana do zwrotu otrzymanych środków wraz z 

odsetkami, w wysokości określonej jak dla zaległości 

podatkowych, jeżeli z przyczyn leżących po jej stronie 

zostały naruszone warunki umowy, o której mowa w 

ust. 1. 

 

3. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia 

społecznego określi, w drodze rozporządzenia: 
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1) warunki oraz tryb przyznawania i zwrotu 

środków, o których mowa w ust. 1, 

2) formy zabezpieczenia zwrotu środków, o których 

mowa w ust. 1, w przypadku naruszenia 

warunków umowy dotyczącej ich przyznania, 

3) wzór wniosku i niezbędne elementy umowy 

dotyczącej przyznania środków określonych 

w ust. 1 

- mając na względzie zwiększenie aktywności 

zawodowej osób niepełnosprawnych, zapewnienie 

zgodności udzielanej pomocy z regułami 

przyznawania pomocy publicznej w ramach zasady de 

minimis oraz racjonalne gospodarowanie środkami 

Funduszu. 

 

Art. 13 

1. Osoba niepełnosprawna prowadząca działalność 

gospodarczą albo własne lub dzierżawione 

gospodarstwo rolne może otrzymać, ze środków 

Funduszu, dofinansowanie do wysokości 50% 

oprocentowania kredytu bankowego zaciągniętego 

na kontynuowanie tej działalności, jeżeli: 

1) nie korzystała z pożyczki na podjęcie działalności 

gospodarczej lub rolniczej albo pożyczka została 

w całości spłacona lub umorzona; 

2) nie otrzymała bezzwrotnych środków na podjęcie 

działalności gospodarczej lub rolniczej albo 

prowadziła tę działalność co najmniej przez 

24 miesiące od dnia otrzymania pomocy na ten 

cel. 
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2. Dofinansowanie następuje na podstawie umowy 

zawartej przez starostę z osobą, o której mowa 

w ust. 1. 

  

Art. 26 

1. Pracodawca, który przez okres co najmniej 36 

miesięcy zatrudni osoby niepełnosprawne spełniające 

warunki określone w ust. 2, może otrzymać, na 

wniosek, ze środków Funduszu zwrot kosztów: 

1) adaptacji pomieszczeń zakładu pracy do potrzeb 

osób niepełnosprawnych, w szczególności 

poniesionych w związku z przystosowaniem 

tworzonych lub istniejących stanowisk pracy dla 

tych osób, stosownie do potrzeb wynikających z 

ich niepełnosprawności; 

1a) (uchylony) 

1b) adaptacji lub nabycia urządzeń ułatwiających 

osobie niepełnosprawnej wykonywanie pracy lub 

funkcjonowanie w zakładzie pracy; 

1c) zakupu i autoryzacji oprogramowania na 

użytek pracowników niepełnosprawnych oraz 

urządzeń technologii wspomagających lub 

przystosowanych do potrzeb wynikających z ich 

niepełnosprawności; 

2) rozpoznania przez służby medycyny pracy 

potrzeb, o których mowa w pkt 1-1c. 

 

1a. Zwrot kosztów, o których mowa w ust. 1 oraz w 

art. 26d, dotyczy wyłącznie dodatkowych kosztów 

pracodawcy wynikających z zatrudnienia osób 

niepełnosprawnych. 
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2. Zwrot kosztów dotyczy osób niepełnosprawnych: 

1) bezrobotnych lub poszukujących pracy 

niepozostających w zatrudnieniu; 

2) pozostających w zatrudnieniu u pracodawcy 

występującego o zwrot kosztów, z wyjątkiem 

przypadków, gdy przyczyną powstania 

niepełnosprawności w okresie zatrudnienia u tego 

pracodawcy było zawinione przez pracodawcę lub 

przez pracownika naruszenie przepisów, w tym 

przepisów prawa pracy. 

 

3. Zwrot kosztów nie może przekraczać 

dwudziestokrotnego przeciętnego wynagrodzenia za 

każde przystosowane stanowisko pracy osoby 

niepełnosprawnej. 

 

4. Zwrotu kosztów dokonuje starosta na warunkach 

i w wysokości określonych umową zawartą 

z pracodawcą, z tym że: 

1) zwrotowi nie podlegają koszty, o których mowa w 

ust. 1 pkt 1-1c, poniesione przez pracodawcę 

przed dniem podpisania umowy; 

2) kwota zwrotu kosztów poniesionych w związku z 

rozpoznaniem potrzeb osób niepełnosprawnych 

nie może przekraczać 15% kosztów związanych z 

przystosowaniem tworzonych lub istniejących 

stanowisk pracy do potrzeb osób 

niepełnosprawnych. 

 

5. Umowy z pracodawcą, którym jest starosta, 

zawiera Prezes Zarządu Funduszu. 

 

https://ostrowski.legal/


 

35 

 

 TARCZA 3.0.  ALERT PRAWNY COVID-19  

6. Warunkiem zwrotu kosztów jest uzyskanie 

pozytywnej opinii Państwowej Inspekcji Pracy, 

wydanej na wniosek starosty, odpowiednio o 

przystosowaniu lub o spełnieniu warunków 

bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowisku pracy 

lub pomieszczeniach zakładu pracy, o których mowa 

w ust. 1. 

6a.(uchylony) 

 

7. Jeżeli okres zatrudnienia osoby niepełnosprawnej 

będzie krótszy niż 36 miesięcy, pracodawca jest 

obowiązany zwrócić Funduszowi za pośrednictwem 

starosty środki w wysokości równej 1/36 ogólnej 

kwoty zwrotu za każdy miesiąc brakujący do upływu 

okresu, o którym mowa w ust. 1, jednak w wysokości 

nie mniejszej niż 1/6 tej kwoty. Pracodawca dokonuje 

zwrotu w terminie 3 miesięcy od dnia rozwiązania 

stosunku pracy z osobą niepełnosprawną. 

 

8. Pracodawca nie zwraca środków, o których mowa 

w ust. 7, jeżeli zatrudni w terminie 3 miesięcy od dnia 

rozwiązania stosunku pracy z osobą niepełnosprawną 

inną osobę niepełnosprawną, zarejestrowaną w 

powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotna lub 

poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu, 

przy czym wynikająca z tego powodu przerwa nie jest 

wliczana do okresu, o którym mowa w ust. 1. 

 

9. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia 

społecznego określi, w drodze rozporządzenia, 

szczegółowe warunki udzielania pomocy, o której 

mowa w ust. 1-8 oraz w art. 26d, a także tryb i sposób 
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postępowania w sprawach udzielania tej pomocy, w 

tym wzór wniosku i elementy umowy, dokumentację 

niezbędną do zwrotu kosztów oraz sposób i terminy 

rozpatrywania wniosków, mając na względzie 

zapewnienie prawidłowego i sprawnego udzielania 

pomocy oraz dokonywania zwrotu kosztów, w tym 

uzyskiwania informacji niezbędnych do udzielenia tej 

pomocy i dokonania zwrotu kosztów 

 

Art. 26d 

1. Pracodawca, który zatrudnia pracownika 

niepełnosprawnego, może otrzymać ze środków 

Funduszu zwrot: 

1) miesięcznych kosztów zatrudnienia pracowników 

pomagających pracownikowi 

niepełnosprawnemu w pracy, 

2) kosztów szkolenia tych pracowników 

- w zakresie czynności ułatwiających komunikowanie 

się z otoczeniem, a także czynności niemożliwych lub 

trudnych do samodzielnego wykonania przez 

pracownika niepełnosprawnego na stanowisku pracy. 

 

2. Wysokość zwrotu miesięcznych kosztów 

zatrudnienia pracowników pomagających 

pracownikowi niepełnosprawnemu w pracy stanowi 

iloczyn kwoty najniższego wynagrodzenia i ilorazu 

liczby godzin w miesiącu przeznaczonych wyłącznie na 

pomoc pracownikowi niepełnosprawnemu i 

miesięcznej liczby godzin pracy pracownika 

niepełnosprawnego w miesiącu, z zastrzeżeniem 

ust. 3. 
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2a. Zwrot kosztów szkolenia pracowników 

pomagających pracownikowi niepełnosprawnemu w 

pracy obejmuje 100% kosztów szkolenia, nie więcej 

jednak niż równowartość kwoty najniższego 

wynagrodzenia. 

 

3. Liczba godzin przeznaczonych wyłącznie na pomoc 

pracownikowi niepełnosprawnemu nie może 

przekraczać liczby godzin odpowiadającej 20% liczby 

godzin pracy pracownika w miesiącu. 

 

4. Przepisy art. 26 ust. 4-6 stosuje się odpowiednio. 

 

 

Art. 26e 

1. Pracodawca, który przez okres co najmniej 36 

miesięcy zatrudni osobę niepełnosprawną 

zarejestrowaną w powiatowym urzędzie pracy jako 

bezrobotna albo poszukująca pracy niepozostającą w 

zatrudnieniu, może otrzymać, na wniosek, ze środków 

Funduszu zwrot kosztów wyposażenia stanowiska 

pracy do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego 

wynagrodzenia. 

 

2. Zwrotu kosztów, o których mowa w ust. 1, dokonuje 

starosta na warunkach i w wysokości określonych 

umową zawartą z pracodawcą, z tym że zwrotowi nie 

podlegają koszty poniesione przed dniem zawarcia 

umowy. 

 

3. Umowy z pracodawcą, którym jest starosta, 

zawiera Prezes Zarządu Funduszu. 
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4.(uchylony) 

 

5. Warunkiem zwrotu kosztów, o których mowa w ust. 

1, jest uzyskanie, wydanej na wniosek starosty, 

pozytywnej opinii Państwowej Inspekcji Pracy 

odpowiednio o przystosowaniu do potrzeb 

wynikających z niepełnosprawności osoby 

zatrudnionej na wyposażanym stanowisku pracy lub o 

spełnieniu warunków bezpieczeństwa i higieny pracy 

na tym stanowisku. 

 

6. Jeżeli okres zatrudnienia osoby niepełnosprawnej 

będzie krótszy niż 36 miesięcy, pracodawca jest 

obowiązany zwrócić Funduszowi za pośrednictwem 

starosty środki w wysokości równej 1/36 ogólnej 

kwoty zwrotu za każdy miesiąc brakujący do upływu 

okresu, o którym mowa w ust. 1, jednak w wysokości 

nie mniejszej niż 1/6 tej kwoty. Pracodawca dokonuje 

zwrotu w terminie 3 miesięcy od dnia rozwiązania 

stosunku pracy z osobą niepełnosprawną. 

 

7. Pracodawca nie zwraca środków, o których mowa 

w ust. 5, jeżeli zatrudni w terminie 3 miesięcy od dnia 

rozwiązania stosunku pracy z osobą niepełnosprawną 

inną osobę niepełnosprawną, zarejestrowaną w 

powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotna lub 

poszukująca pracy i niepozostającą w zatrudnieniu, 

przy czym wynikająca z tego powodu przerwa nie jest 

wliczana do okresu, o którym mowa w ust. 1. 
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8. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia 

społecznego określi, w drodze rozporządzenia: 

1) tryb postępowania w sprawach, o których mowa 

w ust. 1-6, 

2) wzór wniosku i elementy umowy oraz 

dokumentację niezbędną do zwrotu kosztów, o 

których mowa w ust. 1, 

3) sposób i terminy rozpatrywania wniosków, o 

których mowa w ust. 1, 

4) formy zabezpieczenia zwrotu otrzymanych 

środków w przypadku niedotrzymania warunków 

umowy dotyczących ich przyznania 

- mając na względzie zwiększenie poziomu 

zatrudnienia osób niepełnosprawnych, dokonywanie 

zwrotu kosztów zgodnie z zasadami udzielania 

pomocy w ramach zasady de minimis oraz racjonalne 

gospodarowanie środkami Funduszu. 

 

Art. 26g 

1. Spółdzielnia socjalna może otrzymać ze środków 

Funduszu: 

1) jednorazowo środki na utworzenie stanowiska 

pracy dla skierowanej przez powiatowy urząd 

pracy osoby niepełnosprawnej, o której mowa w 

art. 11 ust. 1, w wysokości określonej w umowie, 

zawartej ze starostą: 

a) nie wyższej jednak niż sześciokrotność 

przeciętnego wynagrodzenia, w przypadku 

zobowiązania do utrzymania zatrudnienia osoby 

niepełnosprawnej, o której mowa w art. 11 ust. 1, 

na utworzonym stanowisku pracy nieprzerwanie 

przez okres co najmniej 12 miesięcy, 
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b) wynoszącej od sześciokrotności do 

piętnastokrotności przeciętnego wynagrodzenia, 

w przypadku zobowiązania do utrzymania 

zatrudnienia osoby niepełnosprawnej, o której 

mowa w art. 11 ust. 1, na utworzonym stanowisku 

pracy nieprzerwanie przez okres co najmniej 24 

miesięcy 

- jeżeli nie otrzymała bezzwrotnych środków 

publicznych na ten cel; 

2) środki na finansowanie kosztów wynagrodzenia, 

w okresie do 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy 

ze starostą, wypłacane miesięcznie w wysokości 

nie wyższej niż kwota najniższego wynagrodzenia 

przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy, dla 

zatrudnionej skierowanej przez powiatowy urząd 

pracy osoby niepełnosprawnej, o której mowa w 

art. 11 ust. 1. 

 

2. Jeżeli okres zatrudnienia osoby niepełnosprawnej, o 

której mowa w art. 11 ust. 1, będzie krótszy niż okres 

wskazany w ust. 1 pkt 1 lit. a, spółdzielnia socjalna jest 

obowiązana zwrócić Funduszowi za pośrednictwem 

starosty środki w wysokości równej 1/12 ogólnej 

kwoty zwrotu za każdy miesiąc brakujący do upływu 

okresu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a, jednak w 

wysokości nie mniejszej niż 1/6 tej kwoty. Spółdzielnia 

socjalna dokonuje zwrotu w terminie 3 miesięcy od 

dnia rozwiązania stosunku pracy z osobą 

niepełnosprawną. 

 

3. Jeżeli okres zatrudnienia osoby niepełnosprawnej, o 

której mowa w art. 11 ust. 1, będzie krótszy niż okres 

https://ostrowski.legal/


 

41 

 

 TARCZA 3.0.  ALERT PRAWNY COVID-19  

wskazany w ust. 1 pkt 1 lit. b, spółdzielnia socjalna jest 

obowiązana zwrócić Funduszowi za pośrednictwem 

starosty środki w wysokości równej 1/24 ogólnej 

kwoty zwrotu za każdy miesiąc brakujący do upływu 

okresu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b, jednak w 

wysokości nie mniejszej niż 1/6 tej kwoty. Spółdzielnia 

socjalna dokonuje zwrotu w terminie 3 miesięcy od 

dnia rozwiązania stosunku pracy z osobą 

niepełnosprawną. 

 

4. Spółdzielnia socjalna nie zwraca środków, o których 

mowa w ust. 1, jeżeli zatrudni w terminie 3 miesięcy 

od dnia rozwiązania stosunku pracy z osobą 

niepełnosprawną inną osobę niepełnosprawną, 

zarejestrowaną w powiatowym urzędzie pracy jako 

bezrobotna lub poszukująca pracy niepozostająca w 

zatrudnieniu, przy czym wynikająca z tego powodu 

przerwa nie jest wliczana do okresów, o których mowa 

w ust. 1 pkt 1. 

 

5. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia 

społecznego określi, w drodze rozporządzenia: 

1) szczegółowe warunki i tryb przyznawania 

spółdzielni socjalnej jednorazowo środków na 

utworzenie stanowiska pracy dla skierowanej 

osoby niepełnosprawnej, o której mowa w art. 11 

ust. 1, 

2) szczegółowe warunki i tryb przyznawania 

spółdzielni socjalnej środków na finansowanie 

kosztów wynagrodzenia, o których mowa w ust. 1 

pkt 2, 
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3) formy zabezpieczenia zwrotu środków na 

utworzenie stanowiska pracy dla skierowanej 

osoby niepełnosprawnej, o której mowa w art. 11 

ust. 1, lub finansowanie kosztów wynagrodzenia 

w przypadku niedotrzymania warunków umowy 

dotyczącej ich przyznania 

- mając na względzie zwiększenie mobilności oraz 

poziomu zatrudnienia osób niepełnosprawnych, o 

których mowa w art. 11 ust. 1, racjonalne 

gospodarowanie środkami Funduszu, a także 

konieczność zapewnienia zgodności udzielania 

pomocy z zasadami przyznawania pomocy de minimis 

w przypadku wypłaty środków na utworzenie 

stanowiska pracy dla skierowanej osoby 

niepełnosprawnej, o której mowa w art. 11 ust. 1, oraz 

w przypadku wypłaty środków na finansowanie 

kosztów wynagrodzenia. 

 

Art. 32 

1. Pracodawca prowadzący zakład pracy chronionej 

może, na wniosek, otrzymać ze środków Funduszu: 

1) dofinansowanie w wysokości do 50% 

oprocentowania zaciągniętych kredytów 

bankowych pod warunkiem wykorzystania tych 

kredytów na cele związane z rehabilitacją 

zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych; 

2) zwrot kosztów: 

a) budowy lub przebudowy związanej z 

modernizacją obiektów i pomieszczeń zakładu, 

b) transportowych, 

c) administracyjnych. 
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2. Zwrot kosztów, o których mowa w ust. 1 pkt 2: 

1) dotyczy wyłącznie dodatkowych kosztów 

pracodawcy wynikających z zatrudnienia osób 

niepełnosprawnych; 

2) może być przyznany pracodawcy prowadzącemu 

zakład pracy chronionej u którego wskaźnik 

zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosi co 

najmniej 50%. 

 

3. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia 

społecznego określi, w drodze rozporządzenia, 

szczegółowe warunki udzielania dofinansowania i 

zwrotu kosztów, o których mowa w ust. 1, tryb 

postępowania w tych sprawach, w tym terminy 

składania oraz rozpatrywania wniosków, sposób i tryb 

sporządzania informacji o wykorzystaniu środków, 

mając na względzie zapewnienie sprawności 

udzielanej pomocy, zgodności z warunkami 

dopuszczalności pomocy publicznej, określonymi w 

przepisach prawa Unii Europejskiej, zapewnienie 

jednolitych warunków niezbędnych do prawidłowego 

przekazywania dokumentów oraz określenie zakresu 

danych niezbędnych do udzielenia pomocy, a także 

racjonalne gospodarowanie środkami Funduszu. 

 

Art. 36 

1. Zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej 

i społecznej osób niepełnosprawnych mogą być 

realizowane na zlecenie Funduszu przez fundacje oraz 

organizacje pozarządowe. 
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2. Zadania, o których mowa w ust. 1, mogą być 

realizowane ze środków Funduszu przez fundacje i 

organizacje pozarządowe również na zlecenie 

samorządu województwa lub powiatu. 

 

3. Do zlecania zadań, o którym mowa w ust. 1 i 2, 

stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 

24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie. 

 

4. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia 

społecznego określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje 

zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej 

osób niepełnosprawnych, które mogą być zlecane 

fundacjom oraz organizacjom pozarządowym, mając 

na względzie zapewnienie realizacji potrzeb osób 

niepełnosprawnych. 

 

Art. 40 

1. Kierownik powiatowego urzędu pracy kieruje osobę 

niepełnosprawną, o której mowa w art. 38, na 

szkolenie: 

1) z własnej inicjatywy lub na podstawie orzeczenia 

właściwego organu; 

2) wskazane przez tę osobę, jeżeli zostanie 

uprawdopodobnione, że szkolenie to zapewni 

uzyskanie pracy i spełniony jest przynajmniej 

jeden z warunków wymienionych w art. 38; koszt 

tego szkolenia nie może przekroczyć 

dziesięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia. 

 

2. Koszty szkolenia obejmują w szczególności: 
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1) uprzednio uzgodnioną należność przysługującą 

jednostce szkolącej; 

2) koszt ubezpieczenia od nieszczęśliwych 

wypadków; 

3) koszt zakwaterowania i wyżywienia w części albo 

w całości; 

4) koszt przejazdu na szkolenie, w tym koszt 

przejazdu przewodnika lub opiekuna osoby 

zaliczonej do znacznego stopnia 

niepełnosprawności; 

5) koszt usług tłumacza języka migowego albo 

lektora dla niewidomych lub osoby towarzyszącej 

osobie niepełnosprawnej ruchowo zaliczonej do 

znacznego stopnia niepełnosprawności; 

6) koszt niezbędnych badań lekarskich, 

psychologicznych, diagnostycznych i usług 

rehabilitacyjnych. 

 

3. Szkolenie trwa nie dłużej niż 36 miesięcy. 

 

4. Koszty szkolenia są finansowane ze środków 

Funduszu. 

 

5. Osoba niepełnosprawna, która nie ukończyła 

szkolenia z własnej winy, jest obowiązana do zwrotu 

jego kosztów, chyba że powodem nieukończenia 

szkolenia było podjęcie zatrudnienia. 

 

 

Art. 41 

1. Szkolenie osób niepełnosprawnych może być 

organizowane także przez pracodawcę. 

https://ostrowski.legal/


 

46 

 

 TARCZA 3.0.  ALERT PRAWNY COVID-19  

 

2. Na wniosek pracodawcy poniesione przez niego 

koszty szkolenia zatrudnionych osób 

niepełnosprawnych mogą być zrefundowane ze 

środków Funduszu do wysokości 70% tych kosztów, 

nie więcej jednak niż do wysokości dwukrotnego 

przeciętnego wynagrodzenia na jedną osobę. 

 

3. Zwrotu kosztów, o których mowa w ust. 2, dokonuje 

starosta na warunkach i w wysokości określonych w 

umowie zawartej z pracodawcą. Zwrotowi nie 

podlegają koszty poniesione przez pracodawcę przed 

datą podpisania umowy. 

 

4.(uchylony) 

 

5. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia 

społecznego określi, w drodze rozporządzenia, 

warunki i tryb dokonywania refundacji kosztów 

szkolenia, mając na względzie zapewnienie 

skuteczności udzielanej pomocy oraz prawidłowe 

dokonywanie refundacji zgodnie z warunkami 

dopuszczalności pomocy na szkolenia. 

 

 

Art. 47 

1. Środki Funduszu, w wysokości do 30% wydatków, 

przeznacza się na: 

1) realizację działań wyrównujących różnice między 

regionami, w szczególności w jednostkach 

samorządu terytorialnego, na terenie których 

stopa bezrobocia jest wyższa niż 110% średniej 
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stopy bezrobocia w kraju lub nie utworzono 

warsztatu terapii zajęciowej albo zakładu 

aktywności zawodowej; 

1a) zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i 

społecznej osób niepełnosprawnych realizowane 

przez fundacje i organizacje pozarządowe; 

2) realizację programów wspieranych ze środków 

pomocowych Unii Europejskiej na rzecz osób 

niepełnosprawnych przewidzianych do wdrożenia 

w danym roku; 

3) dofinansowanie zadań wynikających z 

programów rządowych, w tym ukierunkowanych 

na rozwój zasobów ludzkich oraz przeciwdziałanie 

wykluczeniu społecznemu osób 

niepełnosprawnych, a także pomoc rodzinom, 

których członkami są osoby niepełnosprawne; 

4) programy zatwierdzone przez Radę Nadzorczą, 

służące rehabilitacji społecznej i zawodowej, w 

szczególności adresowane do osób 

niepełnosprawnych oraz do rodzin, których 

członkami są osoby niepełnosprawne; 

4a) program zatwierdzony przez Radę Nadzorczą, 

służący finansowaniu zajęć klubowych; 

5) zadania inne niż wymienione w ustawie: 

a) finansowanie w części lub całości badań, 

ekspertyz i analiz dotyczących rehabilitacji 

zawodowej i społecznej, 

b) szkolenia, o których mowa w art. 18 ustawy z 

dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i 

innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2017 

r. poz. 1824). 
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1a. W celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 1 

pkt 2, Fundusz może: 

1) przekazywać instytucji wdrażającej środki na 

realizację projektów na rzecz osób 

niepełnosprawnych - na podstawie umowy, która 

może być zawarta na okres dłuższy niż rok; 

2) udzielać dotacji, pożyczek oraz finansować 

odsetki od kredytów udzielonych 

projektodawcom na realizację programów - 

zgodnie z umową określającą w szczególności 

warunki korzystania z tych form pomocy, zawartą 

z realizatorami programów. 

 

2. Środki Funduszu przeznacza się również na 

zrekompensowanie gminom dochodów utraconych na 

skutek zastosowania ustawowych zwolnień, o których 

mowa w art. 31 ust. 1 pkt 1, w wysokości utraconych 

dochodów. 

 

2a. Gminy składają do Funduszu wnioski o wypłatę 

kwoty rekompensującej dochody utracone z tytułu 

zwolnień w terminach: 

1) do dnia 31 lipca roku podatkowego - wykazując 

przewidywane roczne skutki zwolnień, wynikające 

z decyzji, dokonanych czynności cywilnoprawnych 

w formie aktów notarialnych oraz deklaracji i 

informacji podatkowych na dany rok podatkowy, 

według stanu na dzień 30 czerwca roku 

podatkowego, za który sporządzany jest wniosek; 

2) do dnia 25 marca roku następującego po roku 

podatkowym - wykazując faktyczne roczne skutki 

zwolnień, wynikające z decyzji, dokonanych 
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czynności cywilnoprawnych w formie aktów 

notarialnych oraz deklaracji i informacji 

podatkowych na dany rok podatkowy, według 

stanu na dzień 31 grudnia roku podatkowego, za 

który sporządzany jest wniosek. 

 

2b. W przypadku niezłożenia wniosku, o którym mowa 

w ust. 2a pkt 2, gmina zwraca do Funduszu otrzymane 

środki wykazane we wniosku, o którym mowa w ust. 

2a pkt 1, wraz z odsetkami naliczonymi od tej kwoty, 

od dnia jej otrzymania, w wysokości określonej jak dla 

zaległości podatkowych, w terminie 3 miesięcy od dnia 

upływu terminu do dnia złożenia wniosku, o którym 

mowa w ust. 2a pkt 2. 

 

2c. Od decyzji Prezesa Zarządu Funduszu, o której 

mowa w art. 49e ust. 1, dotyczącej zwrotu 

otrzymanych przez gminę środków, o których mowa w 

ust. 2b, przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie 

sprawy do Prezesa Zarządu Funduszu. 

 

3.(uchylony) 

 

4.(uchylony) 

 

5. Darowizna dokonywana ze środków Funduszu na 

rzecz osoby niepełnosprawnej w celach wynikających 

z ustawy nie podlega opodatkowaniu podatkiem od 

spadków i darowizn. 

 

6.(uchylony) 
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7. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia 

społecznego, w porozumieniu z ministrem właściwym 

do spraw finansów publicznych, po zasięgnięciu opinii 

Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, 

określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady 

obliczania i tryb przekazywania gminom dotacji 

celowej, o której mowa w ust. 2, z uwzględnieniem 

wniosków gmin, zawierających dane o rocznych 

skutkach zastosowania zwolnień, o których mowa w 

art. 31 ust. 1 pkt 1, mając na względzie 

zrekompensowanie gminom utraconych dochodów. 

 

 

Art. 31m1 

(nowo dodany) 

Art. 31m1 

Dokumenty potwierdzające posiadanie 

określonych uprawnień lub kwalifikacji, 

wydane na podstawie aktów wykonawczych 

wydanych na podstawie art. 23715 ustawy z 

dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, 

których ważność upłynęła po dniu 7 marca 

2020 r., zachowują ważność, nie dłużej 

jednak niż do 60. dnia od dnia odwołania 

stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu 

epidemii. 

Wprowadzono art. 31m1, zgodnie z którym 

dokumenty potwierdzające posiadanie określonych 

uprawnień lub kwalifikacji, których ważność upłynęła 

po dniu 7 marca 2020 r., zachowują ważność, nie 

dłużej jednak niż do 60. dnia od dnia odwołania stanu 

zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.  

 

Przepis dotyczy uprawnień i kwalifikacji wydanych na 

podstawie art. 23715 Kodeksu pracy. Są to 

rozporządzenia dotyczące bezpieczeństwa i higieny 

pracy, takie jak rozporządzenie Ministra Gospodarki w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych 

do robót ziemnych, budowlanych i drogowych. 

wchodzi w życie z 

dniem ogłoszenia z 

mocą od dnia  

7 marca 2020 r. 
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Art. 31zi1 

(nowo dodany) 

Art. 31zi1 

W 2020 r. pracownikowi, który złożył 

wniosek o dopuszczenie do egzaminu 

adwokackiego albo radcowskiego, 

wyznaczonych na dni 24-27 marca 2020 r., 

oraz spełnił przesłanki udziału w danym 

egzaminie i wykorzystał urlop na 

przygotowanie do danego egzaminu w 

niepełnym wymiarze 30 dni 

kalendarzowych, przysługuje prawo do 

wykorzystania pozostałej, niewykorzystanej 

dotychczas części urlopu płatnego w 

wysokości 80% wynagrodzenia na 

przygotowanie się do egzaminu 

adwokackiego albo radcowskiego 

wyznaczonych w terminie dodatkowym. 

Aplikantom radcowskim i adwokackim dopuszczonym 

do egzaminów zawodowych w 2020 r., którzy spełnili 

przesłanki udziału w tych egzaminach, przysługuje 

prawo do wykorzystania pozostałej, niewykorzystanej 

dotychczas części urlopu płatnego na przygotowanie 

się do egzaminu. Dotyczy to urlopów przysługujących 

tym osobom w wymiarze 30 dni urlopu płatnego 

w wysokości 80%, jeżeli wcześniej nie został 

on wykorzystany w całości. 

 

wchodzi w życie z 

dniem następującym 

po dniu ogłoszenia 

Art. 31zo ust. 1, 2a, 2b, 4, 6 i 7  

1. Na wniosek płatnika składek zwalnia się z 

obowiązku opłacania nieopłaconych 

należności z tytułu składek na ubezpieczenia 

społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na 

Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, 

Fundusz Gwarantowanych Świadczeń 

Pracowniczych lub Fundusz Emerytur 

Pomostowych, należne za okres od dnia 1 

marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r., 

wykazanych w deklaracjach rozliczeniowych 

złożonych za ten okres, jeżeli był zgłoszony 

jako płatnik składek: 

Art. 31zo ust. 1, 2a, 2b, 4, 6 i 7 

1. Na wniosek płatnika składek zwalnia się z 

obowiązku opłacania nieopłaconych 

należności z tytułu składek na ubezpieczenia 

społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na 

Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, 

Fundusz Gwarantowanych Świadczeń 

Pracowniczych lub Fundusz Emerytur 

Pomostowych, należne za okres od dnia 1 

marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r., 

wykazanych w deklaracjach rozliczeniowych 

złożonych za ten okres, jeżeli był zgłoszony 

jako płatnik składek: 

Zmiany w ust 2a i 2b: 

 

I. Zwolnienie obejmujące osoby prowadzące 

pozarolniczą działalność opłacające składki wyłącznie 

na własne ubezpieczenia społeczne lub 

ubezpieczenie zdrowotne 

 

Przepis art. 31zo ust. 2a dotyczy zwolnienia płatnika 

składek z obowiązku opłacania nieopłaconych 

należności z tytułu składek na: 

1) obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne 

i rentowe oraz wypadkowe,  

2) dobrowolne ubezpieczenie chorobowe,  

3) ubezpieczenie zdrowotne,  

art. 31zo oraz 69 

wchodzą w życie z 

dniem następującym 

po dniu ogłoszenia 
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1) przed dniem 1 lutego 2020 r. i na dzień 

29 lutego 2020 r., 

2) w okresie od dnia 1 lutego 2020 r. do 

dnia 29 lutego 2020 r. i na dzień 31 

marca 2020 r., 

3) w okresie od dnia 1 marca 2020 r. do 

dnia 31 marca 2020 r. i na dzień 30 

kwietnia 2020 r. 

- zgłosił do ubezpieczeń społecznych mniej 

niż 10 ubezpieczonych. 

 

6. Liczbę ubezpieczonych, o których mowa 

w ust. 1 i 1a, oblicza się nie uwzględniając 

ubezpieczonych będących pracownikami 

młodocianymi. 

 

ust. 2a, 2b i 7 

(nowo dodane) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) przed dniem 1 lutego 2020 r. i na dzień 

29 lutego 2020 r., 

2) w okresie od dnia 1 lutego 2020 r. do 

dnia 29 lutego 2020 r. i na dzień 31 

marca 2020 r., 

3) w okresie od dnia 1 marca 2020 r. do 

dnia 31 marca 2020 r. i na dzień 30 

kwietnia 2020 r. 

- zgłosił do ubezpieczeń społecznych mniej 

niż 10 ubezpieczonych. 

 

 

 

 

 

 

2a. Na wniosek płatnika składek będącego 

osobą prowadzącą pozarolniczą działalność 

opłacającego składki wyłącznie na własne 

ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie 

zdrowotne zwalnia się z obowiązku 

opłacenia nieopłaconych należności z tytułu 

składek, o których mowa w ust. 2, za okres 

od dnia 1 kwietnia 2020 r. do dnia 31 maja 

2020 r., jeżeli prowadził działalność przed 

dniem 1 kwietnia 2020 r. i:  

1) przychód z tej działalności w rozumieniu 

przepisów o podatku dochodowym od 

osób fizycznych uzyskany w pierwszym 

miesiącu, za który jest składany wniosek 

o zwolnienie z opłacania składek, był 

wyższy niż 300% prognozowanego 

4) Fundusz Pracy, 

5) Fundusz Solidarnościowy, 

należne za okres od dnia 1 kwietnia 2020 r. do dnia 

31 maja 2020 r.  

 

Warunki zwolnienia: 

1) prowadzenie działalność przed dniem 1 kwietnia 

2020 r., 

2) przychód z tej działalności w rozumieniu 

przepisów o podatku dochodowym od osób 

fizycznych uzyskany w pierwszym miesiącu, 

za który jest składany wniosek o zwolnienie 

z opłacania składek, był wyższy niż 300% 

prognozowanego przeciętnego miesięcznego 

wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej 

w 2020 r. oraz  

3) dochód z tej działalności w rozumieniu przepisów 

o podatku dochodowym od osób fizycznych 

uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest 

składany wniosek o zwolnienie z opłacania 

składek, nie był wyższy niż 7000 zł. 

 

Zwolnienie odbywa się na wniosek płatnika. 

 

 

 

II. Zwolnienie obejmujące przedsiębiorców 

opłacających składki wyłącznie na własne 

ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie 

zdrowotne 
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przeciętnego miesięcznego 

wynagrodzenia brutto w gospodarce 

narodowej w 2020 r. oraz  

2) dochód z tej działalności w rozumieniu 

przepisów o podatku dochodowym od 

osób fizycznych uzyskany w pierwszym 

miesiącu, za który jest składany wniosek 

o zwolnienie z opłacania składek, nie był 

wyższy niż 7000 zł.  

 

2b. Na wniosek płatnika składek będącego 

przedsiębiorcą, o którym mowa w art. 18 

ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo 

przedsiębiorców, opłacającego składki 

wyłącznie na własne ubezpieczenie 

zdrowotne zwalnia się z obowiązku 

opłacenia nieopłaconych należności z tytułu 

składek na jego obowiązkowe 

ubezpieczenie zdrowotne za okres od dnia 1 

kwietnia 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r., 

jeżeli prowadził działalność przed dniem 1 

kwietnia 2020 r. i przychód z tej działalności 

w rozumieniu przepisów o podatku 

dochodowym od osób fizycznych uzyskany 

w pierwszym miesiącu, za który jest 

składany wniosek o zwolnienie z opłacania 

składek, o którym mowa w art. 31zp ust. 1:  

1) nie był wyższy niż 300% 

prognozowanego przeciętnego 

miesięcznego wynagrodzenia brutto w 

gospodarce narodowej w 2020 r. albo  

Przepis art. 31zo ust. 2b dotyczy zwolnienia płatnika 

składek z obowiązku opłacania nieopłaconych 

należności z tytułu składek na obowiązkowe 

ubezpieczenie zdrowotne za okres od dnia 1 kwietnia 

2020 r. do dnia 31 maja 2020 r. 

 

Warunki zwolnienia: 

1) prowadzenie działalność przed dniem 1 kwietnia 

2020 r., 

2) przychód z tej działalności w rozumieniu 

przepisów o podatku dochodowym od osób 

fizycznych uzyskany w pierwszym miesiącu, 

za który jest składany wniosek:  

a) nie był wyższy niż 300% prognozowanego 

przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia 

brutto w gospodarce narodowej w 2020 r. 

albo  

b) był wyższy niż 300% prognozowanego 

przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia 

brutto w gospodarce narodowej w 2020 r. 

oraz dochód z tej działalności w rozumieniu 

przepisów o podatku dochodowym od osób 

fizycznych uzyskany w pierwszym miesiącu, za 

który jest składany wniosek o zwolnienie 

z opłacania składek, nie był wyższy niż 7000 zł. 

 

Zmiany w ust. 4: 

Poszerzono katalog podmiotów o przedsiębiorców.  

 

Zmiany w ust. 7: 

Zgodnie z przepisem ust. 6, który wszedł w życie  

18.04.2020 r. przy obliczaniu liczby osób, o których 
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ust. 4  

W przypadku osoby prowadzącej 

pozarolniczą działalność, osoby z nią 

współpracującej i osoby duchownej 

zwolnieniu z obowiązku opłacania podlegają 

należności z tytułu składek ustalone od 

obowiązującej ją najniższej podstawy 

wymiaru tych składek. 

2) był wyższy niż 300% prognozowanego 

przeciętnego miesięcznego 

wynagrodzenia brutto w gospodarce 

narodowej w 2020 r. oraz dochód z tej 

działalności w rozumieniu przepisów o 

podatku dochodowym od osób 

fizycznych uzyskany w pierwszym 

miesiącu, za który jest składany wniosek 

o zwolnienie z opłacania składek, nie był 

wyższy niż 7000 zł.  

  

4. W przypadku osoby prowadzącej 

pozarolniczą działalność, osoby z nią 

współpracującej i przedsiębiorcy, o którym 

mowa w ust. 2b i osoby duchownej 

zwolnieniu z obowiązku opłacania podlegają 

należności z tytułu składek ustalone od 

obowiązującej ją najniższej podstawy 

wymiaru tych składek. 

 

6. Liczbę ubezpieczonych, o których mowa 

w ust. 1 i 1a, oblicza się nie uwzględniając 

ubezpieczonych będących pracownikami 

młodocianymi. 

 

7. W przypadku gdy płatnik składek zgłosił 

do ubezpieczeń społecznych wyłącznie 

pracowników młodocianych, zwolnienie z 

obowiązku opłacania nieopłaconych 

należności z tytułu składek następuje na 

zasadach określonych w ust. 1. 

 

mowa w ust. 1 (tj. 10 osób zatrudnionych) nie wlicza 

się pracowników młodocianych. W związku z tym 

dodano ust. 7, zgodnie z którym w przypadku 

zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych wyłącznie 

pracowników młodocianych, zwolnienie z obowiązku 

opłacania nieopłaconych należności z tytułu składek 

następuje na zasadach określonych w ust. 1 

komentowanego artykułu. 

 

 

 

Zwolnienie dotyczy również opłaconych składek 

za kwiecień i maj 2020 r. Opłacone należności z tytułu 

składek podlegają zwrotowi na zasadach określonych 

w art. 24 ustawy z dnia 13 października 1998 r. 

o systemie ubezpieczeń społecznych. 

 

Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy I Polityki 

Społecznej 

z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie kwoty 

ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na 

ubezpieczenia emerytalne i rentowe  w roku 2020 

oraz przyjętej do jej ustalenia kwoty 

prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia  

 

Na  podstawie  art. 19 ust. 10  ustawy  z dnia  

13 października  1998 r.  o systemie  ubezpieczeń  

społecznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 300, z późn. zm.2)) 

ogłasza się, że kwota ograniczenia rocznej podstawy 

wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne  

i rentowe  w roku  2020 wynosi  156 810 zł,  a przyjęta  
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Art. 69 ustawy o zmianie niektórych ustaw 

w zakresie działań osłonowych w związku z 

rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 

W przypadkach, o których mowa w art. 31zo 

ust. 2a i 2b ustawy zmienianej w art. 46, 

zwalnia się z obowiązku opłacenia 

należności z tytułu składek wykazanych w 

deklaracji rozliczeniowej za kwiecień i maj 

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 społecznych (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 266, 321, 568 i 695). 

do  jej  ustalenia  kwota  prognozowanego  

przeciętnego wynagrodzenia wynosi 5227 zł. 

 

 

Ustawa z dnia 13 października 1998 r. 

o systemie ubezpieczeń społecznych 

(Dz.U. z 2020 r. poz. 266) 

 

Art. 24 

1. (utracił moc) 

1a. W razie nieopłacenia składek lub opłacenia ich 

w zaniżonej wysokości Zakład może wymierzyć 

płatnikowi składek dodatkową opłatę do wysokości 

100% nieopłaconych składek. Od decyzji w sprawie 

wymierzenia dodatkowej opłaty przysługuje 

odwołanie do sądu według zasad określonych 

w art. 83. 

1b. W stosunku do płatnika składek będącego osobą 

fizyczną, skazanego prawomocnym wyrokiem 

za nieopłacenie składek lub opłacenie ich w zaniżonej 

wysokości, dodatkowej opłaty za ten sam czyn 

nie wymierza się. 

1c. W razie wszczęcia postępowania w sprawie 

o przestępstwo lub wykroczenie dotyczące 

nieopłacenia składek lub opłacenia ich w zaniżonej 

wysokości postępowania o wymierzenie dodatkowej 

opłaty płatnikowi składek będącemu osobą fizyczną 

za ten sam czyn nie wszczyna się, a wszczęte zawiesza 

się do dnia zakończenia postępowania w sprawie 

o przestępstwo lub wykroczenie. 
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1d. W razie prawomocnego skazania płatnika 

będącego osobą fizyczną za przestępstwo lub 

wykroczenie polegające na nieopłaceniu składek lub 

opłaceniu ich w zaniżonej wysokości: 

1) wszczęte postępowanie o wymierzenie 

dodatkowej opłaty za ten sam czyn umarza się 

z urzędu; 

2) decyzję o wymierzeniu dodatkowej opłaty za ten 

sam czyn uchyla się z urzędu, a pobraną opłatę 

zwraca się, niezwłocznie wraz z odsetkami, 

w wysokości i na zasadach określonych 

przepisami prawa cywilnego od dnia pobrania 

dodatkowej opłaty. 

 

2. Składki oraz odsetki za zwłokę, koszty egzekucyjne, 

koszty upomnienia i dodatkowa opłata, zwane dalej 

„należnościami z tytułu składek”, nieopłacone 

w terminie, podlegają ściągnięciu w trybie przepisów 

o postępowaniu egzekucyjnym w administracji lub 

egzekucji sądowej. 

 

3.(uchylony) 

 

4. Należności z tytułu składek ulegają przedawnieniu 

po upływie 5 lat, licząc od dnia, w którym stały się 

wymagalne, z zastrzeżeniem ust. 5-6. 

wchodzi od 2021-02-20 

4a.6) Do kosztów egzekucyjnych i kosztów 

upomnienia przepisów ust. 4 oraz 5-6 nie stosuje się. 

 

5. Nie ulegają przedawnieniu należności z tytułu 

składek zabezpieczone hipoteką lub zastawem, 
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jednakże po upływie terminu przedawnienia 

należności te mogą być egzekwowane tylko 

z przedmiotu hipoteki lub zastawu do wysokości 

zaległych składek i odsetek za zwłokę liczonych 

do dnia przedawnienia. 

5a. Bieg terminu przedawnienia nie rozpoczyna się, a 

rozpoczęty ulega zawieszeniu od dnia zawarcia 

umowy, o której mowa w art. 29 ust. 1a, do dnia 

terminu płatności odroczonej należności z tytułu 

składek lub ostatniej raty. 

5b. Bieg terminu przedawnienia zostaje zawieszony od 

dnia podjęcia pierwszej czynności zmierzającej do 

wyegzekwowania należności z tytułu składek, o której 

dłużnik został zawiadomiony, do dnia zakończenia 

postępowania egzekucyjnego. 

5c. Bieg terminu przedawnienia przerywa ogłoszenie 

upadłości. Po przerwaniu bieg terminu przedawnienia 

rozpoczyna się na nowo od dnia następującego po 

dniu uprawomocnienia się postanowienia o 

ukończeniu postępowania upadłościowego lub jego 

umorzeniu. 

5d. Przedawnienie należności z tytułu składek 

wynikających z decyzji o odpowiedzialności osoby 

trzeciej lub następcy prawnego następuje po upływie 

5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym 

decyzja została wydana. 

5e. Bieg terminu przedawnienia zawiesza się, jeżeli 

wydanie decyzji jest uzależnione od rozstrzygnięcia 

zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd. 

Zawieszenie biegu terminu przedawnienia trwa do 
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dnia, w którym decyzja innego organu stała się 

ostateczna lub orzeczenie sądu uprawomocniło się, 

nie dłużej jednak niż przez 2 lata. 

5f. W przypadku wydania przez Zakład decyzji 

ustalającej obowiązek podlegania ubezpieczeniom 

społecznym, podstawę wymiaru składek lub 

obowiązek opłacania składek na te ubezpieczenia, 

bieg terminu przedawnienia ulega zawieszeniu od 

dnia wszczęcia postępowania do dnia, w którym 

decyzja stała się prawomocna. 

 

6. Bieg terminu przedawnienia, o którym mowa w 

ust. 4, ulega zawieszeniu od dnia śmierci 

spadkodawcy do dnia uprawomocnienia się 

postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku 

albo zarejestrowania aktu poświadczenia 

dziedziczenia, nie dłużej jednak niż do dnia, w którym 

upłynęły 2 lata od śmierci spadkodawcy. 

6a. Nienależnie opłacone składki podlegają zaliczeniu 

przez Zakład z urzędu na poczet zaległych lub 

bieżących składek, a w razie ich braku - na poczet 

przyszłych składek, chyba że płatnik składek złoży 

wniosek o zwrot składek, z zastrzeżeniem ust. 6c, 8 i 

8d. 

6b. Zakład zawiadamia płatnika składek o kwocie 

nienależnie opłaconych składek, które zgodnie z ust. 

6a mogą być zwrócone, chyba że nie przekraczają 

wysokości kosztów upomnienia w postępowaniu 

egzekucyjnym. 
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6c. Po stwierdzeniu, że składki zostały nienależnie 

opłacone, płatnik składek może złożyć wniosek o ich 

zwrot. 

6d. Nienależnie opłacone składki podlegają zwrotowi 

w terminie 30 dni od dnia wpływu wniosku, o którym 

mowa w ust. 6c. 

6e. Jeżeli nienależnie opłacone składki nie zostaną 

zwrócone w terminie określonym w ust. 6d, podlegają 

oprocentowaniu w wysokości równej odsetkom za 

zwłokę pobieranym od zaległości podatkowych, od 

dnia złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 6c. 

6f. W przypadku braku płatnika składek lub jego 

następcy prawnego Zakład zawiadamia 

ubezpieczonego o kwocie nienależnie opłaconych 

składek w części sfinansowanej przez ubezpieczonego 

i na jego wniosek zwraca nienależnie opłacone składki. 

Przepisy ust. 6c-6e stosuje się odpowiednio. 

6g. Nienależnie opłacone składki ulegają 

przedawnieniu po upływie 5 lat, licząc od dnia: 

1) otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w 

ust. 6b; 

2) opłacenia składek, w przypadku braku 

zawiadomienia, o którym mowa w ust. 6b. 

6h. Bieg terminu przedawnienia, o którym mowa w 

ust. 6g, ulega zawieszeniu: 

1) w przypadku wydania przez Zakład decyzji w 

sprawie nienależnie opłaconych składek - od dnia 

wszczęcia postępowania do dnia, w którym 

decyzja stała się prawomocna; 
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2) jeżeli wydanie decyzji w sprawie nienależnie 

opłaconych składek jest uzależnione od 

rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny 

organ lub sąd - do dnia, w którym decyzja innego 

organu stała się ostateczna lub orzeczenie sądu 

uprawomocniło się, nie dłużej jednak niż na okres 

2 lat; 

3) od dnia śmierci spadkodawcy do dnia 

uprawomocnienia się postanowienia sądu o 

stwierdzeniu nabycia spadku albo 

zarejestrowania aktu poświadczenia 

dziedziczenia, nie dłużej jednak niż do dnia, w 

którym upłynęły 2 lata od śmierci spadkodawcy; 

4) w przypadku wydania przez Zakład decyzji 

stwierdzającej brak obowiązku podlegania 

ubezpieczeniom społecznym lub obniżającej 

podstawę wymiaru składek na te ubezpieczenia - 

od dnia wszczęcia postępowania do dnia, w 

którym decyzja stała się prawomocna. 

 

7. (utracił moc) 

 

8. Nienależnie opłacona składka odprowadzona do 

otwartego funduszu emerytalnego podlega zwrotowi 

w wysokości nominalnej wartości składki. 

8a.(uchylony) 

8aa. Przepis ust. 8 stosuje się także do 

zewidencjonowanych na subkoncie, o którym mowa w 

art. 40a: 

1) składek; 
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2) kwot środków przekazanych przez otwarty 

fundusz emerytalny, o których mowa w art. 40c 

ust. 2. 

8b.(uchylony) 

8c.(uchylony) 

8d. W przypadku gdy w wyniku błędu instytucji 

obsługującej wpłaty składek nienależnie opłacone 

składki zostały sfinansowane ze środków tej instytucji, 

kwota nienależnie wpłacona jest zwracana tej 

instytucji. 

8e. Jeżeli nominalna wartość składki, o której mowa w 

ust. 8, jest: 

1) wyższa od kwoty nienależnie otrzymanej składki, 

którą otwarty fundusz emerytalny jest 

zobowiązany zwrócić do Zakładu na podstawie 

przepisów o organizacji i funkcjonowaniu 

funduszy emerytalnych - różnica jest finansowana 

z funduszu emerytalnego, wyodrębnionego w 

ramach Funduszu Ubezpieczeń Społecznych; 

2) niższa od kwoty nienależnie otrzymanej składki, 

którą otwarty fundusz emerytalny jest 

zobowiązany zwrócić do Zakładu na podstawie 

przepisów o organizacji i funkcjonowaniu 

funduszy emerytalnych - różnica stanowi 

przychody funduszu emerytalnego, 

wyodrębnionego w ramach Funduszu 

Ubezpieczeń Społecznych. 
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9. Odsetki za zwłokę, koszty egzekucyjne oraz 

dodatkowa opłata finansowane są w całości 

z własnych środków przez płatnika składek. 

 

 

Art. 31zp 

1. Wniosek o zwolnienie z obowiązku 

opłacania należności z tytułu składek, o 

których mowa w art. 31zo, należnych za 

okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 

maja 2020 r., zwany dalej "wnioskiem o 

zwolnienie z opłacania składek", płatnik 

składek przekazuje do Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych, nie później niż do dnia 30 

czerwca 2020 r. 

 

2. Wniosek o zwolnienie z opłacania składek 

zawiera: 

1) dane płatnika składek: 

a) imię i nazwisko, nazwę skróconą, 

b) numer NIP i REGON, a jeżeli 

płatnikowi składek nie nadano tych 

numerów lub jednego z nich - 

numer PESEL lub serię i numer 

dowodu osobistego albo paszportu, 

c) adres do korespondencji; 

2) oświadczenie płatnika składek, o którym 

mowa w art. 31zo ust. 2, potwierdzające 

uzyskanie, w pierwszym miesiącu, za 

który jest składany wniosek o zwolnienie 

Art. 31zp 

1. Wniosek o zwolnienie z obowiązku 

opłacania należności z tytułu składek, o 

których mowa w art. 31zo, należnych za 

okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 

maja 2020 r., zwany dalej "wnioskiem o 

zwolnienie z opłacania składek", płatnik 

składek przekazuje do Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych, nie później niż do dnia 30 

czerwca 2020 r. 

 

2. Wniosek o zwolnienie z opłacania składek 

zawiera: 

1) dane płatnika składek: 

a) imię i nazwisko, nazwę skróconą, 

b) numer NIP i REGON, a jeżeli 

płatnikowi składek nie nadano tych 

numerów lub jednego z nich - numer 

PESEL lub serię i numer dowodu 

osobistego albo paszportu, 

c) adres do korespondencji; 

2) oświadczenie płatnika składek, o którym 

mowa w art. 31zo ust. 2 i ust. 2b pkt 1, 

potwierdzające uzyskanie, w pierwszym 

miesiącu, za który jest składany wniosek 

Zmiany wprowadzone w art. 31zp wynikają z dodania 

art. 31zo ust. 2a i ust. 2b i dotyczą składanych 

oświadczeń. 

W przypadku wniosków przedsiębiorców 

opłacających składki wyłącznie na własne 

ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie 

zdrowotne, u których przychód nie był wyższy 

niż 300% prognozowanego przeciętnego 

miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce 

narodowej w 2020 r., konieczne będzie złożenie 

oświadczenia potwierdzającego uzyskanie, 

w pierwszym miesiącu, za który jest składany 

wniosek, przychodu z działalności nie wyższego niż 

300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego 

wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej 

w 2020 r. 

 

W przypadku wniosków osób: 

1) prowadzących pozarolniczą działalność, 

opłacających składki wyłącznie na własne 

ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie 

zdrowotne, spełniających warunki art. 31zo oraz  

2) w przypadku przedsiębiorców opłacających 

składki wyłącznie na własne ubezpieczenia 

społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne, 

wchodzi w życie z 

dniem następującym 

po dniu ogłoszenia 
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z opłacania składek przychodu z 

działalności nie wyższego niż 300% 

prognozowanego przeciętnego 

miesięcznego wynagrodzenia brutto w 

gospodarce narodowej w 2020 r.; 

3) inne informacje niezbędne do 

umorzenia składek; 

4) podpis wnioskodawcy. 

 

3. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 2 

pkt 2, płatnik składek składa pod rygorem 

odpowiedzialności karnej za składanie 

fałszywych oświadczeń. W oświadczeniu 

jest zawarta klauzula następującej treści: 

,,Jestem świadomy odpowiedzialności 

karnej za złożenie fałszywego 

oświadczenia.''. Klauzula ta zastępuje 

pouczenie organu o odpowiedzialności 

karnej za składanie fałszywych oświadczeń. 

 

4. Wniosek o zwolnienie z opłacania składek 

może być złożony w formie dokumentu 

papierowego albo elektronicznego 

opatrzonego kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym, podpisem zaufanym albo 

podpisem osobistym, za pomocą profilu 

informacyjnego utworzonego w systemie 

teleinformatycznym udostępnionym przez 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych. 

o zwolnienie z opłacania składek 

przychodu z działalności nie wyższego 

niż 300% prognozowanego 

przeciętnego miesięcznego 

wynagrodzenia brutto w gospodarce 

narodowej w 2020 r.; 

2a) oświadczenie płatnika składek, o którym 

mowa w art. 31zo ust. 2a i ust. 2b pkt 2, 

potwierdzające uzyskanie w pierwszym 

miesiącu, za który jest składany wniosek 

o zwolnienie z opłacania składek, 

przychodu z działalności wyższego niż 

300% prognozowanego przeciętnego 

miesięcznego wynagrodzenia brutto w 

gospodarce narodowej w 2020 r. oraz 

uzyskanie w pierwszym miesiącu, za 

który jest składany wniosek o zwolnienie 

z opłacania składek, dochodu nie 

wyższego niż 7000 zł; 

3) inne informacje niezbędne do 

umorzenia składek; 

4) podpis wnioskodawcy. 

 

3. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 2 

pkt 2 i 2a, płatnik składek składa pod 

rygorem odpowiedzialności karnej za 

składanie fałszywych oświadczeń. W 

oświadczeniu jest zawarta klauzula 

następującej treści: ,,Jestem świadomy 

odpowiedzialności karnej za złożenie 

fałszywego oświadczenia.''. Klauzula ta 

zastępuje pouczenie organu o 

u których przychód był wyższy niż 300% 

prognozowanego przeciętnego miesięcznego 

wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej 

w 2020 r. i dochód z tej działalności w rozumieniu 

przepisów o podatku dochodowym od osób 

fizycznych uzyskany w pierwszym miesiącu, 

za który jest składany wniosek o zwolnienie 

z opłacania składek, nie był wyższy niż 7000 zł, 

konieczne będzie złożenie oświadczenia 

potwierdzające uzyskanie w pierwszym miesiącu, 

za który jest składany wniosek o zwolnienie 

z opłacania składek, przychodu z działalności 

wyższego niż 300% prognozowanego 

przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia 

brutto w gospodarce narodowej w 2020 r. oraz 

uzyskanie w pierwszym miesiącu, za który jest 

składany wniosek o zwolnienie z opłacania 

składek, dochodu nie wyższego niż 7000 zł. 

 

Oświadczenia składane są pod rygorem 

odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych 

oświadczeń. Klauzula zawarta w oświadczeniu 

o treści: ,,Jestem świadomy odpowiedzialności karnej 

za złożenie fałszywego oświadczenia.'' zastępuje 

pouczenie organu o odpowiedzialności karnej 

za składanie fałszywych oświadczeń. 
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odpowiedzialności karnej za składanie 

fałszywych oświadczeń. 

 

4. Wniosek o zwolnienie z opłacania składek 

może być złożony w formie dokumentu 

papierowego albo elektronicznego 

opatrzonego kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym, podpisem zaufanym albo 

podpisem osobistym, za pomocą profilu 

informacyjnego utworzonego w systemie 

teleinformatycznym udostępnionym przez 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych. 

Art. 31zr ust. 2 

W przypadku złożenia przez płatnika 

składek, o którym mowa w art. 31zo ust. 1a, 

deklaracji rozliczeniowej korygującej lub 

imiennych raportów miesięcznych 

korygujących za miesiąc, za który nastąpiło 

zwolnienie z obowiązku opłacenia 

należności z tytułu składek, Zakład 

Ubezpieczeń Społecznych dokonuje korekty 

danych wyłącznie na kontach 

ubezpieczonych, o których mowa w art. 40 

ustawy z dnia 13 października 1998 r. o 

systemie ubezpieczeń społecznych. 

Art. 31zr ust. 2 

(uchylony) 

Uchylony ust. 2 dotyczył złożenia przez płatnika 

składek, który zgłosił do ubezpieczeń społecznych 

od 10 do 49 ubezpieczonych, deklaracji rozliczeniowej 

korygującej lub imiennych raportów miesięcznych 

korygujących za miesiąc, za który nastąpiło zwolnienie 

z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek. 

Korekta danych miała być dokonywana wyłącznie 

na kontach ubezpieczonych, o których mowa 

w art. 40 ustawy z dnia 13 października 1998 r. 

o systemie ubezpieczeń społecznych. 

 

Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie 

ubezpieczeń społecznych 

(Dz.U. z 2020r. poz. 266) 

Art. 40 

1. Na koncie ubezpieczonego ewidencjonuje się 

informacje o zwaloryzowanej wysokości składek na 

ubezpieczenie emerytalne, z wyłączeniem składek 

podlegających odprowadzeniu do otwartego 

zmiana wchodzi w 

życie z dniem 

następującym po dniu 

ogłoszenia 
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funduszu emerytalnego i zewidencjonowaniu na 

subkoncie, o którym mowa w art. 40a: 

1) należnych - w przypadku ubezpieczonych 

niebędących płatnikami składek; 

2) wpłaconych - w przypadku ubezpieczonych 

będących płatnikami składek oraz osób 

współpracujących z osobami prowadzącymi 

pozarolniczą działalność lub z osobami fizycznymi 

wskazanymi w art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 6 

marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców. 

 

1a. Jeżeli ubezpieczony niebędący płatnikiem składek 

w ciągu 3 miesięcy od upływu terminu opłacenia 

składki, o której mowa w ust. 1 pkt 1, stwierdzi, że 

składka ta nie została opłacona, może zwrócić się do 

Zakładu o udzielenie informacji, czy Zakład podjął 

działania zmierzające do jej ściągnięcia. 

1b. Na koncie ubezpieczonego niebędącego 

płatnikiem składek ewidencjonuje się informacje o 

zwaloryzowanej wysokości należnych składek 

podlegających: 

1) odprowadzeniu do otwartego funduszu 

emerytalnego, 

2) zewidencjonowaniu na subkoncie, o którym 

mowa w art. 40a 

- które uległy przedawnieniu zgodnie z art. 24. 

1c. Na koncie ubezpieczonego ewidencjonuje się także 

informacje o zwaloryzowanej wysokości składek 

podlegających odprowadzeniu do otwartego 

funduszu emerytalnego lub zewidencjonowaniu 

na subkoncie, o którym mowa w art. 40a: 
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1) w przypadku ubezpieczonych, o których mowa 

w ust. 1 pkt 1, należnych za okres do dnia złożenia 

wniosku o emeryturę określoną w art. 24 ustawy 

z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach 

z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych lub nabycia 

prawa do emerytury, jeżeli złożenie takiego 

wniosku nie jest wymagane - nieopłaconych lub 

niezidentyfikowanych do tego dnia, także 

wówczas gdy nie uległy one przedawnieniu; 

2) w przypadku ubezpieczonych, o których mowa 

w ust. 1 pkt 2, opłaconych lub zidentyfikowanych 

po dniu złożenia wniosku o emeryturę określoną 

w art. 24 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. 

o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń 

Społecznych lub nabycia prawa do emerytury, 

jeżeli złożenie takiego wniosku nie jest 

wymagane. 

1d. Jako datę zewidencjonowania na koncie 

ubezpieczonego składek, o których mowa w ust. 1b 

i 1c, przyjmuje się dzień zewidencjonowania na koncie 

ubezpieczonego składek, o których mowa w ust. 1 pkt 

1, należnych za ten sam miesiąc kalendarzowy. 

1e. Na koncie ubezpieczonego ewidencjonuje się 

kwotę środków zewidencjonowanych na subkoncie, 

o którym mowa w art. 40a, na ostatni dzień miesiąca 

poprzedzającego miesiąc ustalenia prawa do 

emerytury z tytułu osiągnięcia wieku emerytalnego 

wynoszącego 65 lat oraz z tytułu osiągnięcia wieku 

emerytalnego wynoszącego 60 lat przez osobę, która 

nie spełnia ustawowych warunków do ustalenia 
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prawa do okresowej emerytury kapitałowej, 

z zastrzeżeniem ust. 1f. 

1f. Przepisu ust. 1e nie stosuje się do osób 

spełniających ustawowe warunki do ustalenia prawa 

do okresowej emerytury kapitałowej. 

1g. Przepis ust. 1e stosuje się odpowiednio do osób, 

którym nie ustalono prawa do okresowej emerytury 

kapitałowej z przyczyn, o których mowa w art. 8 pkt 2 

ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o emeryturach 

kapitałowych. 

 

2. Na koncie ubezpieczonego ewidencjonuje się także 

informacje: 

1) wymienione w drukach: zgłoszenia 

do ubezpieczeń społecznych, imiennym raporcie 

miesięcznym, deklaracji rozliczeniowej i raporcie 

informacyjnym; 

2) o członkostwie w otwartym funduszu 

emerytalnym i o terminach przekazania składek 

do tego funduszu; 

3) o członkostwie w kasie chorych i o terminach 

przekazania składek do tej kasy;  

4) o wysokości należnych i wpłaconych składek 

na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, 

chorobowe, wypadkowe i zdrowotne oraz 

o wysokości należnych i odprowadzonych składek 

podlegających odprowadzeniu do otwartego 

funduszu emerytalnego; 

4a) o wartości środków wypłaconych z tytułu 

okresowej emerytury kapitałowej; 
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5) faktach pozaubezpieczeniowych, mających wpływ 

na prawo do świadczeń z ubezpieczeń 

społecznych i na ich wysokość; 

6) (uchylony) 

7) niezbędne do przyznania, ustalenia wysokości 

i wypłaty świadczeń z ubezpieczeń społecznych, 

a także świadczeń finansowanych z budżetu 

państwa oraz o dokonanych wypłatach; 

8) niezbędne do ustalenia, ponownego ustalenia lub 

przeliczenia kapitału początkowego; 

9) o kapitale początkowym oraz zwaloryzowanym 

kapitale początkowym; 

10) niezbędne do realizacji przez Zakład zadań 

zleconych na podstawie odrębnych przepisów; 

11) o okresach pracy w szczególnych warunkach lub 

o szczególnym charakterze, przekazane 

w zgłoszeniu danych o pracy w szczególnych 

warunkach lub o szczególnym charakterze, 

o którym mowa w ustawie z dnia 19 grudnia 

2008 r. o emeryturach pomostowych; 

12) o małżeńskich stosunkach majątkowych oraz 

o osobach fizycznych, na rzecz których ma 

nastąpić w razie śmierci wypłata środków 

zewidencjonowanych na subkoncie, o którym 

mowa w art. 40a, w przypadku osób niebędących 

członkami otwartego funduszu emerytalnego, dla 

których Zakład prowadzi to subkonto; 

13) o kwocie środków, o której mowa w art. 25 ust. 1 

ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach 

i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych 

zewidencjonowanych na subkoncie, o którym 

mowa w art. 40a; 
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14) o osobach uposażonych, o których mowa 

w art. 25b ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. 

o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń 

Społecznych; 

15) o oświadczeniach:  

a) przekazywaniu do otwartego funduszu 

emerytalnego składki, o której mowa w art. 22 

ust. 3 pkt 1 lit. a, począwszy od składki 

opłaconej za lipiec,  

b) o zewidencjonowaniu składki, o której mowa 

w art. 22 ust. 3 pkt 2, na subkoncie, o którym 

mowa w art. 40a, począwszy od składki 

opłaconej za miesiąc, w którym złożono 

wniosek.  

3 - 7.(uchylony) 

8. Zakład może odmówić zewidencjonowania 

na koncie ubezpieczonego nieopłaconej składki na 

ubezpieczenie emerytalne, o której mowa w ust. 1 pkt 

1, a zewidencjonowaną anulować, w razie 

współdziałania ubezpieczonego z płatnikiem składek 

w celu uniknięcia obowiązku opłacania składek. 

8a. Na podstawie zawiadomienia przez właściwy 

organ emerytalny o ustaleniu prawa ubezpieczonego 

do emerytury na podstawie przepisów o zaopatrzeniu 

emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin 

lub przepisów o zaopatrzeniu emerytalnym 

funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby 

Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu 

Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, 
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Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby 

Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, 

Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich 

rodzin Zakład usuwa z ewidencji informacje o 

należnych i zwaloryzowanych składkach na 

ubezpieczenie emerytalne za okresy służby 

uwzględnione w wymiarze emerytury wojskowej lub 

policyjnej. 

9.(uchylony) 

10.(uchylony) 

 

 

Art. 31zu 

1. Zakład Ubezpieczeń Społecznych 

informuje Szefa Krajowej Administracji 

Skarbowej o wysokości przychodu 

wykazanego we wniosku o zwolnienie z 

opłacania składek. 

 

2. Szef Krajowej Administracji Skarbowej 

informuje Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych o rozbieżnościach pomiędzy 

przychodem wykazanym we wniosku o 

zwolnienie z opłacania składek a 

przychodem wykazanym dla celów 

podatkowych. 

 

3. Wymiana informacji, o których mowa w 

ust. 1 i 2, następuje w formie elektronicznej. 

Art. 31zu 

1. Zakład Ubezpieczeń Społecznych 

informuje Szefa Krajowej Administracji 

Skarbowej o wysokości przychodu lub 

dochodu wykazanego we wniosku o 

zwolnienie z opłacania składek. 

 

2. Szef Krajowej Administracji Skarbowej 

informuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych 

o rozbieżnościach pomiędzy przychodem 

lub dochodem wykazanym we wniosku o 

zwolnienie z opłacania składek a 

przychodem lub dochodem wykazanym dla 

celów podatkowych. 

 

3. Wymiana informacji, o których mowa w 

ust. 1 i 2, następuje w formie elektronicznej. 

Zmieniony artykuł dotyczy wymiany informacji 

pomiędzy ZUSem a Szefem KAS na temat wysokości 

przychodu lub dochodu wykazanego we wniosku 

o zwolnienie z opłacania składek. Poprzednio 

wymiana informacji dotyczyła jedynie przychodów. 

Dla płatników ma to znaczenie ze względu na to, 

że gdyby zostało stwierdzone, że rozbieżności 

pomiędzy przychodem lub dochodem wykazanym we 

wniosku o zwolnienie z opłacania składek 

a przychodem lub dochodem wykazanym dla celów 

podatkowych są wynikiem wprowadzenia w błąd 

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, płatnik składek 

zobowiązany byłby do opłacenia należności z tytułu 

składek za marzec, kwiecień i maj 2020 r., wraz 

z odsetkami za zwłokę. 

 

 

wchodzi w życie z 

dniem następującym 

po dniu ogłoszenia 

Porozmawiaj z autorami 
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4. W przypadku gdy zostanie stwierdzone, 

że rozbieżności, o których mowa w ust. 2, są 

wynikiem wprowadzenia w błąd Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych, płatnik składek 

zobowiązany jest do opłacenia należności z 

tytułu składek, o których mowa w art. 31zo, 

za marzec, kwiecień i maj 2020 r., wraz z 

odsetkami za zwłokę, w terminie 30 dni od 

otrzymania decyzji o obowiązku opłacenia 

tych składek, wraz z odsetkami za zwłokę. 

Do decyzji o obowiązku opłacenia składek 

stosuje się odpowiednio art. 31zq ust. 8. 

 

5. W przypadku nie opłacenia w terminie 

należności z tytułu składek, o których mowa 

w ust. 4, należności te podlegają 

przymusowemu dochodzeniu na podstawie 

przepisów ustawy z dnia 13 października 

1998 r. o systemie ubezpieczeń 

społecznych. 

 

4. W przypadku gdy zostanie stwierdzone, 

że rozbieżności, o których mowa w ust. 2, są 

wynikiem wprowadzenia w błąd Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych, płatnik składek 

zobowiązany jest do opłacenia należności z 

tytułu składek, o których mowa w art. 31zo, 

za marzec, kwiecień i maj 2020 r., wraz z 

odsetkami za zwłokę, w terminie 30 dni od 

otrzymania decyzji o obowiązku opłacenia 

tych składek, wraz z odsetkami za zwłokę. 

Do decyzji o obowiązku opłacenia składek 

stosuje się odpowiednio art. 31zq ust. 8. 

 

5. W przypadku nie opłacenia w terminie 

należności z tytułu składek, o których mowa 

w ust. 4, należności te podlegają 

przymusowemu dochodzeniu na podstawie 

przepisów ustawy z dnia 13 października 

1998 r. o systemie ubezpieczeń 

społecznych. 

 

Art. 31zy3 

Rolnikowi i domownikowi, o których mowa 

w ustawie z dnia 20 grudnia 1990 r. o 

ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. z 

2020 r. poz. 174), w sytuacji objęcia 

obowiązkową kwarantanną, nadzorem 

epidemiologicznym lub hospitalizacją w 

związku z COVID-19, przysługuje zasiłek w 

wysokości 50% minimalnego wynagro-

dzenia za pracę, o którym mowa w ustawie 

Art. 31zy3 

1. Ubezpieczonemu rolnikowi i 

domownikowi, o których mowa w ustawie z 

dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu 

społecznym rolników (Dz.U. z 2020 r. poz. 

174 i 782), w sytuacji objęcia obowiązkową 

kwarantanną, nadzorem epidemiologicz-

nym lub hospitalizacją w związku z COVID-19 

przysługuje zasiłek w wysokości 50% 

minimalnego wynagrodzenia za pracę, o 

W komentowanym przepisie należy zwrócić uwagę na 

dodanie ust. 2-4.  

Ust. 2 mówi o zbiegu prawa do zasiłku 

z komentowanego artykułu z prawem do zasiłku 

chorobowego - uprawnionemu wypłaca się jedno 

świadczenie - wyższe albo wybrane przez 

uprawnionego. Niezależnie od wybranego zasiłku 

do jego przyznania i wypłaty stosuje się przepisy 

o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia 

społecznego w razie choroby i macierzyństwa. 

art. 31zy3 

wchodzi w życie z 

dniem następującym 

po dniu ogłoszenia 

 

art. 59 

wchodzi w życie z 

dniem ogłoszenia 

z mocą od dnia 

18 kwietnia 2020 r. 
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z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2018 r. poz. 

2177 oraz z 2019 r. poz. 1564). 

którym mowa w ustawie z dnia 10 

października 2002 r. o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2018 r. poz. 

2177 oraz z 2019 r. poz. 1564).  

 

2. W razie zbiegu prawa do zasiłku, o którym 

mowa w ust. 1, z prawem do zasiłku 

chorobowego, o którym mowa w art. 14 

ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o 

ubezpieczeniu społecznym rolników lub w 

art. 6 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o 

świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia 

społecznego w razie choroby i 

macierzyństwa, uprawnionemu wypłaca się 

jedno świadczenie - wyższe albo wybrane 

przez uprawnionego.  

 

 3. Do przyznania i wypłaty zasiłku, o którym 

mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio 

przepisy ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o 

świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia 

społecznego w razie choroby i 

macierzyństwa.  

 

 4. Zasiłek, o którym mowa w ust. 1, jest 

finansowany z budżetu państwa za 

pośrednictwem Kasy Rolniczego 

Ubezpieczenia Społecznego.  

 

 5. Do zasiłku, o którym mowa w ust. 1, nie 

stosuje się art. 29 ust. 10 i 12 oraz art. 52 

Zasiłek  jest finansowany z budżetu państwa 

za pośrednictwem Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 

Społecznego. 

 

Ust. 2-5 komentowanego przepisu stosuje się 

do przyznawania i wypłaty zasiłku za okres od dnia 

18 kwietnia 2020 r. 

 

 Porozmawiaj z autorami 
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ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 27 sierpnia 

2009 r. o finansach publicznych. 

 

Art. 59 ustawy o zmianie niektórych ustaw 

w zakresie działań osłonowych w związku z 

rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 

1. Zasiłek, o którym mowa w art. 31zy3 

ustawy zmienianej w art. 46, za okres od 

dnia 18 kwietnia 2020 r. do dnia wejścia w 

życie niniejszej ustawy wypłaca Kasa 

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. 

 

2. Do przyznawania i wypłaty zasiłku, o 

którym mowa w ust. 1, stosuje się przepisy 

art. 31zy3 ust. 2–5 ustawy zmienianej w art. 

46 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. 

Art. 9. w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426 i 568) wprowadza 

się następujące zmiany: 

Art. 68ge 

1. Za okresy od miesiąca marca 2020 r. nie 

dłużej jednak niż za okres do upływu 6. 

miesiąca od dnia odwołania stanu 

zagrożenia epidemicznego albo stanu 

epidemii pomoc publiczna udzielana na 

podstawie art. 26, art. 26a, art. 26d, art. 32 

i art. 41 za okresy od marca do grudnia 2020 

r. może być udzielana pracodawcom w 

trudnej sytuacji ekonomicznej jako pomoc 

publiczną, mającą na celu zaradzenie 

Art. 68ge 

1. Pomoc publiczna udzielana na podstawie 

art. 26, art. 26a, art. 26d, art. 32 i art. 41 za 

okresy od dnia 1 marca do dnia 31 grudnia 

2020 r. może być udzielana pracodawcom w 

trudnej sytuacji ekonomicznej jako pomoc 

publiczna, mająca na celu zaradzenie 

poważnym zaburzeniom w gospodarce, o 

której mowa w Sekcji 3.1 Komunikatu 

Komisji - Tymczasowe ramy środków 

pomocy państwa w celu wsparcia 

Z przepisu wykreślono ograniczenie czasowe, jakie 

przepis ten przewidywał. Zgodnie z poprzednią treścią 

przepisów pomoc publiczna, o której mowa w tym 

artykule, mogła być udzielana za okresy od marca 

2020 r., nie dłużej jednak niż za okres do upływu 6. 

miesiąca od dnia odwołania stanu zagrożenia 

epidemicznego albo stanu epidemii. 

 

Dotyczy pomocy udzielanej na podstawie ustawy 

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych polegającej na 

zwrocie niektórych kosztów oraz udzieleniu 

wchodzi w życie z 

dniem 1 lipca 2020 r. 
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poważnym zaburzeniom w gospodarce, o 

której mowa w Sekcji 3.1 Komunikatu 

Komisji - Tymczasowe ramy środków 

pomocy państwa w celu wsparcia 

gospodarki w kontekście trwającej epidemii 

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

z 20.03.2020, str. 1). 

 

2. Pomoc, o której mowa w ust. 1, może być 

udzielana: 

1) przedsiębiorcy, który na dzień 31 

grudnia 2019 r. nie spełniał kryteriów 

przedsiębiorstwa znajdującego się w 

trudnej sytuacji w rozumieniu art. 2 pkt 

18 rozporządzenia Komisji (UE) nr 

651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. 

uznającego niektóre rodzaje pomocy za 

zgodne z rynkiem wewnętrznym w 

zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu 

(Dz.Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z 

późn. zm.); 

2) nie później niż do 31 grudnia 2020 r.; 

3) o ile jej wartość, nie przekracza, łącznie z 

inną pomoc udzielaną zgodnie z Sekcją 

3.1 Komunikatu Komisji - Tymczasowe 

ramy środków pomocy państwa w celu 

wsparcia gospodarki w kontekście 

trwającej epidemii COVID-19, kwoty 800 

000 EUR na przedsiębiorstwo. 

gospodarki w kontekście trwającej epidemii 

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

z 20.03.2020, str. 1). 

 

2. Pomoc, o której mowa w ust. 1, może być 

udzielana: 

1) przedsiębiorcy, który na dzień 

31 grudnia 2019 r. nie spełniał kryteriów 

przedsiębiorstwa znajdującego się 

w trudnej sytuacji w rozumieniu art. 2 

pkt 18 rozporządzenia Komisji (UE) nr 

651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. 

uznającego niektóre rodzaje pomocy za 

zgodne z rynkiem wewnętrznym 

w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu 

(Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, 

z późn. zm.); 

2) nie później niż do 31 grudnia 2020 r.; 

3) o ile jej wartość, nie przekracza, łącznie 

z inną pomoc udzielaną zgodnie z Sekcją 

3.1 Komunikatu Komisji - Tymczasowe 

ramy środków pomocy państwa w celu 

wsparcia gospodarki w kontekście 

trwającej epidemii COVID-19, kwoty 

800 000 EUR na przedsiębiorstwo. 

dofinansowań dla pracodawców zatrudniających 

osoby niepełnosprawne. 

 

 

Art. 68gg 

(nowo dodany) 

Art. 68gg. Wprowadzony przepis dotyczy zachowania przez 

pracodawcę funduszu rehabilitacji 

wchodzi w życie 

z dniem 1 lipca 2020 r. 
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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, o którym mowa w art. 

33 ust. 7b, wynosi co najmniej 18%. 

i niewykorzystanych środków z tego funduszu 

w przypadku utraty statusu zakładu pracy chronionej. 

Co do zasady fundusz ten zostaje zachowany 

w przypadku osiągania stanu zatrudnienia ogółem 

w wysokości co najmniej 15 pracowników 

w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy 

oraz wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych 

w wysokości co najmniej 25%. Nowo dodany przepis 

stanowi, że 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, wskaźnika 

zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosić musi 

co najmniej 18% (a nie 25%). 

 

 

Art. 10. w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 266, 321, 568 i 695) wprowadza się następujące zmiany: 

Art. 33 

1. Zakład prowadzi: 

1) konta ubezpieczonych, z których każde 

jest oznaczone numerem PESEL; 

2) konta płatników składek oznaczone 

numerem NIP, a w przypadku gdy płatnik 

składek nie posiada numeru NIP, do 

czasu jego uzyskania - numerem z 

krajowego rejestru urzędowego 

podmiotów gospodarki narodowej 

REGON, a jeżeli nie posiada również tego 

numeru - numerem PESEL lub serią i 

Art. 33 

1. Zakład prowadzi: 

1) konta ubezpieczonych, z których każde 

jest oznaczone numerem PESEL; 

2) konta płatników składek oznaczone 

numerem NIP, a w przypadku gdy 

płatnik składek nie posiada numeru NIP, 

do czasu jego uzyskania - numerem z 

krajowego rejestru urzędowego 

podmiotów gospodarki narodowej 

REGON, a jeżeli nie posiada również 

tego numeru - numerem PESEL lub serią 

Zmieniono ust. 5, zgodnie z którym minister właściwy 

do spraw zabezpieczenia społecznego określić ma 

szczegółowy zakres danych zawartych w rejestrach 

następujących rejestrach: 

1) Centralnym Rejestrze Ubezpieczonych, 

2) Centralnym Rejestrze Płatników Składek, 

3) Centralnym Rejestrze Członków Otwartych 

Funduszy Emerytalnych, 

4) innych rejestrach niezbędnych do realizacji 

zadań określonych odrębnymi przepisami. 

Zgodnie z wcześniejszym brzmieniem przepisu wprost 

wskazano, że w rejestrach tych miały zostać 

wchodzi w życie po 

upływie 12 miesięcy od 

dnia ogłoszenia 
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numerem dowodu osobistego albo 

paszportu; 

3) Centralny Rejestr Ubezpieczonych; 

4) Centralny Rejestr Płatników Składek; 

5) Centralny Rejestr Członków Otwartych 

Funduszy Emerytalnych; 

6) (uchylony) 

7) inne rejestry niezbędne do realizacji 

zadań określonych odrębnymi 

przepisami. 

 

1a. (uchylony) 

 

2. Jeżeli osoba ubezpieczona, o której mowa 

w ust. 1 pkt 1, nie posiada numeru PESEL, 

nie podała go lub podany numer budzi 

wątpliwości co do jego prawidłowości, 

konto ubezpieczonego oznacza się 

numerem NIP, a jeżeli nie posiada również 

tego numeru - serią i numerem dowodu 

osobistego albo paszportu. 

 

3. (uchylony) 

 

4. Zakład jest uprawniony do nieodpłatnego 

korzystania z: 

1) rejestru PESEL; 

2) danych zgromadzonych w Centralnym 

Rejestrze Podmiotów - Krajowej 

Ewidencji Podatników na zasadach 

przewidzianych w przepisach o zasadach 

i numerem dowodu osobistego albo 

paszportu; 

3) Centralny Rejestr Ubezpieczonych; 

4) Centralny Rejestr Płatników Składek; 

5) Centralny Rejestr Członków Otwartych 

Funduszy Emerytalnych; 

6) (uchylony) 

7) inne rejestry niezbędne do realizacji 

zadań określonych odrębnymi 

przepisami. 

 

1a. (uchylony) 

 

2. Jeżeli osoba ubezpieczona, o której mowa 

w ust. 1 pkt 1, nie posiada numeru PESEL, 

nie podała go lub podany numer budzi 

wątpliwości co do jego prawidłowości, 

konto ubezpieczonego oznacza się 

numerem NIP, a jeżeli nie posiada również 

tego numeru - serią i numerem dowodu 

osobistego albo paszportu. 

 

3. (uchylony) 

 

4. Zakład jest uprawniony do nieodpłatnego 

korzystania z: 

1) rejestru PESEL; 

2) danych zgromadzonych w Centralnym 

Rejestrze Podmiotów - Krajowej 

Ewidencji Podatników na zasadach 

przewidzianych w przepisach o 

uwzględnione dane dotyczące zawodu 

wykonywanego przez ubezpieczonych wykonujących 

pracę w szczególnych warunkach lub w szczególnym 

charakterze, obecnie zaś określając szczegółowy 

zakres danych zawartych w rejestrach, minister ma 

mieć na uwadze zapewnienie kompletności danych 

przetwarzanych w rejestrach. 
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ewidencji i identyfikacji podatników i 

płatników; 

3) danych zgromadzonych w krajowym 

rejestrze urzędowym podmiotów 

gospodarki narodowej (REGON), 

prowadzonym przez Prezesa Głównego 

Urzędu Statystycznego. 

 

4a. Organ prowadzący rejestr PESEL 

przekazuje do Zakładu w formie 

elektronicznej: 

1) zbiór nowo nadanych poprzedniego dnia 

numerów PESEL i odpowiadające im 

dane z rejestru PESEL; 

2) informacje o dokonanej poprzedniego 

dnia zmianie danych objętych zbiorem, o 

którym mowa w pkt 1. 

 

4b. Format przekazywanych danych, o 

których mowa w ust. 4a, uzgadniają organ 

prowadzący rejestr PESEL i Zakład. 

 

5. Szczegółowy zakres danych zawartych w 

rejestrach, o których mowa w ust. 1 pkt 3-7, 

określi, w drodze rozporządzenia, minister 

właściwy do spraw zabezpieczenia 

społecznego, uwzględniając w nich również 

dane dotyczące zawodu wykonywanego 

przez ubezpieczonych wykonujących pracę 

w szczególnych warunkach lub w 

szczególnym charakterze. 

zasadach ewidencji i identyfikacji 

podatników i płatników; 

3) danych zgromadzonych w krajowym 

rejestrze urzędowym podmiotów 

gospodarki narodowej (REGON), 

prowadzonym przez Prezesa Głównego 

Urzędu Statystycznego. 

 

4a. Organ prowadzący rejestr PESEL 

przekazuje do Zakładu w formie 

elektronicznej: 

1) zbiór nowo nadanych poprzedniego 

dnia numerów PESEL i odpowiadające 

im dane z rejestru PESEL; 

2) informacje o dokonanej poprzedniego 

dnia zmianie danych objętych zbiorem, 

o którym mowa w pkt 1. 

 

4b. Format przekazywanych danych, o 

których mowa w ust. 4a, uzgadniają organ 

prowadzący rejestr PESEL i Zakład. 

 

5. Szczegółowy zakres danych zawartych w 

rejestrach, o których mowa w ust. 1 pkt 3-5 

i 7, określi, w drodze rozporządzenia, 

minister właściwy do spraw zabezpieczenia 

społecznego, mając na względzie 

zapewnienie kompletności danych 

przetwarzanych w rejestrach. 
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Art. 36 ust. 10 

10. Zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych 

zawiera w szczególności następujące dane 

dotyczące osoby zgłaszanej: dane, o których 

mowa w art. 35 ust. 1 pkt 1, nazwisko, imię 

pierwsze i drugie, datę urodzenia, nazwisko 

rodowe, obywatelstwo i płeć, tytuł 

ubezpieczenia, stopień niepełnosprawności, 

posiadanie ustalonego prawa do emerytury 

lub renty, adres zameldowania na stałe 

miejsce pobytu, adres zamieszkania, jeżeli 

jest inny niż adres zameldowania na stałe 

miejsce pobytu, adres do korespondencji, 

jeżeli jest inny niż adres zameldowania na 

stałe miejsce pobytu i adres zamieszkania. 

 

Art. 36 ust. 10 

10. Zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych 

zawiera w szczególności następujące dane 

dotyczące osoby zgłaszanej: dane, o których 

mowa w art. 35 ust. 1 pkt 1, nazwisko, 

imiona, datę urodzenia, nazwisko rodowe, 

obywatelstwo i płeć, tytuł ubezpieczenia, 

stopień niepełnosprawności, posiadanie 

ustalonego prawa do emerytury lub renty, 

wykonywany zawód, adres zameldowania 

na stałe miejsce pobytu, adres 

zamieszkania, jeżeli jest inny niż adres 

zameldowania na stałe miejsce pobytu, 

adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż 

adres zameldowania na stałe miejsce 

pobytu i adres zamieszkania. 

Zmieniona została treść ust. 10. Poszerzono katalog 

danych, jakie powinno zawierać zgłoszenie 

do ubezpieczeń społecznych o wykonywany zawód.  

 

wchodzi w życie po 

upływie 12 miesięcy od 

dnia ogłoszenia 

Art. 50 ust. 1, 1h i 1i 

1. Poczynając od 2006 r., w terminie do dnia 

31 sierpnia każdego roku, Zakład jest 

zobowiązany przesłać ubezpieczonemu 

urodzonemu po dniu 31 grudnia 1948 r. 

informację o zewidencjonowanych na 

koncie ubezpieczonego składkach ogółem, o 

których mowa w art. 40 ust. 1, według stanu 

na dzień 31 grudnia poprzedniego roku, 

zwaną dalej „informacją o stanie konta”. 

1h. Zakład nie przesyła informacji o stanie 

konta ubezpieczonym, którzy w systemie 

teleinformatycznym Zakładu utworzyli profil 

Art. 50 ust. 1, 1h i 1i, 2b-2d 

1. W terminie do dnia 31 sierpnia każdego 

roku Zakład jest zobowiązany udostępnić 

ubezpieczonemu urodzonemu po dniu 31 

grudnia 1948 r. informację o 

zewidencjonowanych na koncie 

ubezpieczonego składkach ogółem, o 

których mowa w art. 40 ust. 1, według stanu 

na dzień 31 grudnia poprzedniego roku, 

zwaną dalej „informacją o stanie konta”. 

1h. Informacje o stanie konta Zakład 

udostępnia ubezpieczonym, którzy w 

Zmiany mają na celu informatyzację udzielania 

informacji ubezpieczonym o stanie konta. W wyniku 

zmiany informacja ta nie będzie przesyłana 

ubezpieczonym, którzy nie mają konta w systemie 

teleinformatycznym Zakładu, chyba że zwrócą się oni 

z żądaniem udzielenia tej informacji w formie 

pisemnej. 

 

Po otrzymaniu żądania ZUS prześle te informacje 

listem zwykłym na adres do korespondencji podany 

w zgłoszeniu do ubezpieczeń społecznych (jeżeli 

ubezpieczony został zgłoszony do ubezpieczeń 

społecznych przez więcej niż jednego płatnika 

składek, informację o stanie konta przesyła się 

wchodzi w życie z 

dniem  

1 stycznia 2021 r. 
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informacyjny. Zakres danych objętych 

informacją o stanie konta Zakład udostępnia 

tym ubezpieczonym w systemie 

teleinformatycznym w formie 

elektronicznej, z zastrzeżeniem ust. 1i. 

1i. Informację o stanie konta udostępnia się 

również w formie pisemnej na żądanie 

ubezpieczonego. 

systemie teleinformatycznym Zakładu 

utworzyli profil informacyjny. 

1i. Informacje o stanie konta, na żądanie 

ubezpieczonego, udostępnia się również w 

formie pisemnej, z uwzględnieniem ust. 2b-

2d. 

2b. Informację o stanie konta Zakład 

przesyła listem zwykłym na adres do 

korespondencji podany w zgłoszeniu do 

ubezpieczeń społecznych, o którym mowa w 

art. 36 ust. 10. 

2c. Jeżeli ubezpieczony został zgłoszony do 

ubezpieczeń społecznych przez więcej niż 

jednego płatnika składek, informację o 

stanie konta przesyła się na adres do 

korespondencji podany w zgłoszeniu do 

ubezpieczeń społecznych, które Zakład 

otrzymał jako ostatnie. 

2d. Jeżeli adres do korespondencji jest 

nieprawidłowy lub niepełny, informację o 

stanie konta Zakład przesyła na podany w 

zgłoszeniu do ubezpieczeń społecznych 

adres zamieszkania lub adres zameldowania 

albo na adres zameldowania na pobyt stały 

uzyskany z rejestru PESEL. 

na adres do korespondencji podany w zgłoszeniu 

do ubezpieczeń społecznych, które Zakład otrzymał 

jako ostatnie). Jeżeli adres do korespondencji okaże 

się nieprawidłowy lub niepełny, informacja o stanie 

konta zostanie przesłana na adres zamieszkania lub 

adres zameldowania podany w zgłoszeniu 

do ubezpieczeń społecznych albo na adres 

zameldowania na pobyt stały uzyskany z rejestru 

PESEL. 
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Ustawa o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. z 2020 r. poz. 875) 

Treść przepisu Komentarz Okres obowiązywania 

Art. 52.  

1. Jeżeli z powodu podjętych na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej działań służących zapobieganiu zarażeniem wirusem 

SARS-CoV-2 pracownikowi zostało obniżone wynagrodzenie 

lub członek rodziny pracownika utracił źródło dochodu, 

kwoty określone w art. 871 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 

r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, 1043 i 1495) 

ulegają zwiększeniu o 25% na każdego nieosiągającego 

dochodu członka rodziny, którego pracownik ten ma na 

utrzymaniu. 

2. Przez członka rodziny, o którym mowa w ust. 1, rozumie 

się odpowiednio małżonka albo rodzica wspólnego dziecka 

oraz dziecko w wieku do 25. roku życia, a także dziecko, które 

ukończyło 25. rok życia legitymujące się orzeczeniem o 

niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą 

niepełnosprawnością przysługuje świadczenie pielęgnacyjne 

lub specjalny zasiłek opiekuńczy, o którym mowa w ustawie z 

dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. 

z 2020 r. poz. 111), albo zasiłek dla opiekuna, o którym mowa 

w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie 

zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2092 oraz z 

2019 r. poz. 1818). 

3. Przez dziecko, o którym mowa w ust. 2, rozumie się dziecko 

własne pracownika, dziecko współmałżonka, a także dziecko 

Przepis dotyczy kwoty wolnej od potrąceń dla pracowników, którym obniżono 

wynagrodzenie, lub których członek rodziny utracił źródło dochodu z powodu 

podjętych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działań służących zapobieganiu 

zarażeniem wirusem SARS-CoV-2. Zgodnie z jego brzmieniem kwota ta ulega 

zwiększeniu o 25% na każdego nieosiągającego dochodu członka rodziny, którego 

pracownik ten ma na utrzymaniu. 

 

Przez członka rodziny rozumie się: 

1) małżonka, 
2) rodzica wspólnego dziecka, 
3) dziecko w wieku do 25. roku życia, 
4) dziecko, które ukończyło 25. rok życia legitymujące się orzeczeniem 

o niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością przysługuje 
świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy, o którym mowa w 
ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, albo zasiłek 
dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu 
i wypłacie zasiłków dla opiekunów. 

Do członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego pod opieką opiekuna 

prawnego, dziecka pozostającego w związku małżeńskim, a także pełnoletniego 

dziecka posiadającego własne dziecko. 

 

Przez dziecko rozumie się dziecko własne pracownika, dziecko współmałżonka, 

a także dziecko rodzica wspólnego dziecka.  
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rodzica wspólnego dziecka. Do członków rodziny nie zalicza 

się dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, 

dziecka pozostającego w związku małżeńskim, a także 

pełnoletniego dziecka posiadającego własne dziecko. 

 

Art. 53.  

1. W przypadku ustalania w czerwcu 2020 r. wysokości 

emerytury na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. 

o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń 

Społecznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 53, 252 i 568) waloryzacji 

składek, o której mowa w art. 25a tej ustawy, dokonuje się 

w taki sam sposób jak przy ustalaniu wysokości emerytury 

w maju 2020 r., jeżeli jest to korzystniejsze 

dla ubezpieczonego. 

2. Przepis ust. 1 stosuje się również do ubezpieczonego, który 

wiek uprawniający do emerytury osiągnął po dniu 31 maja 

2020 r. 

Przepis dotyczy waloryzacji emerytury, której wysokość będzie ustalana w czerwcu 

2020 r. W takim przypadku waloryzacja będzie dokonywana w taki sam sposób jak 

przy ustalaniu wysokości emerytury w maju 2020 r. Przepis ten stosuje się również 

do ubezpieczonego, który wiek uprawniający do emerytury osiągnął po dniu 

31 maja 2020 r. 

 

 

Ustawa  

z dnia 17 grudnia 1998 r.  

o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych 

Art. 25a 

1. Przy ustalaniu wysokości emerytury kwota składek na ubezpieczenie emerytalne 

zewidencjonowanych na koncie ubezpieczonego po dniu 31 stycznia roku, za który 

przeprowadzono ostatnią waloryzację, o której mowa w art. 25, jest waloryzowana 

kwartalnie. 

 

2. W przypadku ustalania wysokości emerytury: 

1) w pierwszym kwartale danego roku - ostatniej kwartalnej waloryzacji składek 

dokonuje się za trzeci kwartał poprzedniego roku; 

2) w drugim kwartale danego roku - ostatniej kwartalnej waloryzacji składek 

dokonuje się za czwarty kwartał poprzedniego roku; 

3) w trzecim kwartale danego roku - ostatniej kwartalnej waloryzacji składek 

dokonuje się za pierwszy kwartał danego roku; 
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4) w czwartym kwartale danego roku - ostatniej kwartalnej waloryzacji składek 

dokonuje się za drugi kwartał danego roku. 

 

3. Waloryzacji kwartalnej podlega kwota składek zewidencjonowanych na ostatni 

dzień pierwszego miesiąca kwartału, za który przeprowadzana jest waloryzacja, 

powiększona o kwoty uzyskane w wyniku poprzednich waloryzacji kwartalnych. 

 

4. Waloryzacja kwartalna składek polega na pomnożeniu zewidencjonowanych 

na koncie ubezpieczonego składek przez wskaźnik waloryzacji określony w ust. 5. 

W wyniku przeprowadzonej waloryzacji stan konta nie może ulec obniżeniu. 

 

5. Wskaźnik waloryzacji kwartalnej składek jest równy wskaźnikowi cen towarów 

i usług konsumpcyjnych ogółem w kwartale, za który przeprowadzana jest 

waloryzacja w stosunku do poprzedniego kwartału, powiększonemu o wzrost realny 

sumy przypisu składek na ubezpieczenie emerytalne w kwartale, za który 

przeprowadzana jest waloryzacja w stosunku do kwartału poprzedniego. Wskaźnik 

waloryzacji składek nie może być niższy niż wskaźnik cen towarów i usług 

konsumpcyjnych ogółem w kwartale, za który przeprowadzana jest waloryzacja 

w stosunku do poprzedniego kwartału. 

 

6. Wskaźnik wzrostu realnego sumy przypisu składek na ubezpieczenie emerytalne, 

o którym mowa w ust. 5, otrzymuje się poprzez podzielenie wskaźnika wzrostu 

nominalnego sumy przypisu składek na ubezpieczenie emerytalne w kwartale, 

za który jest przeprowadzana waloryzacja w stosunku do kwartału poprzedniego, 

przez wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem ustalony dla 

analogicznego okresu. 

 

7. Wskaźnik wzrostu nominalnego sumy przypisu składek na ubezpieczenie 

emerytalne, o którym mowa w ust. 6, stanowi iloraz sumy przypisu składek 

na ubezpieczenie emerytalne w kwartale, za który jest przeprowadzana 

waloryzacja, i w kwartale poprzednim. 
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Niniejszy dokument jest własnością Kancelarii Ostrowski i Wspólnicy sp. k. w Toruniu. Zawarte w nim stanowisko nie stanowi porady prawnej. 

8. Wskaźnik waloryzacji składek ustala się z dokładnością do setnych części 

procentu. 

Art. 56.  

Okresy niewykonywania w okresie obowiązywania stanu 

zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii w związku z 

COVID-19: 

1) pracy nauczycielskiej przez nauczycieli w rozumieniu art. 

2 pkt 1 ustawy z dnia 22 maja 2009 r. o nauczycielskich 

świadczeniach kompensacyjnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 

128), 

2) pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym 

charakterze, o której mowa w art. 3 ustawy z dnia 19 

grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (Dz. U. z 

2018 r. poz. 1924) przez pracowników w rozumieniu tej 

ustawy, 

3) pracy górniczej, o której mowa w art. 50c ustawy z dnia 

17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu 

Ubezpieczeń Społecznych 

– z powodu zaprzestania lub ograniczenia działalności przez 

pracodawcę w związku z COVID-19 podlegają uwzględnieniu 

jako okresy wykonywania tej pracy przy ustalaniu 

odpowiednio prawa do nauczycielskiego świadczenia 

kompensacyjnego lub emerytury pomostowej albo prawa i 

wysokości emerytury górniczej pod warunkiem 

kontynuowania w tych okresach stosunku pracy i gotowości 

pracownika do wykonywania pracy oraz pod warunkiem 

wykonywania tej pracy w miesiącu poprzedzającym 

zaprzestanie lub ograniczenie działalności przez pracodawcę 

w związku z COVID-19. 

Przepis dotyczy ustalania prawa do nauczycielskiego świadczenia 

kompensacyjnego lub emerytury pomostowej oraz prawa i wysokości emerytury 

górniczej. Stanowi on, że okresy niewykonywania pracy z powodu zaprzestania lub 

ograniczenia działalności przez pracodawcę w związku z COVID-19 w okresie 

obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii podlegają 

uwzględnieniu jako okresy wykonywania tej pracy.  

 

Przepis dotyczy wykonywania pracy: 

1) nauczycielskiej przez nauczycieli, 
2) przez pracowników pracujących w szczególnych warunkach lub o szczególnym 

charakterze, w rozumieniu tej ustawy, 
3) pracy górniczej. 

 

Warunki uwzględnienia: 

1) kontynuowanie w tych okresach stosunku pracy i gotowości pracownika 
do wykonywania pracy, 

2) wykonywanie pracy w miesiącu poprzedzającym zaprzestanie lub ograniczenie 
działalności przez pracodawcę w związku z COVID-19. 
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