
Załącznik: POSTULAT I 

Propozycja poprawki  

do poselskiego projektu z dnia 13 sierpnia 2020 roku ustawy o zmiany ustawy z dnia 02 

marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych 

nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw1 (druk sejmowy nr 559) 

 

W poselskim projekcie z dnia 13 sierpnia 2020 roku ustawy o zmiany ustawy z dnia 02 marca 

2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  

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

oraz niektórych innych ustaw2 wprowadza się następujące zmiany: 

 

1) art. 1 pkt. 8) otrzymuje brzmienie: 

„po art. 15zs dodaje się art. 15zs1 w brzmieniu:  

„Art. 15zs1 1. Osobie, o której mowa w art. 15zq ust. 1 pkt 1, prowadzącej, na dzień 

złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 2, pozarolniczą działalność gospodarczą 

oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj 

przeważającej działalności, kodem 49.39.Z, 52.29.C, 73.11.Z, 77.39.Z, 82.30.Z., 

90.01.Z, 90.02.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, która skorzystała ze świadczenia 

postojowego w trybie art. 15zs lub art. 15zua, przysługuje prawo do dodatkowego 

świadczenia postojowego, jeżeli przychód z tej działalności uzyskany w miesiącu 

kalendarzowym poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 2, 

był niższy co najmniej o 80% w stosunku do przychodu uzyskanego w tym samym 

miesiącu kalendarzowym w 2019 r., a dodatkowo w zakresie osoby, o której mowa 

powyżej prowadzącej działalność oznaczoną kodem: 52.29.C, 73.11.Z, 82.30.Z., 

jeżeli przychód z tej działalności w okresie od stycznia do grudnia 2019 r., w zakresie 

co najmniej 60% pochodził z tej działalności na rzecz targów bądź w zakresie 

działalności targowej. 

2. Ustalenie prawa do dodatkowego świadczenia postojowego, o którym mowa w ust. 

1, następuje na wniosek osoby prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą, 

zawierający dane, o których mowa w art. 15zs ust. 3 pkt 1 lit a, c i e, pkt 2, 5 i 6 oraz 

oświadczenie o rodzaju przeważającej działalności, o której mowa w ust. 1 oraz 

oświadczenie potwierdzające, że jej przychód z działalności uzyskany w miesiącu 

kalendarzowym poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku był niższy co najmniej o 

80% w stosunku do przychodu uzyskanego w tym samym miesiącu kalendarzowym 

 

1 Dz.U. z 2020 roku, poz. 374, ze zmianami 

2 Dz.U. z 2020 roku, poz. 374, ze zmianami 
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w 2019 r., dodatkowo w zakresie osoby, o której mowa powyżej, prowadzącej 

działalność oznaczoną kodem: 52.29.C, 73.11.Z, 82.30.Z. oświadczenie 

potwierdzające, że przychód z tej działalności w okresie od stycznia do grudnia 2019 

r., w zakresie co najmniej 60% pochodził z tej działalności na rzecz targów bądź w 

zakresie działalności targowej, złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za 

składanie fałszywych oświadczeń. W oświadczeniu jest zawarta klauzula następującej 

treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego 

oświadczenia". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za 

składanie fałszywych oświadczeń.  

3. Dodatkowe świadczenie postojowe, o którym mowa w ust. 1, oraz koszty obsługi 

wypłaty tego świadczenia są finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.  

4. Koszty obsługi, o których mowa w ust. 3, wynoszą 0,5% kwoty przeznaczonej na 

wypłatę dodatkowego świadczenia postojowego. 

5. Minister właściwy do spraw turystyki, na wniosek Prezesa Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych, przekazuje w roku 2020 na wyodrębniony rachunek bankowy Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych środki na wypłatę dodatkowego świadczenia postojowego 

oraz kosztów obsługi wypłaty tego świadczenia. 

6. Do dodatkowego świadczenia postojowego stosuje się odpowiednio art. 15zr ust. 1, 

3 i 4, art. 15zs ust. 6 i 7, art. 15zu, art. 15zua, art. 15zv, art. 15zx, art. 15zy, art. 15zz i 

art. 15zza.” 

2)   art. 1 pkt. 11) otrzymuje brzmienie: 

„w art. 31zo dodaje się ust. 8 i 9 w brzmieniu:  

„8. Na wniosek płatnika składek prowadzącego, na dzień złożenia wniosku o 

zwolnienie z opłacania składek, działalność oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji 

Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, kodami 49.39.Z, 

52.29.C., 55.10.Z, 73.11.Z., 77.39.Z, 79.11.A, 79.90.A, 82.30.Z, 90.01.Z, 90.02.Z, 

93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, zwalnia się z obowiązku opłacania należnych składek na 

ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz 

Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz 

Emerytur Pomostowych, za okres od dnia 1 września 2020 r. do dnia 31 marca 2021 r., 

wykazanych w deklaracjach rozliczeniowych złożonych za ten okres, jeżeli był 

zgłoszony jako płatnik składek do dnia 31 maja 2020 r. i przychód z tej działalności w 

rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w pierwszym miesiącu kalendarzowym, 

za który składany jest wniosek o zwolnienie z opłacania tych składek był niższy co 

najmniej o 80% w stosunku do przychodu uzyskanego w tym samym miesiącu 

kalendarzowym w 2019 r., dodatkowo w zakresie płatnika składek, o którym mowa 

powyżej prowadzącego działalność oznaczoną kodem: 52.29.C, 73.11.Z., jeżeli 

przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w okresie 

od stycznia do grudnia 2019 r., w zakresie co najmniej 60% pochodził z tej działalności 

na rzecz targów bądź w zakresie działalności targowej. 

9. Opłacone należności z tytułu składek, które zostały zwolnione z obowiązku opłacania 

na podstawie ust. 8, podlegają zwrotowi na zasadach określonych w art. 24 ustawy z 

dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 

266, 321, 568 i 695)."    
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3)   art. 1 pkt. 12) otrzymuje brzmienie 

„w art. 31zp:  

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

"1a. Wniosek o zwolnienie z obowiązku opłacania należności z tytułu składek, o których 

mowa w art. 31zo ust. 8, należnych za okres od dnia 1 września 2020 r. do dnia 31 marca 

2021 r., zwany dalej "wnioskiem o zwolnienie z opłacania składek" płatnik składek 

przekazuje do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nie później niż do dnia 30 listopada 2020 

r.",  

b) w ust. 2 po pkt. 2a dodaje się ust. 2b i 2c w brzmieniu:  

"2b) oświadczenie płatnika składek, o którym mowa w art. 31zo ust. 8, o rodzaju 

przeważającej działalności, o której mowa w art. 31zo ust. 8;  

2c) oświadczenie płatnika składek, o którym mowa w art. 31zo ust. 8, potwierdzające, że 

przychód z działalności uzyskany w pierwszym miesiącu kalendarzowym, za który 

składany jest wniosek o zwolnienie z opłacania składek był niższy co najmniej o 80% w 

stosunku do przychodu uzyskanego w tym samym miesiącu kalendarzowym w 2019 r., a 

nadto płatnik składek prowadzący działalność oznaczoną kodem: 52.29.C, 73.11.Z., 

oświadczenie potwierdzające, że przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów 

podatkowych uzyskany w okresie od stycznia do grudnia 2019 r., w zakresie co 

najmniej 60% pochodził z tej działalności na rzecz targów bądź w zakresie działalności 

targowej,  

c) w ust. 3 wyrazy "2 i 2a" zastępuje się wyrazami", 2 - 2c" 

 

 


