
projekt z dnia 20 września 2021 r. 

 

U S T A W A  

z dnia ………………2021 r.  

o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 

wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia 

i instytucjach rynku pracy 

Art. 1. W ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych 

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych 

oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842, z późn. zm.1)) wprowadza się 

następujące zmiany: 

1) w art. 15g: 

a) w ust. 17b w pkt 1 wyrazy „upływu terminu do złożenia” zastępuje się wyrazami: 

„złożenia prawidłowego i kompletnego”, 

b) po ust. 17c dodaje się ust. 17d w brzmieniu: 

„17d. Dyrektor wojewódzkiego urzędu pracy może przeprowadzać, w okresie 

pobierania świadczeń, o których mowa w ust. 1 lub 1a,  oraz w okresie 3 lat po 

zakończeniu tego okresu, kontrole podmiotu, o którym mowa w ust. 1 i 1a, 

w zakresie wydatkowania środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń 

Pracowniczych na wypłatę świadczeń zgodnie z przeznaczeniem i w tym celu może 

żądać okazania wszelkiej dokumentacji z tym związanej oraz żądać złożenia 

stosownych wyjaśnień. Kontrola może być prowadzona w kontrolowanym 

podmiocie lub w wojewódzkim urzędzie pracy.”; 

2) w art. 15gg: 

a) ust. 22 i 23 otrzymują brzmienie: 

„22. Dyrektor wojewódzkiego urzędu pracy może przeprowadzać, w okresie 

pobierania świadczeń, o których mowa w ust. 1, oraz w okresie 3 lat po zakończeniu 

                                                 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 2112, 2113, 2123, 

2157, 2255, 2275, 2320, 2327, 2338, 2361 i 2401 oraz z 2021 r. poz. 11, 159, 180, 694, 981, 1023, 1090, 1162, 

1163, 1192, 1510 i 1535. 
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tego okresu, kontrole podmiotu, o którym mowa w ust. 1, w zakresie wydatkowania 

środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na wypłatę 

świadczeń zgodnie z przeznaczeniem i w tym celu może żądać okazania wszelkiej 

dokumentacji z tym związanej oraz żądać złożenia stosownych wyjaśnień. Kontrola 

może być prowadzona w kontrolowanym podmiocie lub w wojewódzkim urzędzie 

pracy. 

23. Podmiot, o którym mowa w ust. 1, który złożył oświadczenie dotyczące 

spełniania warunku spadku obrotów, o którym mowa w art. 15g ust. 9, lub kryteriów, 

o których mowa w art. 15g ust. 3, niezgodnie ze stanem faktycznym, lub nie 

sporządził na dzień złożenia wniosku wykazu pracowników objętych wnioskiem, lub 

nie poddał się kontroli, jest obowiązany do zwrotu na rachunek bankowy 

wojewódzkiego urzędu pracy, z którego otrzymał środki, całości otrzymanej pomocy 

wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, 

liczonymi od dnia przekazania środków wykorzystanych niezgodnie z warunkami 

określonymi w ustawie. W takim przypadku dyrektor wojewódzkiego urzędu pracy 

wydaje decyzję o zwrocie.”, 

b)  dodaje się ust. 23a-23d w brzmieniu: 

„23a. Dyrektor wojewódzkiego urzędu pracy wzywa podmiot, który nie 

wywiązał się z obowiązku określonego w ust. 19 lub 20, do wywiązania się z niego 

w dodatkowym 30-dniowym terminie, pod rygorem obowiązku zwrotu całości 

otrzymanej pomocy wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości 

podatkowych, liczonymi od dnia przekazania środków. Jeżeli podmiot nie wywiąże 

się z tego obowiązku w dodatkowym terminie, dyrektor wojewódzkiego urzędu 

pracy wydaje decyzję o zwrocie. 

23b. W przypadku niewywiązania się z obowiązku określonego w ust. 8, 

podmiot jest obowiązany do zwrotu całego dofinansowania otrzymanego do 

wynagrodzenia tego pracownika wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla 

zaległości podatkowych, liczonymi od dnia przekazania środków wykorzystanych 

niezgodnie z warunkami określonymi w ustawie. 

23c.  W przypadku wykorzystania świadczeń, o których mowa w ust. 1 lub 

środków, o których mowa w ust. 2, niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych 

nienależnie lub w nadmiernej wysokości, stosuje się odpowiednio przepisy art. 169 

ust. 1-6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. 



– 3 – 

23d. Do zwrotu świadczeń, o których mowa w ust. 1 lub środków, o których 

mowa w ust. 2, w zakresie nieuregulowanym w niniejszym artykule, w tym do 

zwrotu niewykorzystanych środków wynikających z rozliczenia złożonego przez 

podmiot, o którym mowa w ust. 1, niezwróconych w terminie, o którym mowa 

w ust. 19, stosuje się odpowiednio przepisy art. 60 i art. 67 ustawy z dnia 27 sierpnia 

2009 r. o finansach publicznych.”, 

c) w ust. 27 wyrazy „o której mowa w ust. 26” zastępuje się wyrazami „o których 

mowa w ust. 28”, 

d) w ust. 28 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) obowiązku zwrotu świadczeń, o których mowa w ust. 1 lub środków, o których 

mowa w ust. 2.”, 

e) po ust. 28 dodaje się ust. 29 w brzmieniu: 

„29. Należności do zwrotu, podlegają ściągnięciu w trybie przepisów 

o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.”; 

3) w art. 15gga w ust. 18: 

a) wyrazy „w ust. 6 pkt 2-7” zastępuje się wyrazami „w ust. 6 pkt 2-4”,  

b) po wyrazie „faktycznym,” dodaje się wyrazy: „lub nie sporządził na dzień złożenia 

wniosku wykazu pracowników objętych wnioskiem,”; 

4) w art. 15gh dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu: 

„3. Na podstawie wniosków, o których mowa w ust. 1, rozpatrzonych do dnia 

30 czerwca 2021 r., możliwe jest dokonanie wypłaty dofinansowania po tym terminie, nie 

później niż do dnia 31 grudnia 2021 r. 

4. Wnioski, o których mowa w ust. 1, nierozpatrzone do dnia 30 czerwca 2021 r. 

mogą być rozpatrzone, a kwota dofinansowania może być wypłacona w terminie do dnia 

31 grudnia 2021 r.”; 

5) w art. 15gj w ust. 3 wyrazy „umorzenia lub rozłożenia na raty, o którym mowa” zastępuje 

się wyrazami „umorzenia, odroczenia terminu lub rozłożenia na raty, o których mowa”; 

6) w art. 15zze3: 

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

„1a. Powiatowy urząd pracy w celu realizacji zadań przewidzianych 

w niniejszej ustawie może pozyskiwać od instytucji publicznych, które udzielały 

wsparcia w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu 

epidemii, w związku z wystąpieniem tego stanu, oraz od organów Krajowej 
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Administracji Skarbowej i Państwowej Inspekcji Pracy informacje mające znaczenie 

dla oceny spełniania warunków przyznania wsparcia i prawidłowości wykorzystania 

przyznanych środków, w tym informacji o pracownikach, w rozumieniu 15g ust. 4 

zdanie pierwsze lub osób, o których mowa w art. 15zzb ust. 2, art. 15zze 

ust. 2  i  art. 15zze2 ust. 2, których wynagrodzenia zostały dofinansowane w ramach 

zadań, o których mowa w art. 15zzb, art. 15zze i art. 15zze2.”, 

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

„2b. Wojewódzki urząd pracy w celu realizacji zadań przewidzianych 

w niniejszej ustawie może pozyskiwać od instytucji publicznych, które udzielały 

wsparcia w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu 

epidemii, w związku z wystąpieniem tego stanu, oraz od organów Krajowej 

Administracji Skarbowej i Państwowej Inspekcji Pracy informacje mające znaczenie 

dla oceny spełniania warunków przyznania świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy 

i prawidłowości wykorzystania przyznanych środków, w tym informacji 

o pracownikach, w rozumieniu art. 15g ust. 4, których wynagrodzenia zostały 

dofinansowane w ramach świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy, o których mowa 

w art. 15g, art. 15ga, art. 15gg, art. 15gga i art. 15gga1.”; 

7) po art. 15zze5 dodaje się art. 15zze6 w brzmieniu: 

„Art. 15zze6. Starosta nie ma obowiązku uiszczania kosztów sądowych w sprawach 

dotyczących udzielania, przyznania, umorzenia lub zwrotu wsparcia, o którym mowa 

w art. 15zzb-15zze, art. 15zze2, art. 15zze4 i art. 15zze4a.”; 

8) w art. 15zzf2: 

a) w ust. 2  w części wspólnej wyrazy: „na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy” zastępuje 

się wyrazami: „przez okres nie dłuższy niż do upływu 3 miesięcy od dnia odwołania 

stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-

-19”, 

b) w ust. 5 po wyrazie „pożyczki” dodaje się wyrazy: , o których mowa w ust. 1, 2 lub 

4,”, 

c) po ust. 5 dodaje się ust. 5a i 5b w brzmieniu: 

„5a. Podmiot, który skorzystał ze zmiany warunków umowy pożyczki, 

o których mowa w ust. 1, może złożyć wniosek do pośrednika finansowego o: 

1) zawieszenie spłat rat kapitałowo-odsetkowych na okres nie dłuższy niż 

6 miesięcy; 
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2) wydłużenie okresu spłaty o dodatkowy, nie dłuższy niż 6 miesięcy okres lub 

3) obniżenie oprocentowania spłaty pożyczki do 0% w skali roku, na okres nie 

dłuższy niż 6 miesięcy. 

5b. Pośrednik finansowy dokonuje zmiany warunków umowy pożyczki, 

o których mowa w ust. 5a, w przypadku gdy według jego oceny pożyczkobiorca 

uzasadnił, że jego sytuacja finansowa nie uległa poprawie lub sytuacja związana 

z COVID-19 ponownie spowodowała dla pożyczkobiorcy negatywne konsekwencje 

ekonomiczne lub powoduje ryzyko wystąpienia takich konsekwencji 

w przyszłości.”; 

9) po art. 15zzf2 dodaje się art. 15zzf3 w brzmieniu: 

„Art. 15zzf3 1. Pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej, o której mowa 

w art. 61e pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach 

rynku pracy, może zostać udzielona osobom niespełniającym warunku określonego 

w art. 61l pkt 3 tej ustawy, w przypadku gdy zakończyły prowadzenie działalności 

gospodarczej w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu 

epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19, w związku z wystąpieniem tego stanu, 

a przedmiot zamierzonej działalności gospodarczej według Polskiej Klasyfikacji 

Działalności (PKD) na poziomie podklasy, jest inny od działalności zakończonej. 

2. Warunek innego przedmiotu zamierzonej działalności gospodarczej według 

Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) na poziomie podklasy od działalności 

zakończonej, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy przypadku, gdy wniosek o pożyczkę 

zostanie złożony po upływie 30 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego 

i stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19.”; 

10) w art. 31a: 

a) dodaje się ust. 4a-4d w brzmieniu: 

„ 4a. Koszty realizacji rozwiązań przewidzianych dla podmiotów, o których 

mowa w art. 15g ust. 1-2, art. 15g1, art. 15ga ust. 1 i 5, art. 15gg ust. 1 i 2, art. 15gga 

ust. 1, art. 15gga1 ust. 1, oraz koszty ich obsługi, w latach 2022-2024 są finansowane 

ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. 

4b. Kwota środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych 

przeznaczona na finansowanie kosztów obsługi, o których mowa w ust. 4 i 4a, nie 

przekracza łącznie wysokości określonej w ust. 4. 
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4c. Koszty rozbudowy systemów teleinformatycznych ministra właściwego do 

spraw pracy, wykorzystywanych do przyznawania i rozliczenia świadczeń na rzecz 

ochrony miejsc pracy, o których mowa w art. 15g ust. 1 i 1a, art. 15g1, art. 15ga 

ust. 1 oraz art. 15gg ust. 1, art. 15gga ust. 1 oraz art. 15gga1 ust. 1, są finansowane ze 

środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. 

4d. Środki Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych 

przeznaczone na koszty, o których mowa w ust. 4a i 4c, są refundowane z Funduszu 

Przeciwdziałania COVID-19 lub z budżetu państwa.”, 

b) ust. 7 otrzymuje brzmienie: 

„7. Środki Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych przekazane 

wojewódzkim urzędom pracy na finansowanie zadań, o których mowa w art. 15g 

ust. 1 i 1a, art. 15g1, art. 15ga ust. 1 oraz art. 15gg ust. 1, niewykorzystane w okresie 

realizacji zadania, podlegają rozliczeniu i zwrotowi na rachunek bankowy 

dysponenta Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w terminie 

2 miesięcy od zakończenia okresu realizacji zadania.”, 

c) dodaje się ust. 9 w brzmieniu: 

„9. Środki zwrócone przez podmioty korzystające ze świadczeń na rzecz 

ochrony miejsc pracy, o których mowa w art. 15g ust. 1 i 1a, art. 15g1, art. 15ga 

ust. 1, art. 15gg ust. 1, art. 15gga ust. 1 oraz art. 15gga1 ust. 1, w danym miesiącu na 

rachunek bankowy wojewódzkiego urzędu pracy, podlegają zwrotowi na rachunek 

bankowy dysponenta Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych 

w terminie do 10. dnia następnego miesiąca.”; 

11) w art. 31qa: 

a) ust. 8 otrzymuje brzmienie: 

„8. Środki Funduszu Pracy, o których mowa w ust. 1 i 2, oraz w art. 31q ust. 9, 

przekazane samorządom powiatów i niewykorzystane w okresie realizacji zadania, 

podlegają rozliczeniu i zwrotowi na rachunek bankowy dysponenta Funduszu Pracy 

w terminie 2 miesięcy od zakończenia okresu realizacji zadania.”, 

b) po ust. 8 dodaje się ust. 8a w brzmieniu: 

„8a. Dysponent Funduszu Pracy może dokonać wypłaty środków Funduszu 

Pracy na wypłatę wsparcia, o którym mowa w art. 31zzn ust. 3 i 4,  do dnia 

31 grudnia 2021 r.”. 

c) dodaje się ust. 11-14 w brzmieniu: 
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„11. Środki zwrócone przez podmioty korzystające ze wsparcia, o którym 

mowa w art. 15zzb-15zze, art. 15zze2, art. 15zze4 i art. 15zze4a, na rachunek 

bankowy samorządu powiatu, rozliczone przez powiatowy urząd pracy w danym 

miesiącu, podlegają zwrotowi na rachunek bankowy dysponenta Funduszu Pracy 

w terminie do 10. dnia następnego miesiąca. 

12. Koszty realizacji zadań, o których mowa w art. 15zzb-15zze, art. 15zze2, 

art. 15zze4 i art. 15zze4a, w latach 2022-2024 są finansowane ze środków Funduszu 

Pracy. 

13. Koszty rozbudowy systemów teleinformatycznych ministra właściwego do 

spraw pracy, wykorzystywanych do przyznawania i rozliczenia wsparcia, o którym 

mowa w art. 15zzb-15zze, art. 15zze2, art. 15zze4 i art. 15zze4a, są finansowane ze 

środków Funduszu Pracy. 

14. Środki Funduszu Pracy przeznaczone na koszty, o których mowa w ust. 12 

i 13, są refundowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 lub z budżetu 

państwa.”; 

12) w art. 31zzn dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu: 

„3. Na podstawie wniosków, o których mowa w ust. 1, rozpatrzonych do dnia 

30 czerwca 2021 r., możliwe jest dokonanie wypłaty wsparcia po tym terminie, nie 

później niż do dnia 31 grudnia 2021 r. 

4. Wnioski, o których mowa w ust. 1, nierozpatrzone do dnia 30 czerwca 2021 r. 

mogą być rozpatrzone, a kwota wsparcia może być wypłacona w terminie do dnia 

31 grudnia 2021 r.”. 

Art. 2. W ustawie z dnia 20 kwietnia  2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach 

rynku pracy (Dz. U. z 2021 r. poz. 1100, 1162 i 1621) wprowadza się następujące zmiany: 

1) po art. 61b dodaje się art. 61ba - art. 61bc w brzmieniu: 

„Art. 61ba 1. Minister właściwy do spraw pracy może inicjować rządowy lub 

resortowy program aktywizacji zawodowej, integracji i aktywności społecznej 

cudzoziemców, zwany dalej „programem aktywizacyjnym dla cudzoziemców ”. 

2. Minister właściwy do spraw pracy może przyznać na realizację programu 

aktywizacyjnego dla cudzoziemców środki z rezerwy dysponenta Funduszu Pracy. 

3. Powierzenie realizacji zadań w zakresie programu aktywizacyjnego dla 

cudzoziemców odbywa się po przeprowadzeniu konkursu ofert ogłaszanego przez 

ministra właściwego do spraw pracy. 
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4. Konkurs ofert jest kierowany do: 

1) organizacji, o których w art. 3 ust. 2 lub 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 oraz z 

2021 r. poz. 1038, 1243 i 1535), lub 

2) podmiotów, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-4, lub 

3) jednostek samorządu terytorialnego. 

5.   Na stronie podmiotowej ministra właściwego do spraw pracy w Biuletynie 

Informacji Publicznej umieszcza się ogłoszenie o konkursie ofert oraz informacje  

o wyniku tego konkursu.  

6. Do wyboru realizatorów zadań nie stosuje się przepisów o prowadzeniu 

działalności pożytku publicznego na podstawie zlecenia realizacji zadań publicznych,  

o których mowa w rozdziale 2 działu II ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie. 

Art. 61bb. 1.W ogłoszeniu o konkursie ofert określa się: 

1) zadanie będące przedmiotem konkursu ofert; 

2) wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania; 

3) terminy i warunki realizacji zadania; 

4) kryteria oceny ofert; 

5) miejsce i termin składania ofert; 

6) termin rozstrzygnięcia konkursu ofert; 

7) termin i sposób ogłoszenia wyników konkursu ofert; 

8) informację o możliwości odwołania konkursu ofert przed upływem terminu na złożenie 

ofert oraz możliwości przedłużenia terminu złożenia ofert i terminu rozstrzygnięcia 

konkursu ofert. 

2. Oferta złożona w konkursie ofert zawiera w szczególności: 

1) szczegółowy sposób realizacji zadania; 

2) termin i miejsce realizacji zadania; 

3) harmonogram działań w zakresie realizacji zadania; 

4) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania.  

3. Do oferty dołącza się: 

1) aktualny odpis z odpowiedniego rejestru lub inne dokumenty informujące o statusie 

prawnym podmiotu składającego ofertę i umocowanie osób go reprezentujących; 
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2) oświadczenie potwierdzające, że w stosunku do podmiotu składającego ofertę nie 

stwierdzono niezgodnego z przeznaczeniem wykorzystania środków publicznych; 

3) oświadczenie osoby uprawnionej do reprezentowania podmiotu składającego ofertę  

o niekaralności zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami 

publicznymi oraz niekaralności za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo 

skarbowe. 

4. Minister właściwy do spraw pracy może powołać zespół do weryfikacji ofert  

w składzie co najmniej trzech osób oraz wyznacza przewodniczącego zespołu.  

5. Do członków zespołu biorących udział w przeprowadzeniu konkursu ofert oraz 

dokonywaniu wyboru najkorzystniejszych ofert stosuje się przepisy ustawy  

z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, dotyczące 

wyłączenia pracownika. 

Art. 61bc.1. Realizacja programu aktywizacyjnego dla cudzoziemców odbywa się 

na podstawie umowy. 

2. Umowa określa w szczególności: 

1) liczbę cudzoziemców objętych programem; 

2) zakres działań i okres ich realizacji; 

3) przewidywane efekty, z podaniem mierników pozwalających ocenić indywidualne 

efekty; 

4) kwotę i tryb przekazania środków Funduszu Pracy przysługujących z tytułu realizacji 

programu aktywizacyjnego dla cudzoziemców; 

5) kwotę przekazywanych środków; 

6) termin i sposób rozliczenia przyznanych środków z Funduszu Pracy; 

7) termin zwrotu niewykorzystanej części środków z Funduszu Pracy; 

8) zasady i zakres dokumentowania działań  podjętych wobec cudzoziemców w ramach 

realizacji programu aktywizacyjnego dla cudzoziemców;  

9) sposób kontroli i zakres monitorowania; 

10) warunki i sposób zmiany oraz rozwiązania umowy. 

3. W przypadku niezrealizowania programu aktywizacyjnego dla cudzoziemców 

przekazane środki podlegają zwrotowi. Do zwrotu środków stosuje się przepisy ustawy 

z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236 

i 1535).”; 

2) w art. 108 w ust. 1 po pkt 21a dodaje się pkt 21b w brzmieniu: 

https://sip.lex.pl/#/document/16784712?cm=DOCUMENT
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„21b) kosztów umów, o których mowa w art. 61bc ust. 1, zawartych z podmiotami, 

o których mowa w art. 61ba ust. 4.”. 

Art. 3. 1. Przepis art. 15g ust. 17d ustawy zmienianej w art. 1 stosuje się do 

przeprowadzania kontroli podmiotów, którym przyznano przed dniem wejścia w życie 

niniejszej ustawy świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy, o których mowa w art. 15g ust. 1 

lub 1a ustawy zmienianej w art. 1. 

2.  Przepis art. 15gg ust. 22 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą 

ustawą stosuje się do przeprowadzania kontroli podmiotów, którym przyznano przed dniem 

wejścia w życie niniejszej ustawy świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy, o których mowa 

w art. 15gg ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1. 

Art. 4. 1. Do zwrotu świadczeń, o których mowa w art. 15gg ust. 1 ustawy zmienianej 

w art. 1, lub środków, o których mowa w art. 15gg ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1, 

przyznanych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy art. 15gg 

ust. 23 i 23b-23d ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. 

2.  Do decyzji administracyjnych o obowiązku zwrotu świadczeń, o których mowa 

w art. 15gg ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, lub środków, o których mowa w art. 15gg 

ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1, wydanych przez dyrektora wojewódzkiego urzędu pracy 

przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy art. 15gg ust. 27-29 ustawy 

zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.  

Art. 5. 1. Do podmiotów, którym przyznano świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy, 

o których mowa w art. 15gg ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, przed dniem wejścia w życie 

niniejszej ustawy, stosuje się przepisy art. 15gg ust. 23a ustawy zmienianej w art. 1. 

2.  Do podmiotów, którym przyznano świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy, 

o których mowa w art. 15gga ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, przed dniem wejścia w życie 

niniejszej ustawy, stosuje się przepis art. 15gga ust. 18 ustawy zmienianej w art. 1, 

w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.  

Art. 6. 1. Decyzja ostateczna o obowiązku zwrotu całości otrzymanej pomocy wydana na 

podstawie art. 15gg ust. 23 ustawy zmienianej w art. 1 przed dniem wejścia w życie niniejszej 

ustawy, podlega uchyleniu lub zmianie w przypadku, gdy decyzja wydana w tych samych 

okolicznościach faktycznych na podstawie przepisów art. 15gg ust. 23b-23d ustawy zmienianej 

w art. 1, stwierdzałaby obowiązek zwrotu części otrzymanej pomocy. 
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2. Wszczęcie postępowania, o którym mowa w ust. 1, następuje z urzędu i nie wymaga 

zawiadomienia strony. 

Art. 7. Do czasu zakończenia postępowania w danej instancji, w sprawach udzielania, 

przyznania, umorzenia lub zwrotu wsparcia, o którym mowa w art. 15zzb-15zze, art. 15zze2, 

art. 15zze4 i art. 15zze4a, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej 

ustawy, w zakresie obowiązku uiszczania kosztów sądowych, stosuje się przepisy 

dotychczasowe. 

Art. 8. 1. Podmiot, o którym mowa w art. 15zzf2 ust. 1  ustawy zmienianej w art. 1, który 

za zgodą pośrednika finansowego zawiesił prowadzenie działalności gospodarczej na okres nie 

dłuższy niż 6 miesięcy lub nie zatrudniał pracownika na utworzonym stanowisku pracy przez 

okres nie dłuższy niż 6 miesięcy, może złożyć do pośrednika finansowego wniosek 

o przedłużenie okresu zawieszenia prowadzenia działalności gospodarczej lub niezatrudniania 

pracownika na utworzonym stanowisku pracy na okres określony w art. 15zzf2 ust. 2 ustawy 

zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. 

2. Podmiot, o którym mowa w art. 15zzf2 ust. 1  ustawy zmienianej w art. 1, który za 

zgodą pośrednika finansowego zawiesił prowadzenie działalności gospodarczej na okres nie 

dłuższy niż 6 miesięcy lub nie zatrudniał pracownika na utworzonym stanowisku pracy przez 

okres nie dłuższy niż 6 miesięcy i po upływie tego okresu nie wznowił działalności 

gospodarczej lub nie zatrudnił pracownika na utworzonym stanowisku pracy, może złożyć do 

pośrednika finansowego wniosek o zgodę na: 

1) odstąpienie od zastosowania sankcji określonych w art. 61o ust. 1, 1a, 2 lub 3 ustawy 

z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, lub 

2) zawieszenie prowadzenia działalności gospodarczej na okres określony w art. 15zzf2 

ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą lub 

niezatrudnianie pracownika na utworzonym stanowisku pracy przez okres określony 

w art. 15zzf 2  ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. 

3. Pośrednik finansowy dokonuje zmiany warunków umowy pożyczki, o których mowa 

w ust. 1 lub 2, w przypadku gdy według jego oceny pożyczkobiorca uzasadnił, że sytuacja  

związana z COVID-19 spowodowała dla pożyczkobiorcy negatywne konsekwencje 

ekonomiczne lub powoduje ryzyko wystąpienia takich konsekwencji w przyszłości. 



– 12 – 

Art. 9. Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, za wyjątkiem 

art. 1 pkt 4, 10-12, które wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia z mocą 

od dnia 30 czerwca 2021 r. 
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