
 

 

Tarcza antykryzysowa 6.0 – projekt zmian w przepisach 
 

 

 

Poselski projekt Ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 

innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych stanowi kontynuację działań rządu w obszarze realizacji Tarczy 

Antykryzysowej i ma na celu wprowadzenie kolejnych rozwiązań zapewniających przeciwdziałanie negatywnym skutkom społeczno-gospodarczym 

oraz regulacji wspierających poszczególne grupy społeczne.  

Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie zaproponowanych ww. projektem ustawy przepisów, dotyczących świadczeń i pomocy dla przedsiębiorców  

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 6.0. Przedstawione w ramach tabeli regulacje mogą ulec zmianom, wobec prowadzenia 

dalszych prac legislacyjnych. 
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KOMENTARZ 

1. Art. 15gh 
[Wnioski o przyznanie 
świadczeń na dofinansowanie 
wynagrodzeń pracowników, 
terminy] 

Art. 15gh  
Wnioski o przyznanie świadczeń na dofi-
nansowanie wynagrodzeń pracowników,  
o których mowa w art. 15g i art. 15gg, 
mogą być składane najpóźniej w terminie 
30 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia 
epidemicznego lub stanu epidemii. 

Art. 15gh 
1. Wnioski o przyznanie świadczeń na 

dofinansowanie wynagrodzeń pracowni-
ków, o których mowa w art. 15g, art. 
15ga i art. 15gg, mogą być składane 
do dnia 10 czerwca 2021 r. 

2. Dofinansowanie do wynagrodzeń pra-
cowników, o których mowa w art. 15g, 
art. 15ga i art. 15gg, może być 
udzielane do dnia 30 czerwca 2021 r.”. 

 
Po art. 15gh dodaje się art. 15gi w brzmie-
niu: 
„Art. 15gi. W okresie, o którym mowa w art. 
15gh ust. 2, nie stosuje się art. 28 ust. 2-4 
ustawy z dnia 11 października 2013 r.  
o szczególnych rozwiązaniach związa-
nych z ochroną miejsc pracy (Dz. U.  
z 2019 r. poz. 669).”; Projekt przewiduje 
określenie terminu końcowego, do którego 
mogą być składane wnioski o dofinan-
sowanie wynagrodzeń pracowników. Zgo-
dnie z propozycją, wnioski będą mogły być 
składane do dnia 10 czerwca 2021 r. 
Dofinansowanie do wynagrodzeń praco-
wników, o których mowa w art. 15g, art. 15ga 

Projekt przewiduje określenie terminu koń-
cowego, do którego mogą być składane wnio-
ski o dofinansowanie wynagrodzeń prac-
owników. Zgodnie z propozycją, wnioski będą 
mogły być składane do dnia 10 czerwca 2021 r. 
Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników, 
o których mowa w art. 15g, art. 15ga i art. 15gg 
ustawy o COVID-19, może być udzielane do 
dnia 30 czerwca 2021 roku. 
 
Projekt przewiduje zawieszenie stosowania 
ustawy z dnia 11 października 2013 r.  
o szczególnych rozwiązaniach związanych  
z ochroną miejsc pracy w okresie, w którym 
możliwe jest uzyskanie wsparcia na podstawie 
art. 15g, art. 15g1, art. 15ga i art. 15gg ustawy  
o COVID-19. 
 
Rozwiązania przewidziane w ustawie o COVID-
19 są bardziej korzystne niż rozwiązania przewi-
dziane w ustawie o szczególnych rozwiązaniach 
związanych z ochroną miejsc pracy. Ustawa 
obejmuje szerszy krąg podmiotów uprawnionych 
do skorzystania ze wsparcia, dofinansowanie 
obejmuje większą grupę pracowników (definicja 
pracownika jest szersza), w związku z powyż-



 

i art. 15gg ustawy o COVID-19, może być 
udzielane do dnia 30 czerwca 2021 roku. 
 
Projekt przewiduje zawieszenie stosowania 
ustawy z dnia 11 października 2013 r.  
o szczególnych rozwiązaniach związanych  
z ochroną miejsc pracy w okresie, w którym 
możliwe jest uzyskanie wsparcia na 
podstawie art. 15g, art. 15g1, art. 15ga i art. 
15gg ustawy o COVID-19. 
 
Rozwiązania przewidziane w ustawie  
o COVID-19 są bardziej korzystne niż roz-
wiązania przewidziane w ustawie o szcze-
gólnych rozwiązaniach związanych z ochro-
ną miejsc pracy. Ustawa obejmuje szerszy 
krąg podmiotów uprawnionych do sko-
rzystania ze wsparcia, dofinansowanie obej-
muje większą grupę pracowników (definicja 
pracownika jest szersza), w związku z po-
wyższym uruchamianie ustawy o szcze-
gólnych rozwiązaniach związanych z ochro-
ną miejsc pracy w okresie, w którym istnieje 
możliwość skorzystania ze wsparcia 
przewidzianego w art. 15g, art. 15g1, art. 
15ga i art. 15gg ustawy o COVID-19, jest 
niecelowe. 

szym uruchamianie ustawy o szczególnych roz-
wiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy  
w okresie, w którym istnieje możliwość sko-
rzystania ze wsparcia przewidzianego w art. 15g, 
art. 15g1, art. 15ga i art. 15gg ustawy o COVID-
19, jest niecelowe. 

2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Art. 15zs1 
[Prawo do dodatkowego świad-
czenia postojowego] 

 Po art. 15zs1 dodaje się art. 15zs2  
w brzmieniu: 
„Art. 15zs2 
1. Osobie, o której mowa w art. 15zq ust.  

1 pkt 1, prowadzącej na dzień 30 
września 2020 r. pozarolniczą dzia-
łalność gospodarczą oznaczoną 
według Polskiej Klasyfikacji Działalności 
(PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej 
działalności, kodem 47.71.Z, 47.81.Z, 

Proponuje się wprowadzenie jednorazowego 
dodatkowego świadczenia postojowego dla 
osób, które prowadziły na dzień 30 września 
2020 r. pozarolniczą działalność gospodarczą 
oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Dzia-
łalności (PKD) 2007, jako rodzaj prze-
ważającej działalności, kodem 47.71.Z, 
47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 56.10.A, 56.10.B, 
56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 
82.30.Z, 85.51.Z, 86.90.A, 86.90.D, 93.11.Z, 



 

 
 
 
 
 

47.82.Z, 47.89.Z, 56.10.A, 56.10.B, 
56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 74.20.Z, 
77.21.Z, 82.30.Z, 85.51.Z, 86.90.A, 
86.90.D, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 
93.21.Z, 96.04.Z, która skorzystała ze 
świadczenia postojowego w trybie 
art. 15zs lub art. 15zua, przysługuje 
prawo do jednorazowego dodat-
kowego świadczenia postojowego, 
jeżeli przychód z tej działalności 
uzyskany w październiku albo listo-
padzie 2020 r. był niższy co najmniej 
o 40% w stosunku do przychodu 
uzyskanego odpowiednio w  paździer-
niku albo listopadzie 2019 r. 

2. Ustalenie prawa do jednorazowego 
dodatkowego świadczenia postojowego, 
następuje na wniosek osoby pro-
wadzącej pozarolniczą działalność 
gospodarczą, zawierający dane, o któ-
rych mowa w art. 15zs ust. 3 pkt 1 lit. a, 
c i e, pkt 2, 5 i 6, oświadczenie o rodzaju 
przeważającej działalności, oraz oświad-
czenie potwierdzające, że jej przychód  
z działalności uzyskany w październiku 
albo listopadzie 2020 r. był niższy co 
najmniej o 40% w stosunku do przy-
chodu uzyskanego odpowiednio w pa-
ździerniku albo listopadzie 2019 r. 

3. Oświadczenia, o których mowa w ust. 
2, składa się pod rygorem odpo-
wiedzialności karnej za składanie 
fałszywych oświadczeń. W oświad-
czeniu jest zawarta klauzula nastę-
pującej treści: „Jestem świadomy 
odpowiedzialności karnej za złożenie 
fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta 

93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 96.04.Z. Warunkiem 
do otrzymania takiego świadczenia jest uzy-
skanie w październiku albo listopadzie 2020 r. 
niższego co najmniej o 40% przychodu z tej 
działalności w stosunku do przychodu uzys-
kanego odpowiednio w październiku albo 
listopadzie w 2019 r. Po spełnieniu warunków,  
o których mowa powyżej należy złożyć 
wniosek do ZUS wraz z oświadczeniem  
o rodzaju przeważającej działalności oraz 
oświadczeniem potwierdzającym, że przy-
chód z działalności uzyskany w październiku 
albo listopadzie 2020 r. był niższy co najmniej 
o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego 
w październiku albo listopadzie 2019 r. 
 
Projekt zakłada, że jednorazowe dodatkowe 
świadczenie postojowe oraz koszty obsługi 
wypłaty tego świadczenia będą pokrywane  
z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Ponad-
to zakłada się, że koszty obsługi będą wynosiły 
0,5% kwoty przeznaczonej na wypłatę jedno-
razowego dodatkowego świadczenia postojo-
wego. 
 
Propozycja zawiera również delegację dla Rady 
Ministrów, która w drodze rozporządzenia będzie 
mogła przyznać ewentualną wypłatę kolejnych 
świadczeń za inne okresy rozliczeniowe, jeżeli 
będzie tego wymagała sytuacja, a jednocześnie 
będą na to pozwalały finanse. 
 
Jednorazowe dodatkowe świadczenie posto-
jowe, zgodne z warunkami zawartymi w Komu-
nikacie Komisji – Tymczasowe ramy środków 
pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki  
w kontekście trwającej epidemii COVID-19 



 

zastępuje pouczenie organu o odpowie-
dzialności karnej za składanie fałszy-
wych oświadczeń. 

4. Jednorazowe dodatkowe świadczenie 
postojowe, oraz koszty obsługi wypłaty 
tego świadczenia są finansowane z Fun-
duszu Przeciwdziałania COVID-19. 

5. Koszty obsługi, o których mowa w ust. 4, 
wynoszą 0,5% kwoty przeznaczonej na 
wypłatę jednorazowego dodatkowego 
świadczenia postojowego, o którym 
mowa w ust. 1. 

6. Do ustalenia wysokości jednorazowego 
dodatkowego świadczenia postojowego,  
o którym mowa w ust. 1, stosuje się 
odpowiednio art. 15zr ust. 1 i 3. 

7. Do jednorazowego dodatkowego świad-
czenia postojowego, o którym mowa  
w ust. 1, stosuje się odpowiednio art. 
15zr ust. 4, art. 15zs ust. 6 i 7, art. 15zu, 
art. 15zv, art. 15zx, art. 15zy, art. 15zz 
 i art. 15zza. 

8. Rada Ministrów może, w celu prze-
ciwdziałania COVID-19, w drodze rozpo-
rządzenia, przyznać ponowną wypłatę 
jednorazowego dodatkowego świad-
czenia postojowego, o którym mowa  
w ust. 1, dla osób, które otrzymały to 
świadczenie, mając na względzie okres 
obowiązywania stanu zagrożenia epi-
demicznego lub stanu epidemii oraz 
skutki nimi wywołane.”. 

(2020/C 91 I/01) (Dz. Urz. UE C 91I z 20.03.2020, 
str. 1), stanowi pomoc publiczną mającą na 
celu zaradzenie poważnym zaburzeniom  
w gospodarce. 

3. 
 
 
 
 

Art. 31zo 
[Zwolnienie z obowiązku 
opłacenia nieopłaconych 
należności z tytułu składek na 
ubezpieczenia społeczne] 

Art. 31zo ust 9 
1. Opłacone należności z tytułu składek, 

które zostały zwolnione z obowiązku 
opłacania na podstawie ust. 8, podle-
gają zwrotowi na zasadach określo-

W art. 31zo: 
a) ust. 9 otrzymuje brzmienie: 

„9. Opłacone należności z tytułu składek, 
które zostały zwolnione z obowiązku 
opłacania na podstawie ust. 8 lub 10, 

Proponuje się wprowadzenie zmian polegających 
na zwolnieniu z obowiązku opłacania nale-
żnych składek na ubezpieczenia społeczne  
i ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, 
FS, FGŚP  lub Fundusz Emerytur Pomostowych, 



 

nych w art. 24 ustawy z dnia 13 
października 1998r. o systemie ubez-
pieczeń społecznych. 

podlegają zwrotowi na zasadach okre-
ślonych w art. 24 ustawy z dnia 13 paź-
dziernika 1998 r. o systemie ubezpie-
czeń społecznych.”. 

 
b) dodaje się ust. 10 w brzmieniu: 

„10. Na wniosek płatnika składek prowa-
dzącego, na dzień 30 września 2020 r., 
działalność oznaczoną według Polskiej 
Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, 
jako rodzaj przeważającej działal-
ności, kodami 47.71.Z, 47.81.Z, 
47.82.Z, 47.89.Z, 56.10.A, 56.10.B, 
56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 74.20.Z, 
77.21.Z, 82.30.Z, 85.51.Z, 86.90.A, 
86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 93.11.Z, 
93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 
93.29.B, 93.29.Z, 96.04.Z, zwalnia się  
z obowiązku opłacania należnych 
składek na ubezpieczenia społeczne, 
na ubezpieczenie zdrowotne, na 
Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościo-
wy, Fundusz Gwarantowanych Świad-
czeń Pracowniczych lub Fundusz 
Emerytur Pomostowych, za okres od 
dnia 1 listopada 2020 r. do dnia 30 
listopada 2020 r., wykazanych w dekla-
racji rozliczeniowej złożonej za ten 
miesiąc, jeżeli był zgłoszony jako 
płatnik składek do dnia 30 czerwca 
2020 r. i przychód z tej działalności  
w rozumieniu przepisów podatko-
wych uzyskany w listopadzie 2020 r. 
był niższy co najmniej o 40% w sto-
sunku do przychodu uzyskanego  
w listopadzie 2019 r.”. 

 

za okres od dnia 1 listopada 2020 r. do dnia 30 
listopada 2020 r. Zwolnienie z obowiązku 
opłacania ww. świadczeń wymaga spełnienia 
następujących warunków: 
1. Prowadzenie na dzień 30 września 2020 r. 

działalności oznaczonej według Polskiej 
Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako 
rodzaj przeważającej działalności, kodem 
47.71.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 56.10.A, 
56.10.B, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 74.20.Z, 
77.21.Z, 82.30.Z, 85.51.Z, 86.90.A, 86.90.D, 
90.01.Z, 90.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 
93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.04.Z. 

2. Zgłoszenie do 30 czerwca podmiotu jako 
płatnika składek. 

3. Wykazanie, że przychód w rozumieniu 
przepisów podatkowych uzyskany w listo-
padzie 2020 r. był niższy co najmniej o 40% 
w stosunku do przychodu uzyskanego  
w listopadzie 2019 r. 
 

Proponowane rozwiązanie ma kluczowe znacze-
nie dla funkcjonowania działalności, o których 
mowa powyżej, z uwagi na panującą epidemię 
COVID-19. Podmioty zaliczające się do powyż-
szych sektorów, mając trudności z opłacaniem 
danin mogą zakończyć swoją działalność, co 
dodatkowo utrudni lub uniemożliwi im powrót do 
obiegu gospodarczego. 
 
Terminy składania wniosków o zwolnienie ze 
składek ZUS i obowiązki płatników składek 
Zgodnie z projektowanym przepisem osoby 
uprawnione do skorzystania ze zwolnienia z ty-
tułu składek za okres od dnia 1 listopada  2020 r. 
do dnia 30 listopada 2020 r. będą miały czas na 
złożenie wniosku wraz z oświadczeniami do 



 

Art. 31zp: 
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Wniosek o zwolnienie z obowiązku 
opłacania należności z tytułu składek,  
o których mowa w art. 31zo, zwany dalej 
„wnioskiem o zwolnienie z opłacania 
składek”, płatnik składek przekazuje do 
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nie 
później niż: 

1) do dnia 30 czerwca 2020 r.  
– w przypadku składek należ-
nych za okres od dnia 1 marca 
2020 r. do dnia 31 maja 2020 r.; 

2) do dnia 30 listopada 2020 r.  
– w przypadku składek, o któ-
rych mowa w art. 31zo ust. 8, 
należnych za okres od dnia  
1 lipca 2020 r. do dnia 30 
września 2020 r.; 

3) do dnia 31 stycznia 2021 r.  
– w przypadku składek, o któ-
rych mowa w art. 31zo ust. 10, 
należnych za okres od dnia  
1 listopada 2020 r. do dnia 30 
listopada 2020 r.”. 

 
b) uchyla się ust. 1a, 

po pkt 2c dodaje się pkt 2d  
w brzmieniu: 
„2d) oświadczenie płatnika składek,  
o którym mowa w art. 31zo ust. 10, 
potwierdzające, że przychód z dzia-
łalności uzyskany w listopadzie 2020 
r. był niższy co najmniej o 40% w sto-
sunku do przychodu uzyskanego  
w listopadzie 2019 r.”. 

 

ZUS nie później niż do dnia 31 stycznia 2021 
r. 
 
Płatnicy składek, którzy skorzystają ze zwol-
nienia, będą zobowiązani do złożenia deklaracji 
rozliczeniowej lub imiennego raportu mie-
sięcznego za listopad do dnia 31 grudnia 2020 
r., chyba że są zwolnieni z obowiązku jej 
składania. 
 
Kontrola ZUS 
Analogicznie jak w przypadku dodatkowego 
postojowego, proponuje się nadanie ZUS 
uprawnień do przeprowadzania kontroli 
prawidłowości i rzetelności danych przeka-
zanych przez płatnika składek we wniosku, 
 a w konsekwencji zasadności zwolnienia ze 
składek. W związku z tym, że podstawowym 
założeniem ustawy było udzielenie pomocy na 
podstawie oświadczenia osoby wnioskującej, 
weryfikacja składanych oświadczeń powinna 
odbywać się również w toku przeprowadzanych 
kontroli przez ZUS. 
 
Propozycja zawiera również delegację dla Rady 
Ministrów, która w drodze rozporządzenia 
będzie mogła wydłużyć okres zwolnienia  
z tytułu nieopłaconych składek, jeżeli będzie 
tego wymagała sytuacja, a jednocześnie będą na 
to pozwalały finanse budżetu państwa. 



 

W art. 31 zq: 
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Za marzec, kwiecień i maj 2020 r.,  
w przypadku, o którym mowa w art. 31zo 
ust. 8 – za lipiec, sierpień, wrzesień 2020 
r., a w przypadku, o którym mowa w art. 
31zo ust. 10 – za listopad 2020 r., 
płatnik składek jest obowiązany 
przesyłać deklaracje rozliczeniowe 
lub imienne raporty miesięczne na 
zasadach i w terminach określonych  
w przepisach ustawy z dnia 13 paź-
dziernika 1998 r. o systemie ubezpie-
czeń społecznych, chyba że zgodnie  
z tymi przepisami zwolniony jest z obo-
wiązku ich składania.”. 

 
b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Warunkiem zwolnienia z obowiązku 
opłacania należności z tytułu składek,  
o których mowa w art. 31zo, jest 
przesłanie deklaracji rozliczeniowych lub 
imiennych raportów miesięcznych należ-
nych za marzec, kwiecień i maj 2020 r. 
nie później niż do dnia 30 czerwca 2020 
r. w przypadku, o którym mowa w art. 
31zo ust. 8, należnych za lipiec, sierpień, 
wrzesień 2020 r. - do dnia 31 paź-
dziernika 2020 r., a w przypadku, o któ-
rym mowa w art. 31zo ust. 10, należnych 
za listopad 2020 r. – do dnia 31 grudnia 
2020 r., chyba że płatnik składek zwol-
niony jest z obowiązku ich składania.”. 

 
W art. 31zu w ust. 4 zdanie pierwsze 
otrzymuje brzmienie: 



 

„W przypadku gdy zostanie stwierdzone, że 
rozbieżności, o których mowa w ust. 2, są 
wynikiem wprowadzenia w błąd Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych, płatnik składek 
jest obowiązany do opłacenia należności 
z tytułu składek, o których mowa w art. 
31zo, za marzec, kwiecień i maj 2020 r.,  
w przypadku, o którym mowa w art. 31zo ust. 
8 – za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 r.,  
a w przypadku, o którym mowa w art. 31zo 
ust. 10 – za listopad 2020 r., wraz z od-
setkami za zwłokę, w terminie 30 dni od 
otrzymania decyzji o obowiązku opłacenia 
tych składek, wraz z odsetkami za zwłokę.”. 
 
Po art. 31zu dodaje się art. 31zua  
w brzmieniu: 
„Art. 31zua. ZUS jest uprawniony do kontroli 
prawidłowości i rzetelności danych przeka-
zanych przez płatnika składek we wniosku,  
o którym mowa w art. 31zp, na zasadach 
określonych w rozdziale 10 ustawy z dnia 13 
października 1998 r. o systemie ubezpie-
czeń społecznych.”. 
 
Po art. 31zy dodaje się art. 31zya  
w brzmieniu: 
„Art. 31zya. Rada Ministrów może w celu 
przeciwdziałania COVID-19, w drodze roz-
porządzenia, wydłużyć okres zwolnienia  
z tytułu nieopłaconych składek określony  
w art. 31zo ust. 10, mając na względzie 
okres obowiązywania stanu zagrożenia 
epidemicznego lub stanu epidemii oraz 
skutki nimi wywołane”. 

4. Art. 31zzm. [Opłata targowa]  Po art. 31zzl dodaje się art. 31zzm  
brzmieniu: 

Proponuje się zawieszenie poboru opłaty tar-
gowej w roku 2021. Opłatę targową pobiera się 



 

„Art. 31zzm. 1. Od dnia 1 stycznia do dnia 
31 grudnia 2021 r. nie pobiera się opłaty 
targowej, o której mowa w art. 15 ust.  
1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o po-
datkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 
r. poz. 1170)”. 

od osób fizycznych, osób prawnych oraz jed-
nostek organizacyjnych nieposiadających osobo-
wości prawnej, dokonujących sprzedaży na 
targowiskach. Targowiskami są wszelkie miej-
sca, w których jest prowadzona sprzedaż. Opła-
cie tej nie podlega sprzedaż dokonywana  
w budynkach lub w ich częściach. Zwolnione  
z niej są także osoby i jednostki, które są 
podatnikami podatku od nieruchomości w zwią-
zku z przedmiotami opodatkowania położonymi 
na targowiskach. Oznacza to, że opłata ta 
pobierana jest niemal wyłącznie od drobnych 
przedsiębiorców, nieposiadających infrastruktury 
handlowej, dokonujących sprzedaży osobiście, 
przy pomocy członków rodziny lub pojedynczych 
pracowników. Dla takich podmiotów konieczność 
uiszczania choćby niewysokich opłat jest 
odczuwalnym obciążeniem. W związku z tym 
brak konieczności uiszczania tej opłaty byłby 
odczuwalnym wsparciem. 

5. Art. 31zzn    Dodaje się art. 31zzn  brzmieniu  
Art. 31zzn.  
1. Wnioski o przyznanie wsparcia, o któ-

rych mowa w art. 15zzb–15zze oraz art. 
15zze2, mogą być składane do dnia 10 
czerwca 2021 r. 

2. Wsparcie, o którym mowa w art. 15zzb–
15zze oraz art. 15zze2, może być 
udzielane do dnia 30 czerwca 2021 r. 

Zgodnie z projektowanym przepisem osoby 
uprawnione do skorzystania z form wsparcia,  
o których mowa w art. 15zzb–15zze (w tym 
dofinansowania wynagrodzeń pracowników, 
osób zatrudnionych na podstawie umowy  
o pracę nakładczą lub umowy zlecenia albo 
innej umowy o świadczenie usług, dofin-
ansowania kosztów prowadzenia działalności 
przez samozatrudnionych przyznawanych 
przez starostę, pożyczki bezzwrotnej ze 
środków Funduszu Pracy na pokrycie 
bieżących kosztów prowadzenia działalności 
gospodarczej mikroprzedsiębiorcy) oraz art. 
15zze2 ustawy o COVID-19 mają czas na 
złożenie wniosku do dnia 10 czerwca 2021 r. 
Wsparcie, o którym mowa w zdaniu powyżej 
może być udzielane do dnia 30 czerwca 2021 r. 



 

6. Art. 36  
[Utrata mocy niektórych 
przepisów ustawy] 

Art. 36 ust. 5 
Przepisy art. 31a-31c tracą moc po upływie 
365 dni od 4dnia wejścia w życie ustawy  
z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy 
o szczególnych rozwiązaniach związanych 
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 
kryzysowych oraz niektórych innych 
ustaw. 

W art. 36 uchyla się ust. 5. Art. 36 ust. 5 ustawy o COVID-19 przewiduje 
utratę mocy art. 31a-31c po 365 dniach od dnia 
wejścia w życie ustawy z dnia 31 marca 2020 r.  
o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach 
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zaka-
źnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzy-
sowych oraz niektórych innych ustaw, tj. z dniem 
30 marca 2021 r. Uchylenie art. 36 ust. 5 ustawy 
o COVID-19 spowoduje utrzymanie tych arty-
kułów w mocy. Przyjęcie założenia, że możliwe 
będzie finansowanie zadań przewidzianych w art. 
15g, art. 15g1, art. 15ga oraz art. 15gg ustawy  
o COVID-19 do 30 czerwca 2021 r. powoduje 
konieczność utrzymania wskazanych przepisów  
w mocy. 

7. [Wejście w życie przepisów]  Art. 2. Ustawa wchodzi w życie z dniem 
następującym po dniu ogłoszenia: 
1. Z wyjątkiem art. 1 pkt 4, 14-17 oraz 19, 

które wchodzą w życie po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia. 

2. Z tym, że art. 1 pkt 8 i 9 wchodzą w życie  
z mocą od dnia 31 marca 2020 r. 

W projekcie zaproponowano, aby ustawa weszła  
w życie z dniem następującym po dniu ogło-
szenia z pewnymi modyfikacjami niezbędnymi do 
prawidłowej realizacji ustawy o COVID-19. 
Proponuje się, aby przepisy dotyczące: 
1. Jednorazowego dodatkowego świadcze-

nia postojowego, 
2. Zwolnienia z opłacania składek ZUS za 

listopad 2020 r. weszły w życie po upływie 
14 dni od dnia ogłoszenia. 

Ponadto proponuje się, aby przepisy dotyczące: 
1. Zmiany w dofinansowaniu części kosztów 

prowadzonej działalności gospodarczej, 
2. Zmiany w obszarze pożyczki przeznaczonej 

na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia 
działalności gospodarczej mikroprzedsiębior-
cy weszły w życie z mocą od dnia 31 marca 
2020 r. 
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