
 
 

 

Tarcza antykryzysowa 3.0 – porównanie zmian w przepisach 
 

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

Rządu w obszarze realizacji Tarczy Antykryzysowej i ma na celu wprowadzenie kolejnych kilkudziesięciu rozwiązań zapewniających przeciwdziałanie negatywnym 

skutkom społeczno-gospodarczym oraz regulacji wspierających poszczególne grupy społeczne. 

Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie wprowadzonych ww. projektem zmian w przepisach, w tym zmian dotyczących świadczeń i pomocy zagwarantowanych 

przedsiębiorcom w ramach ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych 

oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych – tzw. Tarczy Antykryzysowej. 
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KOMENTARZ 

1. Dofinansowanie wynagrodzenia 
pracowników objętych przestojem 
ekonomicznym albo obniżonym 
wymiarem czasu pracy 

Art. 15 g ust. 1  
Ze środków z FGŚP mogą korzystać przed-
siębiorcy w rozumieniu ustawy Prawo przed-
siębiorców, a także organizacje pozarządowe  

Art. 15 g ust. 1  
Ze środków z FGŚP mogą korzystać przedsiębior-
cy w rozumieniu ustawy Prawo przedsiębior-
ców, a także organizacje pozarządowe i podmio-

Ustawodawca zwęził krąg podmiotów uprawnionych 
do wnioskowania o pomoc w oparciu o art. 15 g.  



 

i podmioty prowadzące działalność pożytku 
publicznego i o wolontariacie oraz państwowa 
osoba prawna w rozumieniu ustawy o finan-
sach publicznych.  

ty prowadzące działalność pożytku publicznego  
i o wolontariacie. 

Z powyższej pomocy nie skorzystają państwowe 
osoby prawne w rozumieniu ustawy o finansach 
publicznych. 

2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zwolnienie z obowiązku płacenia 
składek 

Art. 31 zo ust. 1 
Na wniosek płatnika składek zwalnia się z obo-
wiązku opłacania nieopłaconych należności  
z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, 
na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pra-
cy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwa-
rantowanych Świadczeń Pracowniczych lub 
Fundusz Emerytur Pomostowych, należne za 
okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 
2020 r., wykazanych w deklaracjach rozlicze-
niowych złożonych za ten okres, jeżeli był 
zgłoszony jako płatnik składek:  
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. 

 
dodaje się ust. 1a:  
1a. Na wniosek płatnika składek, zwalnia się  
z obowiązku opłacenia nieopłaconych nale-
żności z tytułu składek na ubezpieczenia spo-
łeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fun-
dusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz 
Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych 
lub Fundusz Emerytur Pomostowych, należ-

Art. 31 zo  
dodaje się ust. 2a  
2a. Na wniosek płatnika składek będącego osobą 
prowadzącą pozarolniczą działalność opłacają-
cego składki wyłącznie na własne ubezpieczenia 
społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne zwalnia 
się z obowiązku opłacenia nieopłaconych nale-
żności 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, o którym mowa w art. 
31zp ust. 1, był wyższy niż 300% progno-
zowanego przeciętnego miesięcznego wyna-
grodzenia brutto w gospodarce narodowej 
w 2020 r. oraz 

2. dochód z tej działalności w rozumieniu 
przepisów o podatku dochodowym od osób 
fizycznych uzyskany w lutym 2020 r. nie był 
wyższy niż 7000 zł. 

 
dodaje się ust. 2b 
2b. Na wniosek płatnika składek będącego 
przedsiębiorcą, o którym mowa w art. 18 ust.  
1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przed-
siębiorców, opłacającego składki wyłącznie na 
własne ubezpieczenie zdrowotne zwalnia się  

Płatnicy o których mowa w art. 31zo ust. 1  będą mogli 
skorzystać ze zwolnienie jeżeli rozpoczęli prowa-
dzenie działalności przed 1 kwietnia 2020 r. a ich 
przychód uzyskany w pierwszym miesiącu, za który 
jest składany wniosek o zwolnienie nie będzie wyższy 
niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcz-
nego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej 
w 2020 r. W sytuacji gdy przychód ten byłby wyższy 
niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcz-
nego wynagrodzenia, możliwość skorzystania z po-
mocy uzależniona będzie od uzyskanego dochodu  
w lutym 2020 r., który nie może być wyższy niż 7000 
zł.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Powyższa regulacja odnosi się również do płatników 
opłacających składki wyłącznie na własne ubezpiecze-
nie zdrowotne.  
 
 
 



 

nych za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 
31 maja 2020 r., w wysokości 50% łącznej kwo-
ty należności z tytułu składek wykazanych  
w deklaracji rozliczeniowej złożonej za dany 
miesiąc, jeżeli był zgłoszony jako płatnik skła-
dek:  
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 od 
10 do 49 ubezpieczonych.  

 
dodaje się ust. 6 
Liczbę ubezpieczonych, o których mowa w ust. 
1 i 1a, oblicza się nie uwzględniając ubez-
pieczonych będących pracownikami młodo-
cianymi. 

z obowiązku opłacenia nieopłaconych należ-
ności 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: 
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, o którym mowa w art. 
31zp ust. 1, nie był wyższy niż 300% pro-
gnozowanego przeciętnego miesięcznego 
wynagrodzenia brutto w gospodarce naro-
dowej w 2020 r. albo, 

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, o którym mowa w art. 
31zp ust. 1, był wyższy niż 300% progno-
zowanego przeciętnego miesięcznego wyna-
grodzenia brutto w gospodarce narodowej 
w 2020 r. oraz dochód z tej działalności  
w rozumieniu przepisów o podatku docho-
dowym od osób fizycznych uzyskany w lu-
tym 2020 r. nie był wyższy niż 7000 zł.”, 

 
dodaje się ust. 7  
„7. W przypadku gdy płatnik składek zgłosił do 
ubezpieczeń społecznych wyłącznie pracowni-
ków młodocianych, zwolnienie z obowiązku 
opłacania nieopłaconych należności z tytułu 
składek następuje na zasadach określonych  
w ust. 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proponuje się również doprecyzowanie przepisów 
związanych z ustalaniem liczby ubezpieczonych 
uprawniającej do otrzymania zwolnienia z opłacania 
składek. Liczbę ubezpieczonych oblicza się nie uwzglę-
dniając ubezpieczonych będących pracownikami mło-
docianymi. Aby wyeliminować wątpliwości interpre-
tacyjne w sytuacji, gdy płatnik zatrudnia wyłącznie 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
Art. 31zp 
1. w pkt 2 po wyrazach „ust. 2” dodaje się 

wyrazy „i ust. 2b pkt 1”, 
2. po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu: „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% progn-
ozowanego przeciętnego miesięcznego wy-
nagrodzenia brutto w gospodarce naro-
dowej w 2020 r. oraz uzyskanie w lutym 
2020 r. dochodu nie wyższego niż 7000 zł;”, 

3. w ust. 3 po wyrazach „pkt 2” dodaje się 
wyrazy „i 2a”. 

pracowników młodocianych, wprowadza się przepis 
wskazujący wyraźnie, że mają oni prawo do 
zwolnienia na takich samych zasadach jak płatnicy, 
którzy zgłosili do ubezpieczeń społecznych mniej niż 
10 ubezpieczonych. 
 
 
 
Proponuje się umożliwienie skorzystania ze zwol-
nienia z opłacania składek osobom opłacającym skła-
dki na własne ubezpieczenia w sytuacji, gdy ich przy-
chód był wyższy niż 300% prognozowanego przecię-
tnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospo-
darce narodowej w 2020 r. ale ich dochód z tej 
działalności w lutym 2020 r. nie był wyższy niż 7000 zł. 

3. 
 
 
 
 

Cudzoziemcy Art. 15z1  
W przypadku cudzoziemca, który w dniu, od 
którego po raz pierwszy ogłoszono stan za-
grożenia epidemicznego w związku z zakaże-
niami wirusem SARS-CoV-2 przebywał na tery-
torium Rzeczypospolitej Polskiej:  
1. na podstawie wizy Schengen,  
2. na podstawie wizy wydanej przez inne 

państwo obszaru Schengen,  
 

po art. 15z4 dodaje: 
art. 15z5 
Jeżeli na skutek skorzystania przez podmiot 
powierzający wykonywanie pracy cudzoziem-
cowi 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 cu-
dzoziemca określone w: 
1. zezwoleniu na pobyt czasowy i pracę, 

Projekt przewiduje również możliwość wykonywania 
pracy przez cudzoziemca na zmienionych warunkach 
bez konieczności zmiany zezwolenia, uzyskania no-
wego zezwolenia lub wpisania nowego oświadcze-
nia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziem-
cowi do ewidencji oświadczeń, w sytuacji gdy 
podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzo-
ziemcowi skorzystał 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 zezwoleniu na pobyt cza-



 

3. na podstawie dokumentu pobytowego 
wydanego przez inne państwo obszaru 
Schengen,  

4. w ramach ruchu bezwizowego,  
5. na podstawie wizy długoterminowej 

wydanej przez inne państwo członkowskie 
Unii Europejskiej niebędące państwem 
obszaru Schengen, jeżeli zgodnie z prze-
pisami prawa Unii Europejskiej uprawnia 
ona do pobytu na terytorium Rzeczypo-
spolitej Polskiej,  

6. na podstawie dokumentu pobytowego 
wydanego przez inne państwo członkow-
skie Unii Europejskiej niebędące pań-
stwem obszaru Schengen, jeżeli zgodnie  
z przepisami prawa Unii Europejskiej upra-
wnia ona do pobytu na terytorium Rzeczy-
pospolitej Polskiej, 
– jego pobyt na tym terytorium uważa się 
za legalny od dnia następującego po osta-
tnim dniu legalnego pobytu wynikającego 
z tych wiz, dokumentów lub ruchu bezwi-
zowego, do upływu 30. dnia następują-
cego po dniu odwołania stanu zagrożenia 
epidemicznego albo stanu epidemii, w za-
leżności od tego, który obowiązywał jako 
ostatni. 

 
Cudzoziemcy, o których mowa w ust. 1, są 
uprawnieni do wykonywania pracy na tery-
torium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie 
pobytu uznawanego za legalny, o którym 
mowa w ust. 1, jeżeli posiadają ważne zez-
wolenie na pracę lub ważne zezwolenie na 
pracę sezonową.  

2. zezwoleniu na pobyt czasowy w celu wyko-
nywania pracy w zawodzie wymagającym 
wysokich kwalifikacji, 

3. zezwoleniu na pracę, 
4. zezwoleniu na pracę sezonową, 
5. oświadczeniu o powierzeniu wykonywania 

pracy cudzoziemcowi, wpisanym do ewiden-
cji oświadczeń, na podstawie art. 88z ust.  
2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pro-
mocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 
– cudzoziemiec może wykonywać pracę na 
tych zmienionych warunkach bez koniecz-
ności zmiany zezwolenia, uzyskania nowe-
go zezwolenia lub wpisania nowego 
oświadczenia o powierzeniu wykonywania 
pracy cudzoziemcowi do ewidencji 
oświadczeń. 

 
Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do wa-
runków wykonywania pracy określonych w zez-
woleniach 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 cudz-
oziemcach, mająca siedzibę na terytorium Rze-
czypospolitej Polskiej. 
 
Jeżeli na skutek skorzystania przez jednostkę 
przyjmującą, o której mowa w art. 3 pkt 5b 
ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzo-
ziemcach, mającą siedzibę na terytorium Rzeczy-
pospolitej Polskiej, z uprawnień określonych  

sowy i pracę, zezwoleniu na pobyt czasowy w celu 
wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wy-
sokich kwalifikacji, zezwoleniu na pracę, zezwoleniu 
na pracę sezonową, 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 za-
trudnienia i instytucjach rynku pracy.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Cudzoziemcy, o których mowa w ust. 1, są 
uprawnieni do wykonywania pracy na tery-
torium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie 
pobytu uznawanego za legalny, o którym 
mowa w ust. 1, jeżeli posiadają oświadczenie 
o powierzeniu wykonywania pracy wpisane 
do ewidencji oświadczeń na podstawie art. 
88z ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r.  
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 
pracy, w tym oświadczenie, które zgodnie z 
art. 15zzq ust. 3 umożliwia wykonywanie 
pracy w okresie lub okresach nieobjętych 
oświadczeniem. 
 
Art. 15z2 
1. Ważność kart pobytu, których okres 

ważności, o którym mowa w art. 244 ust.  
1 pkt 16 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. 
o cudzoziemcach, upłynął w czasie stanu 
zagrożenia epidemicznego lub stanu epi-
demii, 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 kar pobytu. 

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 doku-
mentach załączonych do zawiadomienia, o któ-
rym mowa w art. 139n ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 
12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, cudzo-
ziemiec może wykonywać pracę na tych zmie-
nionych warunkach. 
 
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. 
 
dodaje się art. 15z6 
Ważność kart pobytu członka rodziny obywatela 
UE, dokumentów potwierdzających prawo 
stałego pobytu i kart stałego pobytu członka 
rodziny obywatela UE, których termin ważności 
upłynął w czasie stanu zagrożenia epide-
micznego lub stanu epidemii ogłoszonych  
w związku z COVID 19, przedłuża się do 30. dnia 
od odwołania tego ze stanów, który obowią-
zywał jako ostatni. 
 
W przypadku, o którym mowa w ust. 1, nie wy-
daje się i nie wymienia tych dokumentów. 
 
Ważność polskich dokumentów  tożsamości cu-
dzoziemca, których termin ważności, o którym 
mowa w art. 263 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 12 
grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, upłynął  
w czasie stanu zagrożenia epidemicznego albo 
stanu epidemii ogłoszonych w związku z COVID 
19, przedłuża się do 30. dnia od odwołania tego 
ze stanów, który obowiązywał jako ostatni. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

W przypadku, o którym mowa w ust. 3, nie wy-
daje się i nie wymienia polskich dokumentów 
tożsamości cudzoziemca. 
 
Ważność dokumentów „zgoda na pobyt tole-
rowany”, których termin ważności, o którym 
mowa w art. 276 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 12 
grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, upłynął w cza-
sie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu 
epidemii ogłoszonych w związku z COVID-19, 
przedłuża się do 30. dnia od odwołania tego ze 
stanów, który obowiązywał jako ostatni. 
 
W przypadku, o którym mowa w ust. 5, nie 
wydaje się i nie wymienia dokumentów „zgoda 
na pobyt tolerowany”. 
 
dodaje się art. 15z7 
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 epide-
micznego albo stanu epidemii ogłoszonych  
w związku z COVID-19 oraz do upływu 30. dnia 
następującego po odwołaniu tego ze stanów, 
który obowiązywał jako ostatni, jeżeli cudzo-
ziemiec wykonuje pracę w zakresie działalności 
określonych w przepisach wydanych na pod-
stawie art. 90 ust. 9 ustawy z dnia 20 kwietnia 
2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach 
rynku pracy oraz: 
1. posiadał zezwolenie na pracę, o którym mo-

wa w art. 88 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 20 
kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proponuje się przedłużenie z mocy prawa okresów 
ważności dokumentów wydawanych cudzoziemcom 
o charakterze terminowym. W chwili obecnej pro-
cedowana ustawa z dnia 9 kwietnia 2020 r. o szcze-
gólnych instrumentach wsparcia w związku z rozprze-
strzenianiem się wirusa SARS CoV 2 (która w dniu 16 
kwietnia 2020 r. została rozpatrzona przez Senat) 
przewiduje przedłużenie z mocy prawa okresów 
ważności kart pobytu, o których mowa w art. 226 pkt 
1 ustawy o cudzoziemcach, oraz tymczasowych 
zaświadczeń tożsamości cudzoziemca, o których mo-
wa w art. 55 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r.  
o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1666,  
z późn. zm.). W ocenie projektodawcy celowe jest, 
aby w warunkach, w których wyłączona jest czasowo 
bezpośrednia obsługa klienta przez urzędy wojewódz-
kie, przedłużenie z mocy prawa okresów ważności do-



 

i instytucjach rynku pracy, ważne po dniu 13 
marca 2020 r., lub 

2. posiadał oświadczenie o powierzeniu wyko-
nywania pracy cudzoziemcowi wpisane do 
ewidencji oświadczeń, w którym przynaj-
mniej jeden dzień okresu pracy określonego 
w tym oświadczeniu przypada po dniu 13 
marca 2020 r. 

 
Przepis ust. 1 pkt 1 stosuje się odpowiednio do 
przedłużenia zezwolenia na pracę oraz przed-
łużenia zezwolenia na pracę sezonową. 
 
dodaje się art. 15z8 
Jeżeli termin udzielania pomocy socjalnej i opie-
ki medycznej, o której mowa w ustawie z dnia 13 
czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom 
ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej, upływa w okresie obowiązywania stanu 
zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii 
ogłoszonych w związku z COVID 19, termin ten 
ulega przedłużeniu do upływu 30. dnia nastę-
pującego po odwołaniu tego ze stanów, który 
obowiązywał jako ostatni. 

tyczyło pozostałych dokumentów o charakterze ter-
minowym wydawanych cudzoziemców – z wyjątkiem 
polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca oraz 
tymczasowego dokumentu podróży dla cudzoziemca 
(celem uniknięcia potencjalnych trudności w uzna-
waniu przez inne państwa tak przedłużonych – z mocy 
prawa – dokumentów służących do przemieszczania 
się jako dokumenty podróży).Proponuje się również 
przedłużenie z mocy prawa okresów, w jakich 
udzielana będzie moc socjalna i opieka medyczna 
cudzoziemcom ubiegającym się o udzielenie ochrony 
międzynarodowej. Projektowane rozwiązanie doty-
czy głównie cudzoziemców, którzy otrzymali decyzję 
o nadaniu statusu uchodźcy lub udzieleniu ochrony 
międzynarodowej Zaistniały problem wiąże się z nie-
możnością rozpoczęcia programu integracyjnego re-
alizowanego przez powiatowe centra pomocy rodzi-
nie. Obecnie pod opieką Szefa Urzędu do Spraw 
Cudzoziemców przebywa kilka rodzin, którzy nie 
mogą złożyć odcisków linii papilarnych w celu 
wyrobienia kart pobytu, niezbędnych do rozpoczęcia 
ww. programu. 

4. Świadczenie postojowe Art. 15zq 
ust. 4 otrzymuje brzmienie: 
4. Osobie prowadzącej pozarolniczą działal-

ność gospodarczą świadczenie postojowe 
przysługuje, jeżeli rozpoczęła prowadzenie 
pozarolniczej działalności gospodarczej 
przed dniem 1 lutego 2020 r. i:  
a) nie zawiesiła prowadzenia pozarolni-

czej działalności gospodarczej oraz je-
żeli przychód z prowadzenia pozarol-
niczej działalności gospodarczej w ro-

Art. 15zq 
Ust. 4 
W art. 15zq w ust. 4 we wprowadzeniu do wyli-
czenia wyrazy „1 lutego 2020 r.” zastępuje się 
wyrazami „1 kwietnia 2020 r.”. 

Proponuje się, by zmiana terminu (na 1 kwietnia 2020 
r.) dotyczyła również osób prowadzących działalność 
gospodarczą. 



 

zumieniu przepisów o podatku docho-
dowym od osób fizycznych uzyskany  
w miesiącu poprzedzającym miesiąc 
złożenia wniosku o świadczenie posto-
jowe był o co najmniej 15% niższy od 
przychodu uzyskanego w miesiącu 
poprzedzającym ten miesiąc, 

b) zawiesiła prowadzenie pozarolniczej 
działalności gospodarczej po dniu 31 
stycznia 2020 r.”. 

 

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 również następujące zmiany dotyczące: 

 

1. Dodatkowych zasiłków opiekuńczych:  

 

art. 4:  

 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:  

„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 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 przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy przez okres nie dłuższy niż 14 dni.”,  

b) po ust. 1a dodaje się ust. 1b w brzmieniu:  

„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.”;  

 

art. 4a:  

 



 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„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 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.”, b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: „2a. Przepis art. 4 ust. 1b stosuje się odpowiednio.”; 3) po art. 4c 

dodaje się art. 4d i art. 4e w brzmieniu: „Art. 4d. 1. W okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii żołnierzowi zawodowemu wykonującemu 

zadania służbowe związane z przeciwdziałaniem COVID-19, za okres nieobecności w służbie spowodowany poddaniem się obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub 

izolacji w warunkach domowych, o których mowa w przepisach o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, lub przebywania na zwolnieniu 

lekarskim z powodu  COVID-19, przysługuje prawo do 100% uposażenia wraz z dodatkami.  

 

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy, o którym mowa powyżej, przysługuje od dnia 4 maja, w wymiarze odpowiednio wskazanym w art. 4 ust. 1 i 1a oraz art. 4a ust. 2 ustawy 

zmienianej w art. 43, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. 

 

2. Ważności dokumentów potwierdzających posiadanie określonych uprawnień lub kwalifikacji: 

  

a) 31m dodaje się dodaje się art. 31m1 w brzmieniu:  

„Art. 31m1. Dokumenty potwierdzające posiadanie określonych uprawnień lub kwalifikacji, wydane na podstawie rozporządzeń, o których mowa w art. 23715 

Kodeksu pracy, których ważność upłynęła po dniu 7 marca 2020 r., zachowują ważność, nie dłużej jednak niż do upływu 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia 

epidemicznego albo stanu epidemii.” 

 

Komentarz:  

 

• Przepis art. 23715 Kodeksu pracy zawiera delegacje do wydawania ogólnych (§ 1) oraz branżowych i międzybranżowych (§ 2) przepisów bhp. W wydanych przepisach 

określono wiele obowiązków dotyczących konieczności potwierdzania określonych umiejętności lub kwalifikacji. Część z nich ma charakter okresowy i wymaga 

systematycznego odnawiania. Biorąc pod uwagę obecną sytuacją epidemiczną i przyjęte środki mające na celu zapobieganie rozprzestrzeniania się wirusa, nie jest 

możliwe przeprowadzenie szkoleń i egzaminów dla personelu, któremu uprawnienia się skończyły. Z tego względu konieczne jest czasowe wyłączenie wymogu 

przedłużania uprawnień i wydłużenie obowiązywania dokumentów potwierdzających posiadanie określonych uprawnień lub kwalifikacji przez czas trwania stanu 

zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. 

 

3. Odroczenie terminu płatności podatku, rozłożenie zapłaty podatku na raty, umorzenie zaległości podatkowej 

 

art. 15za: 



 

a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:  

1a. W zaświadczeniu, o którym mowa w art. 306e ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, wystawianym w okresie objętym zaniechaniem poboru 

odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie ust. 2 lub 3, nie uwzględnia się zaległości podatkowych, których zapłata 

po upływie terminu płatności może zostać objęta tym zaniechaniem poboru odsetek. Przepis stosuje się odpowiednio do ustalania spełnienia warunku braku istnienia 

zaległości podatkowych w celu skorzystania z wsparcia finansowego w ramach programów rządowych.  

 

b) dodaje się ust. 3 w brzmieniu:  

Minister właściwy do spraw finansów publicznych może, w drodze rozporządzenia, zaniechać w całości lub w części poboru odsetek za zwłokę od niewpłaconej  

w terminie daniny solidarnościowej, o której mowa w rozdziale 6a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 

1387, z późn. zm.5)), określając w szczególności zakres terytorialny zaniechania, okres, w którym następuje zaniechanie, i grupy obowiązanych, których dotyczy 

zaniechanie, mając na względzie okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii w związku z COVID-19 oraz skutki nimi wywołane. 

 

Komentarz: 

 

• Ust. 1a, przewiduje, że przy wydawaniu zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości, wydawanych na podstawie art. 306e Ordynacji 

podatkowej w okresie objętym zaniechaniem poboru odsetek, nie uwzględnia się zaległości, od których zaniechano poboru odsetek. Zaległości te nie będą również 

uwzględniane w okresie od 1 maja do 1 czerwca 2020 r. w przypadku przedsiębiorców ubiegających się o udzielenie wsparcia finansowego na podstawie 

programów rządowych udzielanych m.in. na podstawie art. 21a ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o systemie instytucji rozwoju. 

• Celem dodania w art. 15za ust. 3 jest przyznanie ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych uprawnienia do zaniechania poboru odsetek za zwłokę od 

niezapłaconej w terminie płatności daniny solidarnościowej. 
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