
 
 

 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 23 czerwca 2020 r. 

Poz. 1086 

USTAWA  

z dnia 19 czerwca 2020 r. 

COVID-19 oraz o o   -191) 

                                                           
1)  dnia 20 maja 1971 r.   dnia 6 kwietnia 1984 r. 

o fundacjach,  dnia 7 kwietnia 1989 r.  Prawo o stowarzyszeniach,  dnia 17 maja 1989 r.  Prawo geodezyjne 
i  dnia 26 lipca 1991 r. o  dnia 19  r. 
o  dnia 15 lutego 1992 r. o 

 dnia 7 lipca 1994 r.  Prawo bu  dnia 20  r. o specjalnych strefach ekono-
 dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i  dnia 10 kwietnia 1997 r.  Prawo energe-

 dnia 8 maja 1997 r. o  g
 dnia 6 czerwca 1997 r.   dnia 6 czerwca 1997 r.   dnia 

29 sierpnia 1997 r.   dnia 29 sierpnia 1997 r.   dnia 20 listopada 1998 r. 
o  dnia 30 czerwca 
2000 r.   dnia 21 grudnia 2000 r. o  dnia 11 maja 2001 r.  
Prawo o  dnia 27 lipca 2001 r.  Prawo o  dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i  dnia 13 listopada 2003 r. o l-

 dnia 29 stycznia 2004 r.   dnia 16 listopada 2006 r. o 
 dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i  dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach 

w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w  dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej 
 dnia 12 maja 2011 r. o  dnia 8 marca 2013 r. o 

  dnia 20 lutego 2015 r. o 
z dnia 25 czerwca 2015 r.   dnia 24 lipca 2015 r. o  dnia 
24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w  dnia 5 sierpnia 
2015 r. o  dnia 
9  r. o  dnia 13 kwietnia 2016 r. o  
z dnia 11 stycznia 2018 r. o   dnia 1 marca 2018 r. o raniu 

 z dnia 6 marca 2018 r.  Prawo  z dnia 10 maja 2018 r. 
o  dnia 3 lipca 2018 r.   Prawo o 
i nauce,  dnia 20 lipca 2018 r.  Prawo o   dnia 13  r. o Centrum Me-

 dnia 4  r. o  dnia 
4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy   dnia 4 lipca 2019 r. 
o zmianie ustawy o   dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy  
Kodeks s  dnia 30 sierpnia 2019 r. o -

 
 dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy   dnia 11  r.  Przepisy 

   dnia 2 marca 2020 r. o 
z aniem i zwalczaniem COVID- y-

 dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o  zapobieganiem, przeciw-
 zwalczaniem COVID-  

 dnia 16 kwietnia 2020 r. o   
SARS-CoV-  dnia 14 maja 2020 r. o zmianie n    rozprzes-

-CoV-2. 
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Art. 1.  

1) w art. 2 14  
mowa w art. 2 ust.  trudnej sytuacji finansowej w  ponoszeniem negatywnych kon-

 -CoV-
-  celu zapobiegania i 

oraz ich zwalczania; 

2) w art. 15 25    
COVID-19. 

Art. 2.   art. a-
wialnych i nieodnawialnych, udzielanych w   o-
terminowej i   konsekwencjami rozprzestrzeniania s
COVID-19. 

2.   dnia 6 marca 
2018 r.   U. z 2019 r. poz. 1292 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 424 i 1086) oraz podmiotom pro-

  

3.  

1)   

2)   ustawie. 

4. W przypadku, o  ust. 3 pkt  dosto-
 onych w ustawie. 

5. Bankiem w e-
go, o  art. 4 ust. 1 pkt 1, 18 i 20 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.  Prawo bankowe (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 2357 oraz z 2020 r. poz. 284, 288, 321 i 1086). 

Art. 3.   
  

 

  

Art. 4. O  z 
 

1)  grudnia 2019  trudnej sytuacji w rozumieniu 
art. 2 pkt 18  651/2014 z dnia 17 czerwca 2014  pomocy 
za zgodne z  zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, 
z 2)  

2)   dnia 
6 marca 2018 r.   sekt

 lutego 2020 r. w  
COVID-19; 

3)  

4)   o-
  -19. 

Art. 5. Umowy kredytu z  grudnia 2020 r. 

                                                           
2)  Dz. Urz. UE L 329 z 15.12.2015, str. 28, Dz. Urz. UE L 149 z 07.06.2016, 

str. 10, Dz. Urz. UE L 156 z 20.06.2017, str. 1, Dz. Urz. UE L 236 z 14.09.2017, str. 28 oraz Dz. Urz. UE L 26 z 31.01.2018, str. 53. 
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2. W   

maksymalne kwoty, o  ust.  a-
 

 kilku sekto-
  ust. 1 pkt 3. 

3.   ust.  p y-
tu z   art. 7 ust. 1. 

4. Dniem udzielenia pomocy, o  ust.   
w art. 7 ust. 1. 

5. Pomoc w   
Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1) lub rozporz  1408/2013 
z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy 
de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 9, z 4) omisji (UE) 
nr 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
do pomocy de minimis w  akwakultury (Dz. Urz. UE L 190 z 28.06.2014, str. 45), lub rozporz
dzenia Komisji (UE) nr 360/2012 z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowa-

  
interesie gospodarczym (Dz. Urz. UE L 114 z 26.04.2012, str. 8, z 5)). 

6. Pomoc w    sek-
 3.2 komunikatu Komisji   celu wsparcia gospodarki w e 

-19. 

7. Bank zamieszcza w umowie kredytu z   art. 7 ust.  -
licznej w   d-
s   jego numerze. 

Art. 14.  
o  

 BGK 
   art. 8 ust.  wa, o 

w art. 102 ust. 1  
w art. 12 ust. 2. 

 

 

Art. 15. 1. Do dnia 30 czerwca 2021  dnia 15 maja 2015 r.  
Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2020 r. poz.   
w art. 210   Gospodarczym o otwarciu p  zatwierdzenie 

 oparciu o przepisy ustawy z dnia 15 maja 2015 r.  o-
   

2. Obwieszczenia, o  ust.   

3. Obwieszczenie, o  ust.  
 Krajowym Rejes  w przypadku ich braku dane 

   i naz-
er licencji nadzorcy 

  

4. O dokonaniu obwieszczenia, o  ust. 
wniosku o   mowa w art. 219 ustawy z dnia 15 maja 2015 r.  Prawo restrukturyzacyjne, 
w terminie 3 dni od jego dokonania. 

5. Obwieszczenie, o  ust. a-
  

                                                           
4)  Dz. Urz. UE L 51I z 22.02.2019, str. 1. 
5)  Dz. Urz. UE L 313 z 10.12.2018, str. 2. 
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Art. 16.   art. 15 ust.  za-

 

2.  dni przed  dokonanie obwieszczenia 
i   

3. Z dniem dokonania obwieszczenia, o  art. 15 ust. o-
wania o  

1)  
o  art.   ust. 1, ulega zawieszeniu 
z mocy prawa; 

2) z wykonanie postanowienia o 
    

mowa w art. 17, jest niedopuszczalne; 

3) przepisy art. 252, art. 253 oraz art. 256 ustawy z dnia 15 maja 2015 r.  o-
wiednio; zezwolenia, o  art. 256 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r.  Prawo restrukturyzacyjne, 

 

Art. 17.   art. 260 
ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r.  Prawo restrukturyzacyjne, w   ciami 

 
 o-

   przedmiotu zabezpieczenia  do 
 

2. Przepis ust. 1   art. 249 ustawy 
z dnia 15 maja 2015 r.  Prawo restrukturyzacyjne. 

Art. 18. 
o  art. 16 ust. 

   art. 22 ust. 1. 

2.   Gospodarczym o uchyleniu sku z-
czenia, o  art. 16 ust. 3. 

Art. 19.   art. 212 ustawy z dnia 15 maja 2015 r.  Prawo 
 

 

2. W   art. 17, wierzycieli, o  art. 
 

3. 
z  u-
nikacji obejmuje w zenia wierzycieli w czasie rzeczywistym, w y-

  
  og

identyfikacji wierzycieli i  

4.  a-
cji zawiera zapis posiedzenia na  

5.  zgro-
madzeniu wierzycieli zawarte w ustawie z dnia 15 maja 2015 r.  Prawo restrukturyzacyjne oraz w art. 264 tej ustawy. 

6.  oparciu o art. 119 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. 
  

Art. 20.   mocy pr  terminie 4 o-
  

2.  
owania z mocy prawa. 
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Art. 21. 1. W  

  ponadto: 

1) w przypadku gdy kwota przeznaczona dla wierzycieli zgodnie z  100 000 
 000 a-

czonej dla wierzycieli; 

2) w przypadku gdy kwota przeznaczona dla wierzycieli zgodnie z  000  
 000 a-

czonej dla wierzycieli. 

2. W przypadku prawomocnej odmowy zatwierdzenia 
 

w  zysku w oszonego przez Prezesa 
 

3. Przepis art. 49 ustawy z dnia 15 maja 2015 r.   

Art. 22. 1. Przepisu art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r.   dnia 
dokonania obwieszczenia, o  art. 15 ust.  za-

 
 

2.  

1)  

2)  
w  

3) przeniesien  

4)  

  li 
informacja o   

 

3.   ust. a-
chowania zdolno  
jego otwarciu lub zawarcia i 
i  planu restrukturyzacji, a ustanowione zabezpieczenie jest adekwatne do udzie-

 

Art. 23.    
7  zatw  o zatwierdzenie 

   art. 328 ustawy 
z dnia 15 maja 2015 r.  Prawo restrukturyzacyjne, albo uproszczony wniosek o  
w art. 334 tej ustawy. 

Art. 24. W   art. 15 ust. 1, w e-
rzycielowi, a  naprawienie szkody. 

Art. 25.  

1)    art. 21 ust. 1 lub 2a 
ustawy z dnia 28 lutego 2003 r.   U. z 2019 r. poz. 498, z 6)), 

2)   art. 299  1 ustawy z dnia 15  r.  
(Dz. U. z 2019 r. poz. 505, z 7)), 

                                                           
6) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy z  Dz. U. z 2019 r. poz. 912, 1495, 1655, 1802, 2089 i 2217. 
7)  Dz. U. z 2019 r. poz. 1543, 1655, 1798 i 2217 oraz z 2020 r. 

poz. 288, 568 i 695. 
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3)   art. 116  1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.  Ordynacja podatkowa 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 900, z 8)) 

 ,  z  pkt 1 3 
w  art. 21 ust. 1 lub 2a ustawy z dnia 28 lutego 2003 r.  Prawo up z-
czenia, o  art. 15 ust.   a-

 -
ku o   terminie 7  a-
du na podstawie art. 20   j-

  

2.   
o  art. 131a ustawy z dnia 28 lutego 2003 r.  , 

  art. 15 ust.  
w art. 20. 

 

Zmiany w przepisach 

Art. 26. W ustawie z dnia 20 maja 1971 r.   U. z 2019 r. poz. 821 i 1238 oraz z 2020 r. 
poz. 568 i  

1) po art. 107  107a w brzmieniu: 

 107a.   y-
ciu systemu teleinformatycznego, udaremnia 

  

 2.   1  inny spo-

  

2) w art. 130  2 otrzymuje brzmienie: 

 2. Przepisu art. 119  
z  

Art. 27. W ustawie z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1491 oraz z 2020 r. poz. 695) w art. 5 po 
ust.  1c w brzmieniu: 

   ust.  okresie obo-
  ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. 

o   ludzi, lub do 30  danego stanu, pod-

  

Art. 28. W ustawie z dnia 7 kwietnia 1989 r.  Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2019 r. poz. 713 oraz z 2020 r. 
poz. 695) w art. 10 po ust.  1f w brzmieniu: 

   ust. 1 pkt  
nia epidemicznego lub stanu epidemii, o  ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapo-

  ludzi, lub do 30 
 dni od dnia 

 

Art. 29. W ustawie z dnia 17 maja 1989 r.  Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.  r. poz. 276, 284 
i 782) w art. 42 dodaj  4 w brzmieniu: 

  dziedzinie geodezji i 
z  

zasobu geodezyjnego i kartograficznego wraz z  

                                                           
8) Zmiany tekstu jednolitego  Dz. U. z 2019 r. poz. 924, 1018, 1495, 1520, 1553, 1556, 1649, 

1655, 1667, 1751, 1818, 1978, 2020 i 2200 oraz z 2020 r. poz. 285, 568, 695, 1065 i 1086. 


