Gliwice, dnia 20 kwietnia 2020 r.

Kwerenda przepisów „TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ” 2.0 pod kątem zadań i obowiązków samorządów lokalnych
– materiał ekspercki opracowany na zlecenie Śląskiego Związku Gmin i Powiatów
USTAWA
z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2
Lp
1.

Akt prawny

Data wejścia w Wpływ na jednostkę samorządu terytorialnego
życie przepisu
Przepis prawa: art. 14
Data wejścia w [Warunki doręczania pism drogą elektroniczną]
3
Akt zmieniany: dodaje się art. 39 do
życie:
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks 18.04.2020 r.
Zmieniono warunki doręczania pism drogą elektroniczną przez organy
postępowania administracyjnego (Dz. U. z
administracji publicznej w postępowaniu administracyjnym.
2020 r. poz. 256)
W przypadku pism wydanych przez organ administracji publicznej w formie
dokumentu elektronicznego (opatrzonego kwalifikowanym
podpisem
elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, zaawansowaną
pieczęcią elektroniczną albo kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną) doręczenie
może polegać na doręczeniu wydruku pisma uzyskanego z tego systemu
odzwierciedlającego treść tego pisma, jeżeli strona lub inny uczestnik
postępowania nie złożyła podania w formie dokumentu elektronicznego przez
elektroniczną skrzynkę podawczą organu administracji publicznej, nie wystąpiła
do organu administracji publicznej o takie doręczenie lub nie wyraziła zgody na
doręczanie pism w taki sposób.

Wydruk pisma zawiera:
1) informację, że pismo zostało wydane w formie dokumentu elektronicznego i
podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym
albo podpisem osobistym, ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska
służbowego osoby, która je podpisała, albo opatrzone zaawansowaną
pieczęcią elektroniczną albo kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną;
2) identyfikator tego pisma, nadawany przez system teleinformatyczny, za
pomocą którego pismo zostało wydane.

2.

Wydruk pisma może zawierać́ mechanicznie odtwarzany podpis osoby, która
podpisała pismo. Wydruk pisma stanowi dowód tego, co zostało stwierdzone w
piśmie wydanym w formie dokumentu elektronicznego.
Przepis prawa: art. 23
Data wejścia w [Uprawnienia Prezesa Rady Ministrów i innych podmiotów do żądania danych
Akt zmieniany: dodaje się art. 10a do życie:
zgromadzonych w zbiorach i rejestrach podmiotu wykonującego zadania
ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie 18.04.2020 r.
publiczne]
Ministrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1171 oraz
z 2020 r. poz. 568)
Prezes Rady Ministrów, Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i jego
Pełnomocnik może zażądać od jednostki samorządu terytorialnego udostępnienia
na ich wniosek wszelkich danych zgromadzonych w prowadzonych przez
jednostkę zbiorach i rejestrach.
Przepis nie określa, jakiego zakresu danych mogą żądać uprawnione podmioty
oraz czego udostępnione dane mają dotyczyć. Uzasadniono jedynie, że celem
przetwarzania danych przez Prezesa Rady Ministrów i inne podmioty jest
projektowanie polityk publicznych i działań Rady Ministrów. Cel jest
niedookreślony, w związku z czym żądane dane mogą dotyczyć
nieograniczonego zakresu spraw.
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3.

Dane, przed udostępnieniem ich uprawnionym podmiotom, podlegają
anonimizacji lub pseudonimizacji. Obowiązek anonimizacji lub pseudonimizacji
obciążać będzie jednostkę samorządu terytorialnego. Przepis nie przewiduje
pokrycia zwrotu kosztów związanych z udostępnieniem i anonimizacją lub
pseudonimizacją. Na marginesie wskazujemy, że w związku z tym, jednostka
samorządu terytorialnego będzie zobowiązana zapewnić odpowiednie zaplecze
kadrowe i informatyczne, które jest niezbędne do udostępnienia żądanych danych
zgodnie z wymogami i przepisami RODO.
Przepis prawa: art. 32
Data wejścia w [Ustawa o dostępnie do informacji publicznej]
Akt zmieniany: art. 9a, art. 9c – 9e życie:
ustawy z dnia 6 września 2001 r. o 18.04.2020 r.
Rozszerzono katalog podmiotów zobowiązanych do przekazywania posiadanych
dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z
zasobów informacyjnych oraz metadanych opisujących ich strukturę. Zasoby
2019 r. poz. 1429)
informacje - są to szczególnego rodzaju informacje publiczne o szczególnym
znaczeniu dla rozwoju innowacyjności w państwie i rozwoju społeczeństwa
informacyjnego. Dane te są przekazywane przez zobowiązane podmioty w celu
udostępnienia ich w centralnym repozytorium informacji publicznej.
Do przekazania zasobów informacyjnych są obowiązane:
1) podmioty reprezentujące osoby prawne samorządu terytorialnego,
2) jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego,
3) podmioty reprezentujące lub inne osoby prawne, w których jednostki
samorządu terytorialnego mają pozycję dominującą w rozumieniu przepisów
ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów
Udostępnieniu w centralnym repozytorium podlegają zasoby informacyjne
będące w posiadaniu ww. podmiotów, w szczególności w zakresie:
1)
ochrony zdrowia;
2)
transportu drogowego;
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3)
4)
5)
6)
7)
8)

pomocy społecznej;
edukacji publicznej;
kultury oraz ochrony zabytków;
kultury fizycznej i turystyki;
ochrony środowiska i przyrody;
gospodarki komunalnej.

Wymienione powyżej podmioty odpowiadają za zgodność z przepisami prawa
udostępnionych zasobów informacyjnych lub treści oraz metadanych.

4.

Postanowiono także zwiększyć ilość oraz poprawić jakość zasobów
informacyjnych i treści oraz metadanych opisujących ich strukturę
udostępnianych w centralnym repozytorium. W związku z tym minister właściwy
do spraw informatyzacji opracuje siedmioletni Program Otwierania Danych,
uwzględniając w szczególności:
1)
aktualny stan udostępniania otwartych danych;
2)
obowiązujący stan prawny;
3)
kierunki rozwoju w zakresie otwartości danych;
4)
wyniki przeglądu prowadzonej polityki otwartych danych.
Przepis prawa: art. 35
Data wejścia w [Zasady wykorzystania przez abonenta limitu transmisji danych na korzystanie
Akt zmieniany: art. 63a ustawy z dnia 16 życie:
ze stron internetowych jednostek sektora finansów publicznych]
lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne 18.04.2020 r.
(Dz. U. z 2019 r. poz. 2460 oraz z 2020 r.
Korzystanie przez użytkownika końcowego (konsumenta) ze stron internetowych
poz. 374)
jednostek sektora finansów publicznych lub innych stron internetowych (wykaz
prowadzonych przez ministra właściwego do spraw informatyzacji) nie wpływa
na wykorzystanie przez abonenta limitu transmisji danych w ramach wybranego
przez abonenta pakietu. Oznacza to, że użytkownik może bez ograniczeń
korzystać ze stron internetowych jednostek publicznych. Po wyczerpaniu limitu
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5.

transmisji danych nie zostaną naliczone żadne dodatkowe opłaty, chyba że
abonent przebywa poza granicami kraju i korzysta z usług roamingu
międzynarodowego.
Przepis prawa: art. 37
Data wejścia w [Wprowadzono możliwość przekazywania karty urodzenia, karty martwego
Akt zmieniany: art. 144 ust. 5 ustawy z życie:
urodzenia i karty zgonu w formie dokumentu elektronicznego]
dnia 28 listopada 2004 r. – Prawo o aktach 18.04.2020 r.
stanu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz.
Rozszerzono zakres kart, które mogą zostać przekazane kierownikowi urzędu
463)
stanu cywilnego w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem
osobistym. Do dnia 1 stycznia 2023 r. w ten sposób można przekazywać nie
tylko kartę urodzenia i kartę martwego urodzenia jak przewidywały przepisy
dotychczasowe, ale także kartę zgonu.

6.

Przepis prawa: art. 38
Akt zmieniany: art. 15a ustawy z dnia 17
lutego 2005 r. o
informatyzacji
działalności podmiotów realizujących
zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz.
346 i 568)

7.

Przepis prawa: art. 41
Akt zmieniany: art. 21b ust. 2 ustawy
z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1398
oraz z 2020 r. 148, 284 i 374)

Zatem zgłoszenie śmierci osoby może zostać dokonane w formie dokumentu
elektronicznego.
Data wejścia w [Udostępnianie danych z rejestrów publicznych na potrzeby usługi online]
życie:
18.04.2020 r.
Podmiot publiczny jest zobowiązany udostępnić dane gromadzone
w prowadzonym rejestrze publicznym lub w systemie teleinformatycznym
innemu podmiotowi publicznemu, wyłącznie na potrzeby usługi online, która jest
świadczona na rzecz osoby albo podmiotu przy użyciu systemu
teleinformatycznego. Dotychczas przepisy przewidywały, że podmiot publiczny
może udostępnić ww. dane, ale nie jest do tego zobowiązany.
Data wejścia w [Obowiązek sporządzania wykazu w zakresie form pomocy dla społeczności
życie:
lokalnej w tłumaczeniu na język migowy]
18.04.2020 r.
W sytuacji kryzysowej wójt (burmistrz, prezydent miasta) jest zobowiązany
sporządzić wykaz szczególnych form udzielania pomocy dla lokalnej

5

społeczności oraz informuje, w sposób zwyczajowo przyjęty oraz w tłumaczeniu
na język migowy, mieszkańców o warunkach korzystania z pomocy.

8.

9.

Tłumaczenie informacji o formach udzielenia pomocy na język migowy może
odbywać się m.in.:
1) przez wykorzystanie zdalnego dostępu online do usługi tłumacza przez strony
internetowe i aplikacje,
2) zamieszczenie na stronie internetowej danego podmiotu informacji o formach
pomocy w postaci elektronicznego pliku zawierającego tekst odczytywalny
maszynowo, nagrania treści w polskim języku migowym oraz informacji
w tekście łatwym do czytania.
Przepis prawa: art. 46 pkt. 1
Data wejścia w [Możliwość uzyskania danych z rejestru dowodów osobistych również na
Akt zmieniany: art. 68 ust. 4 pkt 2. życie:
podstawie interesu faktycznego]
ustawy z dnia 06 sierpnia 2010 r. o 18.04.2020 r.
dowodach
osobistych
otrzymuje
Do korzystania z danych takich jak imię i nazwisko, numer PESEL, seria i numer
brzmienie:
dowodu osobistego, data wydania dowodu osobistego, termin ważności dowodu
osobistego, w trybie ograniczonej teletransmisji będą uprawnione również inne
podmioty, niż wymienione w ustawie (a zatem również jst), jeżeli wykażą w
tym interes faktyczny.
Zmiana dotyczy wykazania interesu faktycznego (wcześniej wyłącznie interes
prawny).
Przepis prawa: art. 46 pkt. 2
Data wejścia w [Odmowa udostępnienia danych w formie decyzji admin. wydanej przez
Akt zmieniany: art. 71 ustawy z dnia życie
Ministra]
06 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych 18.04.2020 r.
brzmienie:
Minister właściwy do spraw informatyzacji, w drodze decyzji administracyjnej,
odmawia udostępniania danych w trybie ograniczonej teletransmisji danych lub
cofa zgodę na udostępnianie danych w tym trybie, jeżeli podmioty nie spełniają
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10.

następujących wymogów:
1)
posiadania i stosowania mechanizmów umożliwiających identyfikację i
rejestrację osób uzyskujących dostęp do danych oraz rejestrujących zakres
udostępnionych danych i datę udostępnienia danych;
2)
posiadania i stosowania zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych
chroniących przed uzyskaniem dostępu do danych przez inne osoby i podmioty.
Przepis prawa: art. 47 pkt. 1
Data wejścia w [Udostępnianie danych przez teletransmisję w drodze weryfikacji na podstawie
Akt zmieniany: art. 49 ust. 2 i 2a ustawy z życie:
interesu faktycznego]
dnia 24 września 2010 r. o ewidencji 18.04.2020 r.
ludności
Osobom i jednostkom organizacyjnym po wykazaniu interesu faktycznego
udostępnia się dane dotyczące adresu oraz dane potwierdzające zgon przez
teletransmisję w drodze weryfikacji.

11.

Przepis prawa: art. 47 pkt. 2
Akt zmieniany: art. 51 ust. 2 ustawy z
dnia 24 września 2010 r. o ewidencji
ludności

12.

Przepis prawa: art. 50 pkt. 1
Akt zmieniany: dodaje się art. 37 ust 4a i
4b do ustawy z dnia Prawo pocztowe (Dz.
U. z 2018 r. poz. 2188 oraz z 2019 r. poz.
1051, 1495 i 2005)

Zmiana dotyczy wykazania interesu faktycznego (wcześniej interes prawny).
Data wejścia w [Odmowa lub cofnięcie zgody udostępnienia danych]
życie:
18.04.2020 r.
Minister właściwy do spraw informatyzacji w drodze decyzji administracyjnej:
2) odmawia wyrażenia zgody na udostępnianie danych w drodze weryfikacji
danych albo cofa zgodę na ich udostępnianie w drodze weryfikacji, jeżeli nie
zostały spełnione warunki określone w art. 48 ust. 1 lub art. 49 ust. 2 i 2a.”.
Data wejścia w [Przesyłki w stanach nadzwyczajnych, w przypadku wystąpienia stanu epidemii
życie:
lub stanu zagrożenia epidemicznego - wyjątki od doręczenia przesyłek
18.04.2020 r.
rejestrowanych bezpośrednio do skrzynek oddawczych]
W stanach nadzwyczajnych lub w przypadku wystąpienia stanu epidemii lub
stanu zagrożenia epidemicznego, przesyłka listowa będąca przesyłką
rejestrowaną może być doręczona w sposób, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 lit.
a (do skrzynki oddawczej), bez konieczności składania wniosku, o którym
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mowa w ust. 4. Nie dotyczy to przesyłek wysyłanych do ani wysyłanych przez:
1) Sądy i Trybunały;
2) prokuraturę i inne organy ścigania;
3) komornika sądowego.

13.

Przepis prawa: art. 62
Akt zmieniany dodaje się art. 20 ust. 1b–
1e do ustawy dnia 20 lipca 2018 r. o
przekształceniu
prawa
użytkowania
wieczystego gruntów zabudowanych na
cele mieszkaniowe w prawo własności
tych gruntów (Dz. U. z 2020 r. poz. 139 i
568)

W stanach nadzwyczajnych lub w przypadku wystąpienia stanu epidemii lub
stanu zagrożenia epidemicznego, zawiesza się wykonywanie przez operatora
pocztowego obowiązku uzyskania pokwitowania odbioru przesyłki kurierskiej.
Data wejścia w [Termin wniesienia opłaty z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego za
życie:
2020 r.]
18.04.2020 r.
Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania
przestrzennego oraz mieszkalnictwa może określić, w drodze rozporządzenia,
późniejszy termin wniesienia opłaty z tytułu za 2019 r. przekształcenia
użytkowania wieczystego o której mowa w ust. 1a (Opłatę należną za rok 2020
wnosi się w terminie do dnia 30 czerwca 2020 r.), mając na względzie okres
obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii w związku z
wirusem SARS-CoV-2 oraz skutki nimi wywołane, a także biorąc pod uwagę,
aby termin ten nie nastąpił później niż do dnia 31 grudnia 2020 r.
W przypadku, gdy termin wniesienia opłaty należnej za 2020 r. ustalony na
podstawie art. 7 ust. 5 zdanie drugie (Na wniosek złożony nie później niż 14 dni
przed dniem upływu terminu płatności właściwy organ może rozłożyć opłatę na
raty lub ustalić inny termin jej wniesienia, nieprzekraczający danego roku
kalendarzowego.) na wniosek złożony przed dniem 1 kwietnia 2020 r. upływa
przed dniem 30 czerwca 2020 r., opłatę wnosi się w terminie do dnia 30 czerwca
2020 r.
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W przypadku, gdy termin wniesienia opłaty należnej za 2020 r. ustalony na
podstawie art. 7 ust. 5 zdanie drugie (Na wniosek złożony nie później niż 14 dni
przed dniem upływu terminu płatności właściwy organ może rozłożyć opłatę na
raty lub ustalić inny termin jej wniesienia, nieprzekraczający danego roku
kalendarzowego.) upływa przed terminem określonym na podstawie
rozporządzenia wprowadzonego w związku z wirusem SARS-CoV-2 opłatę
wnosi się w terminie określonym w tym rozporządzeniu (nie później niż do dnia
31 grudnia 2020 r.)

14.

15.

We wszystkich ww. przypadkach zastosowanie znajduje również przepis art. 7
ust. 5 zdanie drugie (Na wniosek złożony nie później niż 14 dni przed dniem
upływu terminu płatności właściwy organ może rozłożyć opłatę na raty lub
ustalić inny termin jej wniesienia, nieprzekraczający danego roku
kalendarzowego.).
Przepis prawa: art. 66
Data wejścia w [Lista instalacji przeznaczonych do termicznego przekształcania odpadów
Akt zmieniany art. 18 w ust. 5 ustawy z życie:
komunalnych lub odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów
dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o 18.04.2020 r.
komunalnych]
utrzymaniu czystości i porządku w
gminach oraz niektórych innych ustaw
Skreśla się wyrazy „biorąc za rok bazowy do wyliczenia udziału 30%, o którym
(Dz. U. poz. 1579 oraz z 2020 r. poz. 568)
mowa w art. 35b ust. 1 ustawy zmienianej w art. 6, wobec czego przepis
uzyskuje brzmienie:
„Minister właściwy do spraw klimatu wyda po raz pierwszy przepisy
wykonawcze na podstawie art. 35b ust. 4 ustawy o odpadach (lista instalacji
przeznaczonych do termicznego przekształcania odpadów komunalnych lub
odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych) w terminie do
dnia 31 grudnia 2020 r.”
Przepis prawa: art. 68
Data wejścia w [Szybsze wejście w życie przepisów dotyczących elektronizacji wydawania z
Akt zmieniamy: art. 15 pkt 2 ustawy z życie:
rejestru stanu cywilnego odpisu zupełnego lub odpisu skróconego aktu stanu
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dnia 16 października 2019 r. o zmianie 18.04.2020 r.
ustawy o informatyzacji działalności
podmiotów
realizujących
zadania
publiczne oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. poz. 2294)

16.

17.

Przepis prawa: art. 73 pkt 4
Akt zmieniany art. 7c ustawy z dnia 2
marca 2020 r. o szczególnych
rozwiązaniach związanych z
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i
zwalczaniem COVID-19, innych chorób
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji
kryzysowych (Dz. U. poz. 374, 567 i 568)
Przepis prawa: art. 73 pkt 6
Akt zmieniany art. 7g 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

cywilnego]
Art. 5 i art. 9 ustawy z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy o
informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz
niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2294) wchodzą w życie z dniem wejścia w
życie ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia
w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 695).

Na podstawie ww. przepisów osoba, której akt dotyczy, jej małżonek, dzieci oraz
rodzice mogą złożyć wniosek o wydanie z rejestru stanu cywilnego odpisu
zupełnego lub odpisu skróconego aktu stanu cywilnego dotyczącego tej osoby,
przy użyciu usługi elektronicznej udostępnionej przez ministra właściwego do
spraw informatyzacji.
Data wejścia w [Brak obowiązku przeprowadzania konkursów ofert i rokowań na świadczenia
życie:
zdrowotne]
18.04.2020 r.
Brak obowiązku przeprowadzania konkursów ofert i rokowań na świadczenia
zdrowotne w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.
Zniesiony został obowiązek przeprowadzania konkursów ofert na świadczenia
zdrowotne z wyjątkiem programów lekowych i leków stosowanych w
chemioterapii.
Data wejścia w [Uprawnienie Wojewody do powołania lekarzy i lekarzy dentystów na podstawie
życie:
umowy, finansowanej ze środków budżetu państwa, której dysponentem jest
18.04.2020 r.
Wojewoda]
Wojewoda powołuje lekarzy i lekarzy dentystów do stwierdzania zgonów osób
podejrzanych o zakażenie wirusem SARS-CoV-2 albo zakażonych tym wirusem
poza szpitalem.
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kryzysowych (Dz. U. poz. 374, 567 i 568)
Wykonywanie zadania, o którym mowa w ust. 1, następuje na podstawie umowy
zawartej z osobą powołaną przez właściwego wojewodę i jest finansowane ze
środków budżetu państwa z części, której dysponentem jest wojewoda.

18.

Przepis prawa: art. 73 pkt 10
Akt zmieniany art. 11 ustawy z dnia 2
marca 2020 r. o szczególnych
rozwiązaniach związanych z
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i
zwalczaniem COVID-19, innych chorób
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji
kryzysowych (Dz. U. poz. 374, 567 i 568)

Środki, o których mowa w ust. 2, uwzględniają wyposażenie powołanej osoby w
środki ochrony indywidualnej stosowane w przypadku wykonywania czynności
stwierdzania zgonu osoby zmarłej na chorobę wywołaną wirusem SARS-CoV-2
(COVID-19), określone w przepisach wydanych na podstawie art. 20 ust. 3
ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z
2019 r. poz. 1473 oraz z 2020 r. poz. 284).
Data wejścia w [Wydawanie wiążących poleceń przez Wojewodę, Ministra, Prezesa RM wobec
życie:
wszystkich organów administracji rządowej, państwowych osób prawnych,
18.04.2020 r.
organów samorządu terytorialnego, samorządowych osób prawnych,
samorządowych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości
prawnej oraz innych podmiotów]
1. Wojewoda może wydawać polecenia obowiązujące wszystkie organy
administracji rządowej działające w województwie, państwowe osoby
prawne, organy samorządu terytorialnego, samorządowe osoby prawne oraz
samorządowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.
O wydanych poleceniach wojewoda niezwłocznie informuje właściwego
ministra.
2. Minister właściwy do spraw zdrowia może, z własnej inicjatywy lub na
wniosek wojewody, wydawać polecenia obowiązujące podmioty inne, niż
wymienione w ust. 1, w szczególności osoby prawne i jednostki organizacyjne
nieposiadające osobowości prawnej oraz przedsiębiorców.
3. Prezes Rady Ministrów może, z własnej inicjatywy, wydawać polecenia
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19.

20.

Przepis prawa: art. 73 pkt 16
Akt zmieniany: dodaje się art. 12b do
ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o
szczególnych rozwiązaniach związanych z
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i
zwalczaniem COVID-19, innych chorób
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji
kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 ze
zm.)

Przepis prawa: art. 73 pkt 16
Akt zmieniany: dodaje się art. 12e do
ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o
szczególnych rozwiązaniach związanych z
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i

obowiązujące podmioty, o których mowa w ust. 1 i 2. Wydając polecenie wobec
przedsiębiorcy Prezes Rady Ministrów może wyznaczyć organ odpowiedzialny
za zawarcie umowy.
4. Polecenia, o których mowa w ust. 1–3, są wydawane w związku z
przeciwdziałaniem COVID-19, w drodze decyzji administracyjnej i podlegają
natychmiastowemu wykonaniu z chwilą ich doręczenia lub ogłoszenia oraz nie
wymagają uzasadnienia.
[…]12. Zadania nałożone w trybie, o którym mowa w ust. 1, są realizowane
przez jednostki samorządu terytorialnego jako zadania zlecone z zakresu
administracji rządowej.
Data wejścia w [Prawo budowlane]
życie:
18.04.2020 r.
Rozszerzono szczególną regulację dot. projektowania, budowy, przebudowy,
remontu, utrzymania i rozbiórki w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 o
obiekty budowlane dotyczące utrzymania ciągłości działania istotnych usług,
w szczególności w zakresie telekomunikacji, łączności publicznej, transportu,
świadczeń zdrowotnych, energii, handlu, gospodarki wodnej lub kanalizacyjnej,
oczyszczania ścieków, porządku publicznego, obronności.
Przepis art. 12 stosuje się odpowiednio, a więc nie stosuje się do nich
przepisów ustawy - Prawo budowlane, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym oraz aktów planistycznych oraz ustawy o ochronie zabytków i
opiece nad zabytkami.
Data wejścia w [Szkolenia z dziedziny BHP]
życie:
18.04.2020 r.
W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii można
przeprowadzić szkolenia wstępne w dziedzinie bhp i bhs w całości za
pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, poza następującymi
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zwalczaniem COVID-19, innych chorób
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji
kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 ze
zm.)

21.

Przepis prawa: art. 73 pkt 18
Akt zmieniany: dodaje się art. 14a ust. 4
pkt 17 i pkt 18 do ustawy z dnia 2 marca
2020 r. o szczególnych rozwiązaniach
związanych z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID19, innych chorób zakaźnych oraz
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych
(Dz. U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.)

22.

Przepis prawa: art. 73 pkt 19
Akt zmieniany: dodaje się art. 15d ust. 4
ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o
szczególnych rozwiązaniach związanych z
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i
zwalczaniem COVID-19, innych chorób

przypadkami instruktaży stanowiskowych:
- pracownika zatrudnianego na stanowisku robotniczym,
- pracownika zatrudnionego na stanowisku, na którym występuje narażenie na
działanie czynników niebezpiecznych,
- pracownika przenoszonego na stanowisko, o którym mowa w pkt 1 i 2,
- ucznia odbywającego praktyczną naukę zawodu oraz studenta odbywającego
praktykę studencką.
Jeżeli termin przeprowadzenia szkolenia okresowego przypada w okresie
stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, a także w okresie 30 dni od
dnia odwołania ww. stanów – termin ten wydłuża się do 60 dnia od dnia
odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.
Data wejścia w [Postępowanie sądowoadministracyjne]
życie:
18.04.2020 r.
Katalog spraw pilnych został rozszerzony o dwie dodatkowe sprawy:
- rozpoznanie wniosku restrukturyzacyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 15
maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne,
- w przedmiocie nakazania przez sąd opuszczenia mieszkania przez członka
rodziny wspólnie zajmującego mieszkanie, który swoim zachowaniem
polegającym na stosowaniu przemocy w rodzinie czyni szczególnie uciążliwym
wspólne zamieszkiwanie, na postawie art. 11a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o
przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
Data wejścia w [Zwolnienie z odpłatności za usługi świadczone w ośrodkach wsparcia dla osób
życie:
z zaburzeniami psychicznymi]
18.04.2020 r.
Osoby ponoszące odpłatność́ za usługi świadczone w ośrodkach wsparcia dla
osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w art. 51a ustawy z dnia 12
marca 2004r. o pomocy społecznej, zwalnia się na ich wniosek z odpłatności za
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zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji
kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 ze
zm.)
23.

Przepis prawa: art. 73 pkt 21
Akt zmieniany: art. 15j ustawy z dnia
2 marca 2020 r. o szczególnych
rozwiązaniach związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji
kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 ze
zm.)

24.

Przepis prawa: art. 73 pkt 22
Akt zmieniany: art. 15n ustawy z dnia
2 marca 2020 r. o szczególnych
rozwiązaniach związanych z
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i
zwalczaniem COVID-19, innych chorób
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji
kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 ze
zm.)

25.

Przepis prawa: art. 73 pkt 23
Akt zmieniany: art. 15o ust. 1 ustawy

okres niekorzystania z tych usług w związku z zawieszeniem lub czasowym
zamknięciem działalności tych ośrodków, na zasadach i w trybie określonych w
ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, bez konieczności
przeprowadzania rodzinnego wywiadu środowiskowego.
Data wejścia w [Termin zapłaty opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego]
życie:
18.04.2020 r.
Wprowadzono bardziej szczegółową regulację dot. terminu wniesienia opłaty
poprzez uregulowanie dodatkowych przypadków:
- w przypadku, gdy użytkownik wieczysty złożył do organu przed 1 kwietnia
2020 r. wniosek o przedłużenie terminu zapłaty, zaś termin ustalony przez organ
miałby upłynąć przed 30 czerwca 2020 r., zostaje on przedłużony do 30 czerwca
2020 r.,
- jeżeli minister właściwy do spraw budownictwa, planowania
i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi w drodze
rozporządzenia późniejszy termin wniesienia opłaty, w powyższym przypadku
obowiązuje użytkownika wieczystego ten nowy termin określony przez ministra.
Data wejścia w [Obowiązek poinformowania organu o zastosowanych odstępstwach od
życie:
zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów]
18.04.2020 r.
W przypadku braku rentowności wykonywanych przewozów, będącego skutkiem
niezależnych od przedsiębiorcy okoliczności, związanych z przeciwdziałaniem
COVID-19, przedsiębiorca jest obowiązany niezwłocznie, nie później niż w
terminie 14 dni od dnia odstąpienia od warunków określonych w zezwoleniu
przekazać organowi, który udzielił zezwolenia informacje o zastosowanych
odstępstwach, a także podać je do publicznej wiadomości, przez ogłoszenia na
wszystkich wymienionych w rozkładzie jazdy przystankach lub dworcach.
Data wejścia w [Przyznanie świadczeń z ustawy o pomocy społecznej – brak konieczności
życie:
przeprowadzenia wywiadu środowiskowego]
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z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych
rozwiązaniach związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji
kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 ze
zm.)

26.

27.

Przepis prawa: art. 73 pkt 24
Akt zmieniany: dodaje się art. 15oa do
ustawy z dnia 2 marca 2020 r.
o szczególnych rozwiązaniach związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i
zwalczaniem COVID-19, innych chorób
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji
kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 ze
zm.)

Przepis prawa: art. 73 pkt 25
Akt zmieniany: dodaje się art. 15p ust. 2
do ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o
szczególnych rozwiązaniach związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i
zwalczaniem COVID-19, innych chorób
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji
kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 ze

18.04.2020 r.
Przeprowadzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego lub jego aktualizacji,
ustalenie sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej zamiast
przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego lub jego aktualizacji
może nastąpić na podstawie rozmowy telefonicznej z pracownikiem
socjalnym, a w przypadku osób niepełnosprawnych z powodu dysfunkcji
narządu słuchu przy wykorzystaniu środków wspierających komunikowanie
się, o których mowa w art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku
migowym i innych środkach komunikowania się.
Data wejścia w [Utrata dochodu w rozumieniu ustawy o świadczeniach rodzinnych]
życie:
18.04.2020 r.
Rozszerzono
katalog
przypadków
stanowiących
utratę
dochodów
w rozumieniu ustawy o świadczeniach rodzinnych poprzez dodanie sytuacji:
- obniżenia wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub
obniżenie dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu
ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych z powodu
przeciwdziałania COVID-19.
Jest uwzględniane przy ustalaniu prawa do świadczeń rodzinnych na okresy
zasiłkowe od dnia 1 listopada 2019 r. do dnia 31 października 2021 r.
Data wejścia w [Zwolnienie z podatku od nieruchomości – rozszerzenie podmiotowe]
życie:
18.04.2020 r.
Rozszerzono katalog podmiotów, których rada gminy w drodze uchwały
może zwolnić z podatku od nieruchomości o:
- organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
- podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, o której mowa w pkt 1,
których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem
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zm.)
28.

Przepis prawa: art. 73 pkt 26
Akt zmieniany: dodaje się art. 15q ust. 2
do ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o
szczególnych rozwiązaniach związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji
kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 ze
zm.)

29.

Przepis prawa: art. 73 pkt 27
Akt zmieniany: art. 15r ustawy z dnia 2
marca 2020 r. o szczególnych
rozwiązaniach związanych z
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i
zwalczaniem COVID-19, innych chorób
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji
kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 ze
zm.)

30.

Przepis prawa: art. 73 pkt 29

negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.
Dotychczas zwolnienie mogło objąć jedynie grupy przedsiębiorców.
Data wejścia w [Przedłużenie terminów płatności rat podatku od nieruchomości]
życie:
18.04.2020 r.
Rozszerzono katalog podmiotów, którym rada gminy w drodze uchwały
może przedłużyć terminy płatności rat podatku od nieruchomości, płatnych
w kwietniu, maju i czerwcu 2020 r., nie dłużej niż do dnia 30 września 2020 r. o:
- organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
- podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, o której mowa w pkt 1,
których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem
negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.
Dotychczas zwolnienie mogło objąć jedynie grupy przedsiębiorców.
Data wejścia w [Umowy w zamówieniach publicznych]
życie:
18.04.2020 r.
Rozszerzono katalog oświadczeń i dokumentów składanych drugiej stronie
w przypadku informowania o wpływie okoliczności związanych
z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie umowy.
W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii
oraz związanych z nimi ograniczeń w przemieszczaniu się, umowy o
zamówienie publiczne zawierane są pod rygorem nieważności w formie
pisemnej, albo za zgodą zamawiającego w postaci elektronicznej opatrzonej
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Przepisy ust. 1–9 stosuje się odpowiednio do umów w sprawie zamówień
publicznych wyłączonych ze stosowania ustawy pzp.
Data wejścia w [Naruszenie ustawy o dyscyplinie finansów publicznych]
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31.

32.

Akt zmieniany: uchyla się art. 15w
ustawy z dnia 2 marca 2020 r.
o szczególnych rozwiązaniach związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji
kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 ze
zm.)
Przepis prawa: art. 73 pkt 38
Akt zmieniany: art. 15zzb ust. 5 i 8
ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o
szczególnych rozwiązaniach związanych z
zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji
kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 ze
zm.)
Przepis prawa: art. 73 pkt 39
Akt zmieniany: art. 15zzc ustawy z dnia 2
marca 2020 r. o szczególnych
rozwiązaniach związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji
kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 ze
zm.)

życie:
18.04.2020 r.

Uchylony został przepis, na mocy którego osoba, która nabywając towary lub
usługi niezbędne dla zwalczania epidemii (w czasie stanu epidemii ogłoszonego
z powodu COVID-19) naruszała obowiązki służbowe lub obowiązujące w tym
zakresie przepisy, nie naruszała dyscypliny finansów publicznych, jeżeli działała
w interesie społecznym, zaś bez dopuszczenia się tych naruszeń nabycie tych
towarów lub usług nie mogłoby zostać zrealizowane albo byłoby istotnie
zagrożone.
Data wejścia w [Zmiana w dofinansowaniu wynagrodzeń pracowników, osób zatrudnionych na
życie:
podstawie umowy o pracę nakładczą lub umowy zlecenia albo innej umowy o
01 04.2020 r.
świadczenie usług]
Doprecyzowano okres, na który może być przyznane dofinansowanie: okres nie
dłuższy niż 3 miesiące, przypadające od miesiąca złożenia wniosku.
Ograniczono warunek utrzymania zatrudnienia pracowników wyłącznie do
okresu dofinansowania. Nie jest konieczne utrzymywanie zatrudnienia przez
okres równy okresowi dofinansowania po jego zakończeniu.
Data wejścia w [Dofinansowanie kosztów prowadzenia działalności przez samozatrudnionych]
życie:
01.04.2020 r.
1) Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej
w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia
COVID-19, starosta może przyznać przedsiębiorcy będącemu osobą fizyczną
niezatrudniającemu
pracowników
na
okres
nie
dłuższy
niż
3 miesiące, przypadające od miesiąca złożenia wniosku, o którym mowa
w ust. 8.
2) Dofinansowanie jest wypłacane w okresach miesięcznych.
3) Przedsiębiorca jest obowiązany do prowadzenia działalności gospodarczej
tylko przez okres, na który zostało mu przyznane dofinansowanie.
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33.

34.

Przepis prawa: art. 73 pkt 40
Akt zmieniany: art. 15zzd ustawy z dnia 2
marca 2020 r. o szczególnych
rozwiązaniach związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji
kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 ze
zm.)

Przepis prawa: art. 73 pkt 41
Akt zmieniany: art. 15zze ust. 4 i 7
ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o
szczególnych rozwiązaniach związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji
kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 ze
zm.)

Data wejścia w [Rozszerzenie katalogu podmiotów, mogących starać się o pożyczkę ze środków
życie:
Funduszu Pracy na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności
18.04.2020 r.
gospodarczej mikroprzedsiębiorcy]
Wniosek o pożyczkę mikroprzedsiębiorca będzie składał do powiatowego urzędu
pracy, właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności
gospodarczej, po ogłoszeniu naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy.
Sama zaś pożyczka będzie podlegała umorzeniu wraz z odsetkami na wniosek
mikroprzedsiębiorcy pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca będzie prowadził
działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki.
Zniesiono warunek umorzenia pożyczki, polegający na utrzymaniu zatrudnienia
przez okres 3 miesięcy od dnia jej udzielenia. Tym samym uważa się, że wniosek
będą mogły składać również osoby samozatrudnione (niezatrudniające
pracowników).
Do pożyczek, o których mowa w art. 15zzd, udzielonych do dnia wejścia w
życie ustawy, stosuje się art. 15zzd w brzmieniu nadanym ustawą tarcza 2.0
(art. 117).
Data wejścia w [Zmiana w dofinansowaniu wynagrodzeń osób zatrudnionych przez
życie:
organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku
01.04.2020 r.
publicznego]
Doprecyzowano okres, na który może być przyznane dofinansowanie: okres nie
dłuższy niż 3 miesiące, przypadające od miesiąca złożenia wniosku.
Ograniczono warunek utrzymania zatrudnienia pracowników wyłącznie do
okresu dofinansowania. Nie jest konieczne utrzymywanie zatrudnienia przez
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35.

36.

Przepis prawa: art. 73 pkt 42
Akt zmieniany: dodaje się art. 15zzf1 do
ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o
szczególnych rozwiązaniach związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i
zwalczaniem COVID-19, innych chorób
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji
kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 ze
zm.)

Przepis prawa: art. 73 pkt 46
Akt zmieniany: art. 15zzs ustawy z dnia
2 marca 2020 r. o szczególnych
rozwiązaniach związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji
kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 ze
zm.)

okres równy okresowi dofinansowania po jego zakończeniu.
Data wejścia w [Zmiana umowy podpisanej na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o
życie:
rehabilitacji
zawodowej
i
społecznej
oraz
zatrudnianiu
osób
18.04.2020 r.
niepełnosprawnych]
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 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.
Data wejścia w [Wstrzymanie rozpoczęcia i zawieszenie biegu terminów procesowych
życie:
i sądowych]
18.04.2020 r.
1) Wstrzymanie rozpoczęcia i zawieszenie biegu terminów, o których mowa
w ust. 1, nie dotyczy terminów:
 opiniowania i uzgadniania projektu studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego, projektu planu miejscowego oraz
projektu uchwały ustalającej zasady i warunki sytuowania obiektów małej
architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń,
ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów
budowlanych, z jakich mogą być wykonane,
 opiniowania projektu gminnego programu rewitalizacji,
 o których mowa w art. 11 pkt 1, art. 17 pkt 1 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym,
 wydania decyzji, o których mowa w art. 59 ust. 1–2a ustawy o
planowaniu

19

i zagospodarowaniu przestrzennym,
 o których mowa w art. 7 ust. 4, 5, 10–15 i 18 ustawy o ułatwieniach
w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji
towarzyszących.
2) Wstrzymanie i zawieszenie biegu terminów, o których mowa w ust. 1, nie
dotyczy kontroli i inspekcji oraz postępowań administracyjnych,
prowadzonych na podstawie przepisów ustawy – Prawa farmaceutycznego
i przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii, jeżeli nieprowadzenie czynności
kontrolnych lub inspekcyjnych oraz niewydanie decyzji mogłoby spowodować
niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia ludzi lub zwierząt albo poważną szkodę
dla interesu społecznego.
3) W okresie zawieszenia biegu terminów organ, sąd lub podmiot prowadzący
odpowiednio postępowanie lub kontrolę, może wyznaczyć stronie termin do
dokonania czynności lub zarządzić bieg terminu określonego ustawą z
możliwością określenia go na czas dłuższy, niż przewidziany ustawą, jeżeli
wymaga tego interes publiczny lub ważny interes strony albo kontrolowanego.
Strona, uczestnik postępowania, kontrolowany i ich kontrahent oraz organ, do
którego zwrócono się o zajęcie stanowiska w trybie art. 106 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, są obowiązani do
dokonania czynności w wyznaczonym terminie, a w przypadku zarządzenia
biegu terminu następują skutki, które ustawa wiąże z upływem terminu.
4) Wstrzymanie rozpoczęcia i zawieszenie biegu terminów, o których mowa
w ust. 8, nie dotyczy terminów na:
- przedstawienie stanowiska lub warunków, o którym mowa w art. 25 ust. 2
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
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- zajęcie stanowiska lub wyrażenie opinii, o których mowa w art. 37b ust. 4
i 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
- zajęcie lub wyrażenie stanowiska, o których mowa w art. 53 ust. 5 i 5c oraz art.
60 ust. 1a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
- przedstawienie opinii, o którym mowa w art. 18 ust. 2 ustawy o rewitalizacji,
- przekazanie opinii lub przedstawienie stanowiska, o których mowa w art. 7 ust.
13 i 15 ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji
mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących.
5) Przepisów ust. 1 i 8 nie stosuje się do postępowań administracyjnych
i sądowych, w tym sądowoadministracyjnych, dot. infrastruktury
telekomunikacyjnej w rozumieniu art. 2 pkt 8 ustawy – Prawo
telekomunikacyjne.

37.

Przepis prawa: art. 73 pkt 49
Akt zmieniany: art. 15zzx ust. 1 ustawy
z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych
rozwiązaniach związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji
kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 ze
zm.)

6) W okresie zawieszenia biegu terminów organ lub podmiot może wydać
odpowiednio decyzję w całości uwzględniającą żądanie strony lub uczestnika
postępowania, zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu, wyrazić
stanowisko albo wydać interpretację indywidualną lub decyzję w sprawach, o
których mowa w ust. 3a.
Data wejścia w [Zdalny tryb obradowania organów kolegialnych jednostek samorządu
życie:
terytorialnego]
18.04.2020 r.
Rozszerzono katalog podmiotów, które mogą zwoływać sesje i obradować
zdalnie o organy pomocnicze jednostek samorządu terytorialnego.
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38.

Przepis prawa: art. 73 pkt 50
Akt zmieniany: dodaje się art. 15zzz1 do
ustawy z dnia 2 marca 2020 r.
o szczególnych rozwiązaniach związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji
kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 ze
zm.)

Data wejścia w [Tymczasowe przeniesienie pracownika samorządowego]
życie:
18.04.2020 r.
W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii,
pracownika samorządowego można tymczasowo przenieść, za jego zgodą, do
wykonywania innej pracy, niż określona w umowie o pracę, zgodnej z jego
kwalifikacjami, w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej, o której mowa
w art. 6 pkt 5 ustawy o pomocy społecznej, w tej samej lub innej miejscowości,
jeżeli nie narusza to ważnego interesu jednostki, która dotychczas zatrudniała
pracownika samorządowego, oraz przemawiają za tym ważne potrzeby po stronie
jednostki przejmującej.
Okres wykonywania pracy nie może być dłuższy niż do 30 dni od dnia
odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.
Przeniesienia dokonuje się w drodze porozumienia jednostek.

39.

Przepis prawa: art. 73 pkt 53
Akt zmieniany: art. 15zzzh ust. 1 ustawy
z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych
rozwiązaniach związanych z
zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji
kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 ze
zm.)

Data wejścia w [Rozszerzenie katalogu pomocy publicznej mającej na celu zaradzenie
życie:
poważnym zaburzeniom w gospodarce]
18.04.2020 r.
Wsparcie:
1) o którym mowa w art. 15m, art. 15p, art. 15q, art. 15za ust. 2, art. 15zzb–
15zze, art. 31zo oraz art. 31zy,
2) udzielone na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. –
Ordynacja podatkowa w związku z COVID-19
– zgodne z warunkami zawartymi w Komunikacie 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)
stanowi pomoc publiczną mającą na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w
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40.

Przepis prawa: art. 73 pkt 57
Akt zmieniany: art. 15zzzzzb ustawy z
dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych
rozwiązaniach związanych z
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i
zwalczaniem COVID-19, innych chorób
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji
kryzysowych (Dz. U. poz. 374, 567 i 568)

Data wejścia w
życie:
18.04.2020 r.

gospodarce.
[Zmiana umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego lub o powierzenie
realizacji zadania publicznego lub umowy zawartej w trybie określonym w art.
11a–11c lub art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie]
Strony ww. umów zawartych przed ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego
z powodu COVID-19, niezwłocznie, wzajemnie informują się o wpływie
okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie
umowy, o ile taki wpływ wystąpił lub może wystąpić. Strony umowy
potwierdzają ten wpływ dołączając do informacji, oświadczenia. Przykładowe
okoliczności, których mogą dotyczyć oświadczenia zostały wymienione w
przepisie w pkt 1 – 6.
Strony umowy, po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem
COVID-19, mogą wpłynąć lub wpływają na należyte wykonanie umowy, mogą
dokonać zmiany tej umowy, w szczególności przez zmianę:
1) terminu wykonania umowy lub jej części, lub czasowe zawieszenie
wykonywania umowy lub jej części;
2) sposobu wykonywania umowy lub jej części;
3) zakresu wykonania umowy lub jej części.
Po ustaniu stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii organ
administracji publicznej zlecający realizację zadania publicznego może
skontrolować prawdziwość oświadczeń złożonych przez stronę umowy.

41.

Przepis prawa: art. 73 pkt 57
Akt zmieniany: art. 15zzzzzc ustawy

Data wejścia w
życie:

[Wyłączenie z katalogu czynów, stanowiących naruszenie dyscypliny finansów
publicznych]
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42.

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 i 568)

18.04.2020 r.

Przepis prawa: art. 73 pkt 57
Akt zmieniany: art. 15zzzzzd ustawy
z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych
rozwiązaniach związanych z
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i
zwalczaniem COVID-19, innych chorób
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji
kryzysowych (Dz. U. poz. 374, 567 i 568)

Data wejścia w
życie:
18.04.2020 r.

Nie stanowi naruszenia dyscypliny finansów publicznych, o którym mowa w art.
5 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 8 pkt 2 i 3 oraz art. 9 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 17 grudnia
2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych:
1) nieustalenie lub niedochodzenie od organizacji pozarządowej lub
podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, należności powstałych
w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy o
wsparcie realizacji zadania publicznego lub o powierzenie realizacji
zadania publicznego lub umowy zawartej w trybie określonym w art. 11a–
11c lub art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie;
2) zmiana ww. umowy zgodnie z przepisami ustawy;
3) odstąpienie od dochodzenia należności pieniężnych przypadających
Skarbowi Państwa z tytułu gospodarowania nieruchomościami (art. 15zze
ust. 2 – 3a), należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających
jednostce samorządu terytorialnego (art. 15 zzf) oraz należności
pieniężnych przypadających jednostce samorządu terytorialnego z tytułu
gospodarowania nieruchomościami (art. 15zzzg ust. 2).
[Wyłączenie z katalogu przestępstw]
Nie popełnia przestępstwa, o którym mowa w art. 296 § 1–4 ustawy z dnia 6
czerwca 1997 r. – Kodeks karny [wyrządzenie szkody w obrocie gospodarczym],
kto nie ustala lub nie dochodzi od organizacji pozarządowej w rozumieniu art. 3
ust. 2 lub podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, należności
powstałych w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy
o wsparcie realizacji zadania publicznego lub o powierzenie realizacji zadania
publicznego lub umowy zawartej w trybie określonym w art. 11a–11c lub art.
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19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie, lub zmienia ww. umowę zgodnie z ustawą.
43.

44.

45.

Przepis prawa: art. 73 pkt 57
Akt zmieniany: art. 15zzzzzj ustawy z
dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych
rozwiązaniach związanych z
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i
zwalczaniem COVID-19, innych chorób
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji
kryzysowych (Dz. U. poz. 374, 567 i 568)

Data wejścia w
życie:
18.04.2020 r.

Przepis prawa: art. 73 pkt 57
Akt zmieniany: art. 15zzzzzk ustawy z
dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych
rozwiązaniach związanych z
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i
zwalczaniem COVID-19, innych chorób
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji
kryzysowych (Dz. U. poz. 374, 567 i 568)

Data wejścia w
życie:
18.04.2020 r.

Przepis prawa: art. 73 pkt 57
Akt zmieniany: art. 15zzzzzn ustawy z
dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych
rozwiązaniach związanych z
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i

Data wejścia w
życie:
18.04.2020 r.

[Zwolnienie ze stosowania limitów liczby dzieci i osób, które osiągnęły
pełnoletniość przebywając w pieczy zastępczej oraz kryterium wieku dzieci]
Do dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii
ogłoszonego w związku z COVID-19, przepisów art. 95 ust. 3–4a, art. 109 ust. 2
i 3 oraz art. 230 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie
pieczy zastępczej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1111 i 1818) w zakresie limitu liczby
dzieci i osób, które osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej, o
których mowa w art. 37 ust. 2, oraz w zakresie kryterium wieku dzieci, nie
stosuje się do dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w związku z
przeciwdziałaniem COVID-19.
[Zawieszenie dokonywania ocen sytuacji dziecka umieszczone w pieczy
zastępczej oraz ocen rodzin zastępczyć i rodzinnych domów dziecka]
Do dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii
ogłoszonego w związku z COVID-19, starosta może zawiesić dokonywanie
określonych w dziale III w rozdziale 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ocen sytuacji dziecka
umieszczonego w pieczy zastępczej oraz ocen rodzin zastępczych i rodzinnych
domów dziecka.
[Odstąpienie od zasady czynnego udziału strony w postępowaniu;
udostępnianie akt sprawy lub poszczególnych dokumentów za pomocą środków
komunikacji elektronicznej; sposób przeprowadzania czynności wymagających
osobistego stawiennictwa strony]
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zwalczaniem COVID-19, innych chorób
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji
kryzysowych (Dz. U. poz. 374, 567 i 568)

46.

Przepis prawa: art. 73 pkt 57
Akt zmieniany: art. 31q 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

W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, w szczególności,
gdy urząd administracji obsługujący organ administracji publicznej wykonuje
zadania w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów, organ
administracji publicznej:
1) może odstąpić od zasady określonej w art. 10 § 1 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (zasada
czynnego udział strony w postępowaniu) także w przypadku, gdy wszystkie
strony zrzekły się swego prawa;
2) może zapewnić stronie udostępnienie akt sprawy lub poszczególnych
dokumentów stanowiących akta sprawy również za pomocą środków
komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca
2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną na adres wskazany w
rejestrze danych kontaktowych, o którym mowa w art. 20j ust. 1 pkt 3 ustawy
z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów
realizujących zadania publiczne lub inny adres elektroniczny wskazany przez
stronę;
3) może przeprowadzić czynność w toku postępowania wymagającego zgodnie z
przepisami prawa osobistego stawiennictwa, również przez udostępnienie
przez stronę lub innego uczestnika postępowania swojego wizerunku w
czasie rzeczywistym, za pośrednictwem transmisji audiowizualnej, o ile
przemawia za tym interes strony, a organ prowadzący postępowanie wyraził
na to zgodę.
Data wejścia w
życie:
18.04.2020 r.

[Finansowanie kosztów obsługi dofinansowania wynagrodzeń oraz pożyczek
dla mikroprzedsiębiorców]
Wprowadzono finansowanie kosztów obsługi dofinansowania wynagrodzeń oraz
pożyczek dla mikroprzedsiębiorców w roku 2020 ze środków Funduszu Pracy, o
którym mowa w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i
instytucjach rynku pracy, w ramach kwot ujętych w planie finansowym Funduszu
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kryzysowych (Dz. U. poz. 374, 567 i 568)

47.

48.

Przepis prawa: art. 76
Akt zmieniany: -

Przepis prawa: art. 85
Akt zmieniany: -

Pracy na rok 2020.

Data wejścia w
życie:
18.04.2020 r.

Data wejścia w
życie:
18.04.2020 r.

Koszty obsługi wynoszą 0,5% kwoty przeznaczonej na koszty
dofinansowania wynagrodzeń oraz pożyczek dla mikroprzedsiębiorców.
Przekazane samorządom powiatów kwoty środków na koszty obsługi stanowią
dochód powiatu, o którym mowa w art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003
r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 23 i
374).
[Wyłączenie z katalogu przestępstw]
Nie popełnia przestępstwa określonego w art. 231 (nadużycie uprawnień przez
funkcjonariusza) lub art. 296 (wyrządzenie szkody w obrocie gospodarczym)
ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1950 i
2128 oraz z 2020 r. poz. 568), deliktu, deliktu dyscyplinarnego ani czynu, o
którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o
odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z
2019 r. poz. 1440, 1495, 2020 i 2473 oraz z 2020 r. poz. 284), kto realizuje w
interesie publicznym obowiązki i zadania związane ze zwalczaniem skutków
COVID-19, w tym społeczno-gospodarczych, nałożone imiennie na
reprezentowany przez niego podmiot w drodze ustawy lub na gruncie
postanowień umowy, o której mowa w art. 21a ust. 5 ustawy z dnia 4 lipca 2019
r. o systemie instytucji rozwoju (Dz. U. poz. 1572 oraz z 2020 r. poz. 569 i 695),
jeżeli kieruje się zwalczaniem tych skutków.
[Czasowa rejestracja pojazdów]
Czasowa rejestracja pojazdu oraz wydane podczas tej rejestracji pozwolenie
czasowe i zalegalizowane tablice rejestracyjne, zachowują ważność na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej w okresie do 14 dni od dnia odwołania stanu
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zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jeżeli termin ważności czasowej
rejestracji upłynął w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub
stanu epidemii.

49.

Przepis prawa: art. 98
Akt zmieniany: -

Data wejścia w
życie:
18.04.2020 r.

Czasowa rejestracja pojazdu zachowuje ważność w okresie do 14 dni od dnia
odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jeżeli pojazd
odpowiada warunkom określonym w art. 66 ustawy prawo o ruchu drogowym
(m.in. nie zagraża bezpieczeństwu uczestników ruchu, nie zakłóca spokoju
publicznego przez nadmierny hałas, zapewnia dostateczne pole widzenia
kierowcy).
[Zawieszenie fikcji doręczeń]
Nie stosuje się fikcji doręczeń do pism wysłanych za potwierdzeniem odbioru, w
tym pism sądowych, jeśli ich termin odbioru określony w zawiadomieniu o
pozostawieniu pisma wraz z informacją o możliwości jego odbioru przypadał w
okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. Pisma nie można
uznać za doręczone w czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego
lub stanu epidemii oraz przed upływem 14 dni od dnia zniesienia tych stanów.
Zawieszenia fikcji doręczeń nie stosuje się do:
1) postępowań w sprawach, o których mowa w art. 15f ust. 9 ustawy z dnia 19
listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 847, z późn.
zm.);
2) postępowań, o których mowa w dziale IIIB ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
– Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900, z późn. zm.);
3) kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej oraz postępowań
podatkowych, jeżeli kontrole lub postępowania te wiążą się z podejrzeniem
popełnienia przestępstwa lub przestępstwa skarbowego.
4) przesyłek wysyłanych do ani wysyłanych przez:
a) Sądy i Trybunały,
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b) prokuraturę i inne organy ścigania,
c) komornika sądowego.
50.

Przepis prawa: art. 98
Akt zmieniany: -

Data wejścia w
życie:
18.04.2020 r.

[Obowiązek przekazania danych operatorowi wyznaczonemu na potrzeby
realizacji zadań związanych z organizacją wyborów Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej]
Operator wyznaczony w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo
pocztowe, po złożeniu przez siebie wniosku w formie elektronicznej, otrzymuje
dane z rejestru PESEL, bądź też z innego spisu lub rejestru będącego w
dyspozycji organu administracji publicznej, jeżeli dane te są potrzebne do
realizacji zadań związanych z organizacją wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej bądź w celu wykonania innych obowiązków nałożonych przez organy
administracji rządowej. Dane, o których mowa w zdaniu pierwszym,
przekazywane są operatorowi wyznaczonemu, w formie elektronicznej, w
terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze od dnia otrzymania wniosku. Operator
wyznaczony uprawniony jest do przetwarzania danych wyłącznie w celu, w
jakim otrzymał te dane.
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