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Jednostka 
redakcyjna  

Jaki przepis 
zmieniany  

Przytoczenie przepisu  Opis zmiany  

Art. 6  Art. 12a ustawy z 
dnia z dnia 13 
września 1996 r. o 
utrzymaniu 
czystości i 
porządku 
w gminach 

„Art. 12a. 1. Sprawozdania za 2019 r., o których mowa w art. 9n ust. 1, art. 9na 
ust. 1 i art. 9nb ust. 1, przekazuje się w terminie do dnia 31 sierpnia 2020 r. 
2. Sprawozdania za 2019 r., o których mowa w art. 9q, przekazuje się w terminie 
do dnia 31 października 2020 r. 
3. Sprawozdania za 2019 r., o których mowa w art. 9s, przekazuje się w terminie 
do dnia 31 grudnia 2020 r. 
4. Analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2019 r., o której mowa w 
art. 9tb ust. 1, sporządza się w terminie do dnia 30 listopada 2020 r.”. 

Zmiana istotna dla miast na 
prawach powiatu. Zmiana 
przepisów przejściowych w 
zakresie terminu 
przekazywania za 2020 
sprawozdań wójtowi 
(burmistrza/prezydenta) oraz 
sporządzania przez ten organ 
analizy stanu gospodarki 
odpadami.  

Art. 8  art. 68ge ust. 1 
ustawy z dnia o 
rehabilitacji 
zawodowej i 
społecznej oraz 
zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych 

„1. Pomoc publiczna udzielana na podstawie art. 26, art. 26a, art. 26d, art. 32 i 
art. 41 za okresy od marca do grudnia 2020 r. może być udzielana pracodawcom 
w trudnej sytuacji ekonomicznej jako pomoc publiczna, mająca na celu 
zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce, o której mowa w Sekcji 3.1 
Komunikatu Komisji – Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu 
wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19 (2020/C 91 I/01) 
(Dz. Urz. UE C 91I z 20.03.2020, str. 1).”. 

Przepis dotyczy zadań powiatu 
– pomoc publiczna może być 
udzielana na zasadach 
wynikających z Komunikatu KE 
w zakresie udzielania pomocy 
publicznej w okresie COVID-
19. 

Art. 17  Art. 9 ustawy z 
dnia 7 września 
2007 r. o pomocy 
osobom 
uprawnionym do 
alimentów 

1) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
„2. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny w 
przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 900 zł.”; 
2) po ust. 2 dodaje się ust. 2a i 2b w brzmieniu: 
„2a. W przypadku gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie 
przekracza kwotę, o której mowa w ust. 2, o kwotę nie wyższą niż kwota 
świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie 

Zmiana istotna z puntu 
widzenia miast na prawach 
powiatu – zmiany wysokości 
świadczenia z funduszu 
alimentacyjnego. 



 
uprawnionej w okresie świadczeniowym, na który jest ustalane prawo do tego 
świadczenia, świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje w wysokości 
różnicy między kwotą świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego 
danej osobie uprawnionej a kwotą, o którą został przekroczony dochód rodziny w 
przeliczeniu na osobę w rodzinie. 
2b. W przypadku gdy wysokość świadczenia z funduszu alimentacyjnego 
przysługującego danej osobie uprawnionej, ustalona zgodnie z ust. 2a, jest niższa 
niż 100,00 zł, świadczenie to nie przysługuje.”. 

Art. 26  z dnia 5 sierpnia 
2015 r. o 
nieodpłatnej 
pomocy prawnej, 
nieodpłatnym 
poradnictwie 
obywatelskim oraz 
edukacji prawnej 

1) w art. 7: 
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
„1. Każdy przypadek udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia 
nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego dokumentuje się w karcie 
nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, 
zwanej dalej „kartą pomocy”, przez podanie w szczególności informacji 
dotyczących zgłoszonej sprawy i udzielonej pomocy, dziedziny prawa, której 
dotyczyła ta pomoc, kategorii sprawy, formy udzielonej pomocy, czasu 
poświęconego na jej udzielenie i liczby wizyt osoby uprawnionej w tej samej 
sprawie, ogólnych informacji o osobie uprawnionej dotyczących w szczególności 
wieku, płci, wykształcenia, dochodu, gospodarstwa domowego i miejsca 
zamieszkania oraz danych dotyczących punktu, osoby udzielającej pomocy i daty 
jej udzielenia. Karta pomocy zawiera część obejmującą opinię osoby uprawnionej 
o udzielonej pomocy. Wypełnienie przez osobę uprawnioną tej części karty 
pomocy, w tym podanie numeru telefonu w celu zasięgnięcia dalszej opinii, jest 
uzależnione od zgody osoby uprawnionej. W karcie pomocy nie podaje się 
danych osobowych osoby uprawnionej, ani innych danych, które mogą 
bezsprzecznie identyfikować osobę.”, 
b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 
„1a. Karta pomocy jest dokumentowana drogą elektroniczną za pośrednictwem 
systemu teleinformatycznego. Karta pomocy zawierająca część obejmującą 
opinię osoby uprawnionej o udzielonej pomocy może być przekazywana przez 
osoby uprawnione poprzez wypełnienie ankiety w miejscu świadczenia pomocy 

Zmiany w nieodpłatnej 
pomocy prawnej w zakresie 
korzystania z systemu 
teleinformatycznego. 



 
lub przekazywana drogą elektroniczną bezpośrednio do urzędu starostwa 
powiatowego.”, 
c) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 
„3. Adwokat lub radca prawny, do dziesiątego dnia następnego miesiąca 
kalendarzowego: 
1) dokumentuje w systemie teleinformatycznym kartę pomocy, z wyjątkiem 
części obejmującej opinię osoby uprawnionej o udzielonej pomocy; 
2) przekazuje oświadczenie, o którym mowa w art. 4 ust. 2, w sposób 
uniemożliwiający powiązanie go z kartą pomocy, w szczególności po usunięciu 
oznaczenia dnia złożenia oświadczenia.”; 
2) po art. 7 dodaje się art. 7a w brzmieniu: 
„Art. 7a. 1. Minister Sprawiedliwości prowadzi centralny system 
teleinformatyczny do obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego 
poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej. 
2. W systemie teleinformatycznym, o którym mowa w ust. 1, przetwarzane są 
dane osób zgłaszających się na wizytę, osób udzielających nieodpłatnej pomocy 
prawnej lub świadczących nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, osób 
reprezentujących organizacje pozarządowe, okręgowe rady adwokackie lub rady 
okręgowe izb radców prawnych, pracowników urzędów starostw powiatowych i 
urzędów wojewódzkich, doradców wykonujących recenzje, o których mowa w 
art. 11d ust. 11, a także osób, które ukończyły szkolenie, o którym mowa w art. 
11a ust. 1, oraz kurs doszkalający, o którym mowa w art. 11a ust. 2, i otrzymały 
stosowne zaświadczenia. 
3. Administratorami danych osobowych przetwarzanych w systemie są: Minister 
Sprawiedliwości, starostowie oraz wojewodowie, w zakresie realizowanych 
zadań. Dane są przetwarzane przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego, w 
którym zakończono realizację zadań wynikających z ustawy, z wyjątkiem danych 
osobowych osób zgłaszających się na wizytę, które przetwarzane są przez okres 
roku od zakończenia roku, w którym udzielono nieodpłatnej porady prawnej lub 
nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.”; 
3) w art. 8: 
a) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 



 
„4. Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego 
poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń, po 
umówieniu terminu wizyty. Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej 
kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia 
nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Kobiecie, która jest w ciąży, 
udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego 
poradnictwa obywatelskiego odbywa się poza kolejnością. Prowadząc rejestrację 
zgłoszeń dąży się do równomiernej rejestracji zgłoszeń osób uprawnionych 
odpowiednio do dyżurów w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej lub w 
punktach nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w danym powiecie.”, 
b) ust. 8 otrzymuje brzmienie: 
„8. Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się 
w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu 
się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i 
innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), może być 
udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo 
obywatelskie, także poza punktem albo za pośrednictwem środków 
porozumiewania się na odległość.”; 
4) art. 12 otrzymuje brzmienie: 
„Art. 12. 1. Starosta sporządza co kwartał zbiorczą informację o wykonaniu 
zadań, o których mowa w art. 8 ust. 1, na obszarze powiatu, w terminie do końca 
miesiąca następującego po zakończeniu kwartału i w tym terminie przekazuje ją 
właściwemu wojewodzie. 
2. Starosta może upoważnić wicestarostę, poszczególnych członków zarządu 
powiatu oraz pracowników starostwa do sporządzania w jego imieniu zbiorczej 
informacji, o której mowa w ust. 1, oraz do przekazania jej właściwemu 
wojewodzie. 
3. Właściwy wojewoda przekazuje Ministrowi Sprawiedliwości zbiorcze 
informacje z poszczególnych powiatów oraz zliczenie tych informacji dla terenu 
województwa, w terminie miesiąca od upływu terminu, o którym mowa w ust. 1. 
4. Zbiorczą informację o wykonaniu zadań sporządzoną na podstawie danych 
zawartych w systemie teleinformatycznym oraz wnioski z analizy informacji, o 



 
której mowa w ust. 1 i 3, za dany rok, dotyczące problemów zgłaszanych w toku 
udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego 
poradnictwa obywatelskiego, wskazujące w szczególności na bieżące lub 
prognozowane potrzeby w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej i 
nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, zamieszcza się na stronie 
internetowej urzędu obsługującego Ministra Sprawiedliwości, w terminie do dnia 
30 czerwca roku następnego.”; 
5) po art. 28 dodaje się art. 28a w brzmieniu: 
„Art. 28a. W przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego, stanu 
epidemii albo wprowadzenia stanu nadzwyczajnego, udzielanie nieodpłatnej 
pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego 
może odbywać się za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość 
oraz poza lokalem punktu. Do świadczenia pomocy stosuje się odpowiednio 
przepisy mające zastosowanie do osób, o których mowa w art. 8 ust. 8 ustawy. 
Przepisu art. 4 ust. 2 nie stosuje się.”. 

Art. 31 Art. 4 ustawy z 
dnia 8 lutego 2018 
r. o zmianie ustawy 
o pomocy 
społecznej 

W ustawie z dnia 8 lutego 2018 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. 
poz. 700) w art. 4 wyrazy „do dnia 31 grudnia 2020 r.” zastępuje się wyrazami „do 
dnia 31 grudnia 2022 r.”. 

Przedłużenie terminu na 
dostosowanie standardów 
ogrzewalni, noclegowni lub 
schronisk dla osób 
bezdomnych. 

Art. 36  Art. 30a ustawy z 
dnia 16 maja 2019 
r. o Funduszu 
rozwoju 
przewozów 
autobusowych o 
charakterze 
użyteczności 
publicznej 

„Art. 30a. 1. Od dnia 1 kwietnia 2020 r. dopłatę, o której mowa w art. 23 ust. 1, 
ustala się w kwocie nie wyższej niż 3,00 zł do 1 wozokilometra przewozu o 
charakterze użyteczności publicznej. 
2. Kwotę dopłaty, o której mowa w ust. 1, stosuje się do dnia 31 grudnia 2020 r.”. 

Zwiększenie kwoty dopłaty. 



 
Art. 37  Zmiana art. 9, 10 

ustawy z dnia 19 
lipca 2019 r. o 
zmianie ustawy o 
utrzymaniu 
czystości i 
porządku w 
gminach oraz 
niektórych innych 
ustaw 

Art. 37. W ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1579 
oraz z 2020 r. poz. 568 i 695) wprowadza się następujące zmiany: 
1) w art. 9 w ust. 1 wyrazy „w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie 
niniejszej ustawy.” zastępuje się wyrazami „w terminie do dnia 31 grudnia 2020 
r.”; 
2) w art. 10: 
a) w ust. 1 wyrazy „nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia wejścia w życie 
niniejszej ustawy.” zastępuje się wyrazami „nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2020 
r.”, 
b) w ust. 2 wyrazy „nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia wejścia w życie 
niniejszej ustawy.” zastępuje się wyrazami „nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2020 
r.”. 

Przepis istotny z punktu 
widzenia miast na prawach 
powiatu (przedłużenie 
terminu na dostosowanie 
uchwały). 

Art. 38  Zmiana art. 4 i 6 
ustawy z dnia 19 
lipca 2019 r. o 
zmianie ustawy o 
pomocy społecznej 
oraz ustawy o 
ochronie zdrowia 
psychicznego 

Art. 38. W ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej 
oraz ustawy o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. poz. 1690) wprowadza się 
następujące zmiany: 
1) w art. 4 w ust. 2 wyrazy „przez okres 12 miesięcy od dnia wejścia w życie 
niniejszej ustawy” zastępuje się wyrazami „do dnia 1 stycznia 2021 r.”; 
2) w art. 6 w ust. 2: 
a) w pkt 1 wyrazy „31 maja 2020 r.” zastępuje się wyrazami „31 maja 2021 
r.”, 
b) w pkt 2 wyrazy „od dnia 1 czerwca 2020 r. do dnia 31 maja 2021 r.” 
zastępuje się wyrazami „od dnia 1 czerwca 2021 r. do dnia 31 maja 2022 r.”, 
c) w pkt 3 wyrazy „1 czerwca 2021 r.” zastępuje się wyrazami „1 czerwca 
2022 r.”, 
d) w części wspólnej wyrazy „31 maja 2021 r.” zastępuje się wyrazami „31 
maja 2022 r.”; 
3) w art. 7 w ust. 1 wyrazy „1 czerwca 2020 r.” zastępuje się wyrazami „1 
czerwca 2021 r.”. 

Przesunięcie terminów  



 
Art. 43 pkt 
3  

Art. 4e 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 

Art. 4e. 1. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu 
epidemii, w sytuacjach szczególnych związanych z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, w celu zapewnienia niezbędnej 
pomocy osobom przebywającym w jednostkach organizacyjnych pomocy 
społecznej świadczących usługi całodobowo, noclegowniach oraz innych 
placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom starszym, 
niepełnosprawnym lub przewlekle chorym, o których mowa w ustawie z dnia 12 
marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, 1622, 1690, 1818 i 
2473), pracownicy i osoby świadczące pracę w tych podmiotach, poddane w nich 
obowiązkowej kwarantannie, mogą za ich zgodą świadczyć pracę, określoną w 
umowie i otrzymywać z tego tytułu wynagrodzenie. 
2. W przypadku świadczenia pracy w trakcie kwarantanny, o której mowa w ust. 
1, nie przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w art. 92 ustawy z dnia 26 
czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, 1043 i 1495) ani 
świadczenie pieniężne z tytułu choroby określone w odrębnych przepisach.”; 

Nowododany przepis – 
dotyczący statut pracowników 
w jednostkach 
organizacyjnych pomocy 
społecznej w okresie 
kwarantanny. 

Art. 43 pkt 
10 

Art15z5 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 

„Art. 15z5. 1. Jeżeli na skutek skorzystania przez podmiot powierzający 
wykonywanie pracy cudzoziemcowi z uprawnień określonych w art. 3, art. 15g 
ust. 8, art. 15x ust. 1 lub art. 15zf ust. 1 uległy zmianie warunki wykonywania 
pracy przez cudzoziemca określone w: 
1) zezwoleniu na pobyt czasowy i pracę, 
2) zezwoleniu na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie 
wymagającym wysokich kwalifikacji, 
3) zezwoleniu na pracę, 
4) zezwoleniu na pracę sezonową, 
5) oświadczeniu o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, 
wpisanym do ewidencji oświadczeń, na podstawie art. 88z ust. 2 ustawy z dnia 20 
kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 
– cudzoziemiec może wykonywać pracę na tych zmienionych warunkach bez 
konieczności zmiany zezwolenia, uzyskania nowego zezwolenia lub wpisania 
nowego oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do 
ewidencji oświadczeń…. 

Przepis istotny w punktu 
widzenia PUP. 



 
Art. 43 pkt 
13 

Art. 15zze1 ustawy 
z dnia 2 marca 
2020 r. o 
szczególnych 
rozwiązaniach 
związanych 
z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem 
i zwalczaniem 
COVID-19, innych 
chorób zakaźnych 
oraz wywołanych 
nimi sytuacji 
kryzysowych 

 „Art. 15zze1. Pracodawca będący przedsiębiorcą, o którym mowa w art. 15zzb 
ust. 5, albo podmiotem, o którym mowa w art. 15zze ust. 1, korzystający z 
dofinansowania do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego na podstawie 
przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i 
społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426 i 
568), w części nie podlegającej dofinansowaniu na podstawie tej ustawy może 
otrzymać dofinansowanie, o którym mowa w art. 15zzb lub art. 15zze. Przepisów 
art. 15zzb ust. 12 i art. 15zze ust. 11 nie stosuje się.”; 

Możliwość łączenia wsparcia 
udzielanego przez PUP. 

Art. 43 pkt 
14  

Art. 15zzf1 ustawy 
z dnia 2 marca 
2020 r. o 
szczególnych 
rozwiązaniach 
związanych 
z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem 
i zwalczaniem 
COVID-19, innych 
chorób zakaźnych 
oraz wywołanych 
nimi sytuacji 
kryzysowych 
 

„Art. 15zzf1. W przypadku realizacji zadań, o których mowa w art. 11 ust. 2, art. 
12a, art. 13, art. 26, art. 26d, art. 26e, art. 26g, art. 32, art. 36, art. 40, art. 41 i 
art. 47 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej 
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426 i 568), w 
zakresie niezbędnym do niwelowania i ograniczenia negatywnych skutków 
COVID-19, organy i podmioty powołane do zawierania umów mogą, na wniosek 
strony lub za jej zgodą, w drodze aneksu do zawartej umowy, zmienić jej warunki, 
w tym w szczególności wydłużyć termin na jej realizację lub przesunąć termin na 
realizację zobowiązań z niej wynikających.”; 

Modyfikacja przepis 
wprowadzonego ustawą z 17 
kwietnia. Przepis dotyczy 
wsparcia udzielanego przez 
powiaty w ramach rehabilitacji 
osób niepełnosprawnych.  



 
Art. 43 pkt 
16 
Art. 67  

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 

uchyla się art. 15zzs; 
Art. 67. 1. Terminy w postępowaniach, o których mowa w art. 15zzs ust. 1 ustawy 
zmienianej w art. 43, w brzmieniu dotychczasowym, których bieg nie rozpoczął się 
na podstawie art. 15zzs ust. 1 tej ustawy, rozpoczynają bieg po upływie 7 dni od 
dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. 
2. Terminy w postępowaniach, o których mowa w art. 15zzs ust. 1 ustawy 
zmienianej w art. 43, w brzmieniu dotychczasowym, których bieg uległ zawieszeniu 
na podstawie art. 15zzs ust. 1 tej ustawy, biegną dalej po upływie 7 dni od dnia 
wejścia w życie niniejszej ustawy. 
 

Zniesienie przepisu o 
zawieszeniu/wstrzymaniu 
biegu terminów postępowań 
w tym postępowań 
administracyjnych.  

Art. 43 pkt 
20  

art. 15zzzu1 i art. 
15zzzu2 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 
 
 

Art. 15zzzu2. 1. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo 
stanu epidemii część teoretyczna, o której mowa w art. 23 ust. 2 pkt 1 ustawy z 
dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2019 r. poz. 341, 622, 
1287 i 2020) może być realizowana przy wykorzystaniu metod on-line, 
polegających na transmisji w czasie rzeczywistym dźwięku i obrazu między osobą 
prowadzącą taką część a jej uczestnikami. Część teoretyczna niezakończona do 
dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii może nadal 
być prowadzona z wykorzystaniem metod on-line, jednak nie dłużej niż przez 30 
dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii. 
2. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu 
epidemii część praktyczna, o której mowa w art. 23 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 
stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, może być przeprowadzona, w zakresie 
prawa jazdy kategorii C, C+E, D i D+E, przy zachowaniu aktualnie obowiązujących 
przepisów sanitarno-epidemiologicznych.”; 

Częściowe przywrócenie 
egzaminów na prawo jazdy 
(pośredni wpływ na wydziały 
komunikacji).  



 
Art. 43 pkt 
29 

Art. 15zzzzzy 
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 

 „Art. 15zzzzzy. 1. Jeżeli posiadacz odpadów: 
1) uzyskał zezwolenie na zbieranie lub przetwarzanie odpadów albo 
pozwolenie na wytwarzanie odpadów uwzględniające zezwolenie na zbieranie 
lub przetwarzanie odpadów albo pozwolenie zintegrowane uwzględniające 
zezwolenie na zbieranie lub przetwarzanie odpadów, wydane na czas oznaczony, 
a termin ważności tej decyzji upływa w okresie stanu zagrożenia epidemicznego 
lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu występowania zakażeń wirusem SARS-
CoV-2 oraz 
2) złożył wniosek o zmianę posiadanej decyzji w terminie do dnia 5 marca 
2020 r. 
– termin obowiązywania decyzji ulega przedłużeniu do czasu rozpoznania sprawy 
wniosku o zmianę zezwolenia na zbieranie lub przetwarzanie albo pozwolenia na 
wytwarzanie odpadów uwzględniające zezwolenie na zbieranie lub 
przetwarzanie, albo pozwolenia zintegrowanego uwzględniającego zezwolenie na 
zbieranie lub przetwarzanie albo pozostawienia tego wniosku bez rozpoznania. 
2. Jeżeli posiadacz odpadów posiada pozwolenie na wytwarzanie odpadów albo 
pozwolenie zintegrowane, wydane na czas oznaczony, których termin ważności 
upływa w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii 
ogłoszonego z powodu występowania zakażeń koronawirusem, oraz złożył 
wniosek o wydanie kolejnego pozwolenia na wytwarzanie odpadów albo 
pozwolenia zintegrowanego albo o przedłużenie terminu obowiązywania 
pozwolenia zintegrowanego, termin obowiązywania pozwolenia na wytwarzanie 
odpadów albo pozwolenia zintegrowanego, wydanego na czas oznaczony, ulega 
przedłużeniu do czasu rozpoznania sprawy z tego wniosku.”; 

Przepis ma znaczenie w takim 
zakresie w jakim właściwym 
do wydania zezwolenia jest 
starosta. Przepis przedłuża 
czas obowiązywania decyzji. 

Art. 43 pkt 
42  

Art. 31zze ustawy z 
dnia 2 marca 2020 
r. o szczególnych 
rozwiązaniach 
związanych 
z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem 
i zwalczaniem 

„Art. 31zze. 1. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo 
stanu epidemii ogłoszonych w związku z COVID-19, notariusz może wydrukować 
dokument elektroniczny sporządzony przez podmiot publiczny, o którym mowa w 
art. 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 
realizujących zadania publiczne, i opatrzyć wydruk datą pewną, o ile dokument 
ten jest niezbędny do przeprowadzenia czynności notarialnej. 
2. Sporządzony przez notariusza wydruk dokumentu, o którym mowa w ust. 1, 
opatrzony datą pewną, ma moc prawną dokumentu elektronicznego. 

Pośrednio przepis ma 
znaczenie dla jst jako 
podmiotów publicznych w 
rozumieniu art. 2 ustawy o 
informatyzacji  



 
COVID-19, innych 
chorób zakaźnych 
oraz wywołanych 
nimi sytuacji 
kryzysowych 

3. Podmiot publiczny, na żądanie osoby uprawnionej do otrzymania dokumentu 
elektronicznego sporządzanego przez podmiot publiczny, dostarcza notariuszowi 
za pomocą elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP) 
dokument elektroniczny. 

Art. 50   Art. 50. W roku 2020 minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, w 
drodze rozporządzenia, może wyłączyć stosowanie niektórych przepisów ustawy 
z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215) w tym 
roku, dotyczących awansu zawodowego nauczycieli i urlopu wypoczynkowego 
nauczycieli, w zakresie, w jakim jest to niezbędne dla zapewnienia właściwego 
funkcjonowania jednostek systemu oświaty w roku szkolnym 2019/2020 oraz 
przygotowania nowego roku szkolnego, w tym przeprowadzania egzaminów, a 
także wprowadzić w tym zakresie odrębne unormowania, tak aby zapewnić 
warunki do realizacji zadań jednostek systemu oświaty oraz innych podmiotów 
realizujących zadania określone w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta 
Nauczyciela, biorąc pod uwagę podejmowane działania mające na celu 
przeciwdziałanie COVID-19. 

Należy oczekiwać wydania 
rozporządzenia. 

Art. 51   Art. 51. 1. Jeżeli, z powodu podjętych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
działań służących zapobieganiu zarażeniem wirusem SARS-CoV-2, pracownikowi 
zostało obniżone wynagrodzenie lub członek rodziny pracownika utracił źródło 
dochodu, kwoty określone w art. 87(1 )§ 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – 
Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, 1043 i 1495), ulegają zwiększeniu o 25% 
na każdego nieosiągającego dochodu członka rodziny, którego pracownik ten ma 
na utrzymaniu. 
2. Przez członka rodziny, o którym mowa w ust. 1, rozumie się odpowiednio: 
małżonka albo rodzica wspólnego dziecka oraz dziecko w wieku do ukończenia 
25. roku życia, a także dziecko, które ukończyło 25. rok życia legitymujące się 
orzeczeniem o niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością 
przysługuje świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy, o którym 
mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2004 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 
2020 r. poz. 111), albo zasiłek dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 

Przepis dotyczy pracodawców, 
w tym pracodawców 
samorządowych. Art. 87(1) KP 
dotyczy maksymalnych 
potrąceń w wynagrodzenia.  



 
kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2017 r. 
poz. 2092 oraz z 2019 r. poz. 1818). 
3. Przez dziecko, o którym mowa w ust. 2, rozumie się dziecko własne 
pracownika, dziecko współmałżonka, a także dziecko rodzica wspólnego dziecka; 
do członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego pod opieką opiekuna 
prawnego, dziecka pozostającego w związku małżeńskim, a także pełnoletniego 
dziecka posiadającego własne dziecko. 

Art. 54  Art. 54. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu 
epidemii: 
1) złożenie wniosku wraz z załącznikami i prowadzenie postępowania w 
sprawach, o których mowa w art. 91 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o 
pomocy społecznej, 
2) uzgodnienie indywidualnego programu integracji, o którym mowa w art. 
93 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 
– może odbywać się za pomocą środków komunikacji elektronicznej w 
rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą 
elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344). 

Przepis istotny z puntu 
widzenia powiatu – 
świadczenia obsługuje PCPR. 

Art. 55  Art. 55. Okresy niewykonywania, w okresie obowiązywania stanu zagrożenia 
epidemicznego lub stanu epidemii w związku z COVID-19: 
1) pracy nauczycielskiej przez nauczycieli w rozumieniu art. 2 ustawy z 
dnia 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych (Dz. U. 
z 2018 r. poz. 128), 
2) pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, o której 
mowa w art. 3 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1924) przez pracowników w rozumieniu tej ustawy, 
3) pracy górniczej, o której mowa w art. 50c ustawy z dnia 17 grudnia 1998 
r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych 
– z powodu zaprzestania lub ograniczenia działalności przez pracodawcę w 
związku  z COVID-19, podlegają uwzględnieniu jako okresy wykonywania tej 
pracy przy ustalaniu odpowiednio prawa do nauczycielskiego świadczenia 
kompensacyjnego lub emerytury pomostowej albo prawa i wysokości emerytury 

 



 
górniczej, pod warunkiem kontynuowania w tych okresach stosunku pracy i 
gotowości pracownika do wykonywania pracy oraz pod warunkiem wykonywania 
tej pracy w miesiącu poprzedzającym zaprzestanie lub ograniczenie działalności 
przez pracodawcę w związku z COVID-19. 

Art. 58   Art. 58. W sprawach dotyczących udzielania wsparcia związanego z utrzymaniem 
miejsc pracy, o którym mowa 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, 
w szczególności zawierania umów w zakresie dofinansowania wynagrodzeń 
pracowników, kosztów prowadzenia działalności gospodarczej lub pożyczki na 
pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, podpis 
zaufany uznaje się za równoważny co do skutków prawnych z podpisem 
własnoręcznym. 

Przepis dotyczy podpisu 
zaufanego w umowach 
zawieranych przez PUP-y. 

 


