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Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem

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

z dnia 2 marca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 374)

Tekst jednolity z dnia 29 października 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 2095)1

(zm.: Dz.U. 2021, poz. 2120, poz. 2133, poz. 2262, poz. 2269, poz. 2317, poz. 2368,
poz. 2459; 2022, poz. 202, poz. 218, poz. 655, poz. 830, poz. 1301, poz. 1370)

Wyciąg

(…)

Rozdział 2. Przepisy szczegółowe

(…)

Art. 15zzk. [Upoważnienie ustawowe] 1. Rada Ministrów może, w dro-
dze rozporządzenia, wstrzymać administracyjne postępowania egzekucyj-
ne należności pieniężnych, określając w szczególności zakres terytorialny
wstrzymania tych postępowań oraz okres, na który następuje to wstrzymanie,
mając na względzie okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego
i stanu epidemii w związku z COVID-19 oraz skutki nimi wywołane.

2. W okresie wstrzymania, o którym mowa w ust. 1, mogą być dokonywane
wypłaty z zajętego rachunku bankowego lub rachunku prowadzonego przez
spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową.

(…)

Art. 15zzs4. [Przeprowadzenie rozprawy] 1. W okresie obowiązywania
stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powo-
du COVID–19 oraz w ciągu roku od odwołania ostatniego z nich Naczelny
Sąd Administracyjny nie jest związany żądaniem strony o przeprowadzenie
rozprawy. W przypadku skierowania sprawy podlegającej rozpoznaniu na
rozprawie na posiedzenie niejawne Naczelny Sąd Administracyjny orzeka
w składzie trzech sędziów.

1 Tekst jednolity ogłoszono dnia 22.11.2021 r.
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Art. 15zzs5–15zzs7

2. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu
epidemii ogłoszonego z powodu COVID–19 oraz w ciągu roku od odwołania
ostatniego z nich wojewódzkie sądy administracyjne oraz Naczelny Sąd Ad-
ministracyjny przeprowadzają rozprawę przy użyciu urządzeń technicznych
umożliwiających przeprowadzenie jej na odległość z jednoczesnym bezpo-
średnim przekazem obrazu i dźwięku, z tym że osoby w niej uczestniczące
nie muszą przebywać w budynku sądu.

3. Przewodniczący może zarządzić przeprowadzenie posiedzenia niejaw-
nego, jeżeli uzna rozpoznanie sprawy za konieczne, a nie można przepro-
wadzić jej na odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu
i dźwięku. Na posiedzeniu niejawnym w tych sprawach sąd orzeka w skła-
dzie trzech sędziów.

4. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu
epidemii ogłoszonego z powodu COVID–19 oraz w ciągu roku od odwołania
ostatniego z nich przewodniczący, na wniosek Komisji do spraw reprywa-
tyzacji nieruchomości warszawskich, zarządza przeprowadzenie rozprawy
w sprawie, w której jest ona stroną. W takim przypadku mogą być obecni na
sali: strony, ich przedstawiciele ustawowi i pełnomocnicy, prokurator oraz
osoby, których udział przewodniczący uzna za niezbędny. Przebieg rozpra-
wy podlega transmisji przy użyciu urządzeń technicznych z jednoczesnym
bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku.

Art. 15zzs5. [Podział czynności] W okresie obowiązywania stanu zagro-
żenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID–19
oraz w ciągu roku od odwołania ostatniego z nich podział czynności, o któ-
rym mowa w art. 22a ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów
powszechnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 2072 oraz z 2021 r. poz. 1080 i 1236),
może zostać ustalony przed zasięgnięciem opinii kolegium właściwego sądu.
Odwołanie od podziału czynności nie wstrzymuje jego stosowania. W przy-
padku uwzględnienia odwołania przydział spraw dokonany przed doręcze-
niem sądowi uchwały Krajowej Rady Sądownictwa pozostaje w mocy.

Art. 15zzs6. [Zwołanie zgromadzenia ogólnego] W okresie obowiązy-
wania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego
z powodu COVID–19 oraz w ciągu roku od odwołania ostatniego z nich pre-
zes właściwego sądu lub trybunału nie jest związany wnioskiem ani termi-
nem zwołania zgromadzenia ogólnego przewidzianym w przepisach odręb-
nych.

Art. 15zzs7. [Rozpoznanie skargi kasacyjnej na rozprawie, brak zwią-
zania wnioskiem] W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemiczne-
go albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID–19 oraz w ciągu roku
od odwołania ostatniego z nich Sąd Najwyższy nie jest związany wnioskiem
skarżącego o rozpoznanie skargi kasacyjnej na rozprawie również w przy-
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Art. 15zzs9–15zzs10

padku występowania w sprawie istotnego zagadnienia prawnego, bez wzglę-
du na datę wniesienia skargi kasacyjnej. Przepisu art. 15zzs1 ust. 1 pkt 3 nie
stosuje się.

(…)

Art. 15zzs9. [Dane wymagane w piśmie procesowym, doręczenia]
1. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu
epidemii ogłoszonego z powodu COVID–19 oraz w ciągu roku od odwo-
łania ostatniego z nich, w sprawach prowadzonych w sposób określony
w art. 15zzs1, w pierwszym piśmie procesowym wnoszonym przez adwo-
kata, radcę prawnego, rzecznika patentowego lub Prokuratorię Generalną
Rzeczypospolitej Polskiej podaje się adres poczty elektronicznej i numer te-
lefonu przeznaczone do kontaktu z sądem. Niewykonanie tego obowiązku
stanowi brak formalny pisma.

2. W okresie wskazanym w ust. 1, w braku możliwości wykorzystania sys-
temu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe, sąd doręcza
adwokatowi, radcy prawnemu, rzecznikowi patentowemu lub Prokuratorii
Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej pisma sądowe poprzez umieszczenie
ich treści w systemie teleinformatycznym służącym udostępnianiu tych pism
(portal informacyjny). Nie dotyczy to pism, które podlegają doręczeniu wraz
z odpisami pism procesowych stron lub innymi dokumentami niepochodzą-
cymi od sądu.

3. Datą doręczenia jest data zapoznania się przez odbiorcę z pismem
umieszczonym w portalu informacyjnym. W przypadku braku zapoznania
się pismo uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia umieszczenia
pisma w portalu informacyjnym.

4. Doręczenie pisma za pośrednictwem portalu informacyjnego wywołuje
skutki procesowe określone w Kodeksie postępowania cywilnego właściwe
dla doręczenia pisma sądowego.

5. Przewodniczący zarządza odstąpienie od doręczenia pisma za pośred-
nictwem portalu informacyjnego, jeżeli doręczenie jest niemożliwe ze wzglę-
du na charakter pisma.

Art. 15zzs10. [Całkowite zaprzestanie czynności przez sądy powszech-
ne lub wojskowe, pilne sprawy] 1. W przypadku całkowitego zaprzestania
czynności przez sąd powszechny lub wojskowy w okresie obowiązywania
stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu
COVID–19 prezes sądu apelacyjnego, a w stosunku do wojskowych sądów
garnizonowych prezes wojskowego sądu okręgowego, może wyznaczyć inny
sąd równorzędny, położony na obszarze odpowiednio tej samej apelacji lub
okręgu, jako właściwy do rozpoznawania spraw pilnych należących do właś-

5



Art. 15zzs10

ciwości sądu, który zaprzestał czynności – mając na względzie zapewnienie
prawa do sądu oraz warunki organizacyjne sądów. Wyznaczenia dokonuje
się na czas oznaczony, wynikający z przewidywanego okresu zaprzestania
czynności.

2. W przypadku całkowitego zaprzestania czynności przez wszystkie są-
dy powszechne lub wojskowe na obszarze apelacji w okresie obowiązywa-
nia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z po-
wodu COVID–19 Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego, na wniosek preze-
sa sądu apelacyjnego, a w stosunku do wojskowych sądów garnizonowych
prezes wojskowego sądu okręgowego, na którego obszarze sądy zaprzestały
czynności, wyznacza inne sądy równorzędne, położone w miarę możliwości
odpowiednio na obszarze sąsiedniej apelacji lub okręgu, jako właściwe do
rozpoznawania spraw pilnych należących do właściwości sądów, które za-
przestały czynności – mając na względzie zapewnienie prawa do sądu oraz
warunki organizacyjne sądów. Wyznaczenia dokonuje się na czas oznaczo-
ny, wynikający z przewidywanego okresu zaprzestania czynności.

3. W przypadku całkowitego zaprzestania czynności przez wojewódzki
sąd administracyjny w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicz-
nego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID–19 Prezes Naczel-
nego Sądu Administracyjnego może wyznaczyć inny wojewódzki sąd admi-
nistracyjny jako właściwy do rozpoznawania spraw pilnych należących do
właściwości sądu, który zaprzestał czynności – mając na względzie zapew-
nienie prawa do sądu oraz warunki organizacyjne sądów. Wyznaczenia do-
konuje się na czas oznaczony, wynikający z przewidywanego okresu zaprze-
stania czynności.

4. Sprawami pilnymi, o których mowa w ust. 1 i 2, są sprawy:
1) w przedmiocie wniosków o zastosowanie, przedłużenie, zmianę i uchy-

lenie tymczasowego aresztowania;
2) w których są stosowane zatrzymanie albo środek zapobiegawczy w po-

staci tymczasowego aresztowania;
3) w których orzeczono środek zabezpieczający;
4) przesłuchania świadka w postępowaniu przygotowawczym przez sąd na

podstawie art. 185a–185c albo art. 316 § 3 ustawy z dnia 6 czerw-
ca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 534
i 1023), gdy podejrzany jest zatrzymany;

5) przesłuchania świadka w postępowaniu przygotowawczym przez sąd na
podstawie art. 185a–185c albo art. 316 § 3 ustawy z dnia 6 czerw-
ca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego, jeżeli o przeprowadzenie
przesłuchania w trybie przewidzianym dla rozpoznawania spraw pilnych
wniósł prokurator;

6) w przedmiocie europejskiego nakazu aresztowania;
7) w przedmiocie zarządzenia przerwy w wykonaniu kary w systemie do-

zoru elektronicznego;

6



Art. 15zzs10

8) dotyczące warunkowego umorzenia postępowania, zarządzenia wykona-
nia kary warunkowo zawieszonej oraz odwołania warunkowego zwol-
nienia;

9) o zastosowanie i przedłużenie środka detencyjnego w postaci umiesz-
czenia cudzoziemca w strzeżonym ośrodku, o zastosowanie lub przedłu-
żenie wobec niego aresztu dla cudzoziemców;

10) w których wykonywana jest kara pozbawienia wolności albo inna ka-
ra lub środek przymusu skutkujący pozbawieniem wolności, jeżeli roz-
strzygnięcie sądu dotyczy zwolnienia osoby pozbawionej wolności z za-
kładu karnego lub aresztu śledczego albo jest niezbędne do wykonania
takiej kary lub środka przymusu w tym zakładzie lub areszcie;

11) o odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej
pod opieką;

12) o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia
psychicznego (Dz.U. z 2020 r. poz. 685);

13) dotyczące umieszczenia lub przedłużenia pobytu nieletniego w schroni-
sku dla nieletnich;

14) dotyczące umieszczenia małoletniego cudzoziemca w placówce opie-
kuńczo-wychowawczej;

15) z zakresu postępowania wykonawczego w sprawach, o których mowa
w pkt 10–14;

16) wniosków o ustanowienie kuratora w celu reprezentowania interesów
małoletnich w postępowaniu przed sądem lub innym organem w spra-
wach pilnych;

17) o których mowa w ustawie z dnia 22 listopada 2013 r. o postępowa-
niu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie
życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób (Dz.U. z 2021 r.
poz. 1638);

18) przesłuchania przez sąd osoby w trybie zabezpieczenia dowodu lub co
do której zachodzi obawa, że nie będzie można jej przesłuchać na roz-
prawie;

19) o rozpoznanie wniosku restrukturyzacyjnego i prowadzone po otwarciu
postępowania restrukturyzacyjnego;

20) o ogłoszenie upadłości oraz prowadzone po ogłoszeniu upadłości;
21) w przedmiocie nakazania przez sąd opuszczenia mieszkania przez człon-

ka rodziny wspólnie zajmującego mieszkanie, który swoim zachowa-
niem polegającym na stosowaniu przemocy w rodzinie czyni szczegól-
nie uciążliwym wspólne zamieszkiwanie, na podstawie art. 11a ustawy
z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U.
z 2021 r. poz. 1249);
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Art. 15zzs11

22) o wyrażenie zgody na wykonanie czynności medycznych, o których mo-
wa w ustawie z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza den-
tysty;

23) o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności.
5. Sprawami pilnymi, o których mowa w ust. 3, są sprawy, w przypadku

których ustawa określa termin ich rozpatrzenia przez sąd, oraz sprawy wnios-
ków o wstrzymanie wykonania aktu lub czynności.

6. Prezes sądu dokonujący w trybie ust. 1–3 wyznaczenia sądu właściwe-
go do rozpoznawania spraw pilnych należących do właściwości sądu, który
zaprzestał czynności, może wskazać także sprawy inne niż pilne należące do
właściwości tego sądu, do których rozpoznawania będzie właściwy sąd wy-
znaczony, jeżeli ich nierozpoznanie mogłoby spowodować niebezpieczeń-
stwo dla życia lub zdrowia ludzi lub zwierząt, poważną szkodę dla interesu
społecznego, a także gdy wymaga tego dobro wymiaru sprawiedliwości.

7. Sąd, który całkowicie zaprzestał czynności z powodu COVID–19, prze-
kazuje akta spraw pilnych wszczętych i niezakończonych oraz spraw, o któ-
rych mowa w ust. 6, sądowi wyznaczonemu jako sąd właściwy w trybie
ust. 1–3. O przekazaniu akt zawiadamia się osoby biorące udział w postępo-
waniu.

8. Sąd wyznaczony jako sąd właściwy w trybie ust. 1–3 pozostaje właści-
wy do zakończenia postępowania w danej instancji.

Art. 15zzs11. [Delegacja] 1. Prezes sądu apelacyjnego może delegować
sędziego sądu rejonowego, sędziego sądu okręgowego lub sędziego sądu
apelacyjnego, za jego zgodą, do pełnienia obowiązków sędziego w innym są-
dzie rejonowym, sądzie okręgowym lub sądzie apelacyjnym, na czas okreś-
lony, do rozpoznawania spraw, o których mowa w art. 15zzs10 ust. 4 i 6,
jeżeli w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu
epidemii ogłoszonego z powodu COVID–19 wymaga tego dobro wymiaru
sprawiedliwości.

2. Prezes wojskowego sądu okręgowego może delegować sędziego woj-
skowego sądu okręgowego lub sędziego wojskowego sądu garnizonowego,
za jego zgodą, do pełnienia obowiązków sędziego w innym wojskowym są-
dzie okręgowym lub wojskowym sądzie garnizonowym, na czas określony,
do rozpoznawania spraw, o których mowa w art. 15zzs10 ust. 4 pkt 1–10, je-
żeli w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu
epidemii ogłoszonego z powodu COVID–19 wymaga tego dobro wymiaru
sprawiedliwości.

3. Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego może delegować sędzie-
go Naczelnego Sądu Administracyjnego lub sędziego wojewódzkiego sądu
administracyjnego, za jego zgodą, do pełnienia obowiązków sędziego w in-
nym sądzie administracyjnym, na czas określony, do rozpoznawania spraw,
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Art. 15zzu10a–15zzu10b

o których mowa w art. 15zzs10 ust. 5, jeżeli w okresie obowiązywania sta-
nu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu
COVID–19 wymaga tego dobro wymiaru sprawiedliwości. Za zgodą prezesa
sądu apelacyjnego sędzia sądu wojskowego może zostać delegowany także
do sądu powszechnego na obszarze apelacji.

(…)

Art. 15zzu10a. [Usługa pocztowa, wybór operatora] 1. Do dnia
30 września 2021 r., w ramach realizacji zadań przeciwdziałania COVID–19
powierza się operatorowi wyznaczonemu, o którym mowa w art. 3 pkt 13
ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. z 2020 r.
poz. 1041 i 2320), świadczenie usługi pocztowej, o której mowa w art. 2
ust. 1 pkt 3 tej ustawy, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektro-
nicznej na etapie doręczania.

2. Przez usługę pocztową, o której mowa w ust. 1, rozumie się przyjęcie
przesyłki poleconej, a następnie jej przemieszczenie i doręczenie w postaci
dokumentu elektronicznego do adresata bez konieczności składania własno-
ręcznego podpisu.

3. Usługa pocztowa, o której mowa w ust. 1, jest przeznaczona dla podmio-
tów posiadających profil zaufany w rozumieniu art. 3 pkt 14 ustawy z dnia
17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących za-
dania publiczne (Dz.U. z 2021 r. poz. 670, 952, 1005 i 1641).

4. Przez przesyłkę poleconą rozumie się również przesyłkę poleconą z po-
twierdzeniem odbioru, pokwitowaniem odbioru albo elektronicznym po-
twierdzeniem odbioru.

Art. 15zzu10b. [Doręczanie przesyłek poleconych] 1. Do dnia 30 wrześ-
nia 2021 r. ilekroć w przepisach prawa jest mowa o przesyłce poleconej w ro-
zumieniu art. 3 pkt 22 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo poczto-
we albo o doręczaniu pisma za pokwitowaniem przez operatora pocztowego
w rozumieniu tej ustawy, doręczenie takiej przesyłki może nastąpić przy wy-
korzystaniu środków komunikacji elektronicznej, jeżeli adresat wyrazi na to
zgodę i upoważni operatora wyznaczonego do odbioru przesyłek poleconych
celem ich przetworzenia i doręczenia w postaci dokumentów elektronicz-
nych na skrzynkę elektroniczną adresata. W upoważnieniu adresat uzgadnia
z operatorem wyznaczonym sposób postępowania z odebranymi przesyłka-
mi poleconymi.

2. Datą doręczenia przesyłki jest data zapoznania się przez odbiorcę z do-
kumentem zamieszczonym na skrzynce elektronicznej adresata. W przypad-
ku braku zapoznania się dokument uznaje się za doręczony po upływie 14 dni
od zamieszczenia dokumentu.
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Art. 15zzu10c–15zzu10g

3. Operator wyznaczony przesyła na adres elektroniczny wskazany przez
adresata zawiadomienie zawierające informację, że doręczono na skrzynkę
elektroniczną adresata dokument elektroniczny.

Art. 15zzu10c. [Wyłączenie zastosowania przepisów] 1. Przepisów
art. 15zzu10a nie stosuje się w przypadkach, gdy korespondencja nie może
być doręczona ze względu na:
1) konieczność doręczenia niepodlegającego przekształceniu dokumentu

utrwalonego w postaci innej niż elektroniczna lub rzeczy;
2) ważny interes publiczny, w szczególności bezpieczeństwo państwa,

obronność lub porządek publiczny;
3) opatrzenie tekstem plastycznym, odbitką pieczęci plastycznej, hologra-

mem lub innym zabezpieczeniem, które nie może być odzwierciedlone
w wyniku przekształcenia;

4) inne przyczyny techniczne.
2. Istnienie przesłanek wymienionych w ust. 1 ocenia nadawca.

Art. 15zzu10d. [Zastosowanie przepisów do przesyłek poleconych]
Przepisy mają zastosowanie do przesyłek poleconych, o których mowa
w art. 15zzu10a ust. 4, nadawanych na podstawie zawartych z operatorem wy-
znaczonym umów, bez względu na tryb, w jakim zostały zawarte te umowy.

Art. 15zzu10e. [Moc dokumentu elektronicznego] Dokument elektro-
niczny powstały w ramach realizacji usługi, o której mowa w art. 15zzu10a

ust. 1, ma moc równą mocy dokumentu w postaci papierowej, z którego zo-
stał przekształcony.

Art. 15zzu10f. [Obowiązki operatora] 1. Operator wyznaczony w ra-
mach świadczenia usługi, o której mowa w art. 15zzu10a ust. 1:
1) jest obowiązany do zapewnienia jednoznacznej identyfikacji adresata bę-

dącego osobą fizyczną;
2) może zapewnić jednoznaczną identyfikację adresata lub osób uprawnio-

nych do jego reprezentowania, w przypadku gdy adresat jest osobą praw-
ną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, o ile
operator wyznaczony ma takie możliwości techniczne.
2. Minister właściwy do spraw informatyzacji w okresie do dnia 30 wrześ-

nia 2021 r. zapewnia adresatowi będącemu osobą fizyczną możliwość uwie-
rzytelnienia w systemie operatora wyznaczonego za pomocą profilu zaufa-
nego dla potrzeb korzystania z usługi, o której mowa w art. 15zzu10a ust. 1.

Art. 15zzu10g. [Regulamin] Operator wyznaczony świadczy usługę,
o której mowa w art. 15zzu10a ust. 1, na podstawie regulaminu usługi. Regu-
lamin, poza wymogami określonymi w ustawie z dnia 23 listopada 2012 r. –
Prawo pocztowe, określa zasady identyfikacji adresata oraz zasady odbioru
przesyłek.
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Art. 15zzu10h

Art. 15zzu10h. [Opłata, zwolnienia, dotacja] 1. Do dnia 31 grudnia
2020 r. dodatkowe czynności związane z doręczeniem wynikające z upoważ-
nienia, o którym mowa w art. 15zzu10b ust. 1, wykonywane w ramach usługi,
o której mowa w art. 15zzu10a ust. 1, są zwolnione z opłaty. Operator wy-
znaczony, który nie pobrał opłaty, otrzymuje z Funduszu Przeciwdziałania
COVID–19 środki związane z funkcjonowaniem usługi w okresie jej świad-
czenia, na pokrycie kosztów całkowitych tej usługi, powiększonych o wskaź-
nik zwrotu kosztu zaangażowanego kapitału dla operatora wyznaczonego.

2. Od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 30 września 2021 r. dodatkowe
czynności związane z doręczeniem wynikające z upoważnienia, o którym
mowa w art. 15zzu10b ust. 1, wykonywane w ramach usługi, o której mowa
w art. 15zzu10a ust. 1, są zwolnione z opłaty. Operator wyznaczony, który nie
pobrał opłaty, otrzymuje dotację z budżetu państwa związaną z funkcjono-
waniem usługi w okresie jej świadczenia, na pokrycie kosztów całkowitych
tej usługi, powiększonych o wskaźnik zwrotu kosztu zaangażowanego kapi-
tału dla operatora wyznaczonego.

3. Łączną kwotę dotacji, o której mowa w ust. 2, określa ustawa budżeto-
wa.

4. Podstawę obliczenia należnych operatorowi wyznaczonemu środków,
o których mowa w ust. 1, oraz należnej operatorowi wyznaczonemu dotacji,
o której mowa w ust. 2, stanowi:
1) wartość poniesionych w okresie świadczenia usługi kosztów uzasadnio-

nych rozumianych jako całkowity rzeczywisty koszt jednostkowy prze-
syłki hybrydowej, skalkulowany zgodnie z przepisami ustawy z dnia
29 września 1994 r. o rachunkowości i przepisami wydanymi na podsta-
wie art. 104 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe oraz
opisem kalkulacji kosztów zatwierdzanym przez Prezesa Urzędu Komu-
nikacji Elektronicznej zgodnie z art. 97 ust. 2 tej ustawy, powiększonych
o wskaźnik zwrotu kosztu zaangażowanego kapitału dla operatora wyzna-
czonego;

2) rzeczywisty wolumen przesyłek hybrydowych zrealizowanych w okresie
świadczenia usługi.
5. Okresem rozliczeniowym środków, o których mowa w ust. 1, oraz do-

tacji, o której mowa w ust. 2, jest miesiąc kalendarzowy.
6. Środki, o których mowa w ust. 1, oraz dotacja, o w której mowa w ust. 2,

stanowią pomoc publiczną i mogą być udzielone zgodnie z postanowieniami
zawartymi w decyzji Komisji Europejskiej, wydanej w wyniku notyfikacji,
w okresie obowiązywania tej decyzji.

7. W przypadku gdy przepisy Unii Europejskiej dotyczące pomocy pu-
blicznej dopuszczają zwolnienie z wymogu notyfikacji Komisji Europejskiej
pomocy publicznej udzielanej zgodnie z ich postanowieniami, środki, o któ-
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Art. 15zzu10i–15zzzzzn

rych mowa w ust. 1, oraz dotacja, o której mowa w ust. 2, mogą być również
udzielone zgodnie z tymi przepisami.

8. Minister właściwy do spraw łączności określi, w drodze rozporządze-
nia, szczegółowe warunki udzielania środków, o których mowa w ust. 1,
zwolnionych z wymogu notyfikacji Komisji Europejskiej, mając na uwadze
potrzebę zapewnienia zgodności przyznawania tych środków z rynkiem we-
wnętrznym.

9. Minister właściwy do spraw łączności określi, w drodze rozporządze-
nia, szczegółowe warunki udzielania dotacji, o której mowa w ust. 2, zwol-
nionej z wymogu notyfikacji Komisji Europejskiej, mając na uwadze potrze-
bę zapewnienia zgodności przyznawania tych środków z rynkiem wewnętrz-
nym.

Art. 15zzu10i. [Obowiązki operatora] W ramach doręczania, o którym
mowa w art. 15zzu10a, operator wyznaczony zapewnia:
1) w toku przekształcenia, wykonanie z należytą starannością i jakością

techniczną odwzorowania cyfrowego druku lub korespondencji zawartej
w przesyłce listowej oraz koperty, umożliwiające zapoznanie się z treścią
dokumentu elektronicznego bez potrzeby weryfikacji tej treści z doku-
mentem w postaci papierowej;

2) integralność dokumentu elektronicznego wytworzonego w wyniku prze-
kształcenia.

Art. 15zzu10j. [Wyłączenie zastosowania przepisów] 1. Przepisów
art. 15zzu10a –15zzu10i nie stosuje się do przesyłek wysyłanych do oraz wy-
syłanych przez:
1) Sądy i Trybunały;
2) prokuraturę i inne organy ścigania;
3) komornika sądowego.

2. W przypadku przesyłek wysyłanych do oraz wysyłanych przez organy
ścigania, o których mowa w ust. 1 pkt 2, warunkiem niestosowania przepisów
art. 15zzu10a –15zzu10i jest oznaczenie przesyłki przez nadawcę napisem:
„Nie podlega digitalizacji”.

(…)

Art. 15zzzzzn. [Uprawnienia organu administracji publicznej]
W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, w szczegól-
ności, gdy urząd administracji obsługujący organ administracji publicznej
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Art. 15zzzzzn1

wykonuje zadania w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesan-
tów, organ administracji publicznej:
1) może odstąpić od zasady określonej w art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca

1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego także w przypadku,
gdy wszystkie strony zrzekły się swego prawa;

2) może zapewnić stronie udostępnienie akt sprawy lub poszczególnych do-
kumentów stanowiących akta sprawy również za pomocą środków komu-
nikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca
2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną na adres wskazany w re-
jestrze danych kontaktowych, o którym mowa w art. 20j ust. 1 pkt 3 ustawy
z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów reali-
zujących 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 audiowi-
zualnej, o ile przemawia za tym interes strony, a organ prowadzący po-
stępowanie wyraził na to zgodę.

Art. 15zzzzzn1. [Wstrzymanie przez organ administracji publicznej
biegu terminów załatwiania spraw] 1. W okresie obowiązywania stanu
epidemii ogłoszonego z powodu COVID–19 organ administracji publicznej
może wstrzymać bieg terminów załatwiania spraw na okres nie dłuższy niż
30 dni, o czym zawiadamia strony.

2. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, następuje poprzez umiesz-
czenie go przez organ administracji publicznej w Biuletynie Informacji Pu-
blicznej na swojej stronie podmiotowej, na swojej stronie internetowej oraz
w widocznym miejscu w swojej siedzibie.

3. Czynności dokonane przez organ administracji publicznej w okresie,
o którym mowa w ust. 1, są skuteczne, pod warunkiem poinformowania
o nich stron.

4. Ogłoszenie zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, wyłącza wywo-
dzenie wobec organu administracji publicznej środków prawnych dotyczą-
cych bezczynności, przewlekłości lub naruszenia prawa strony do rozpozna-
nia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki.

5. W przypadku organów kolegialnych czynności, o których mowa w ust. 1
i 2, podejmuje przewodniczący organu kolegialnego.

6. Ponowne wstrzymanie biegu terminów załatwiania spraw, o którym
mowa w ust. 1, może nastąpić za zgodą organu wyższego stopnia.

7. Do przepisów o milczącym załatwieniu sprawy przepisy ust. 1–6 stosuje
się odpowiednio.
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Art. 15zzzzzn2–15zzzzzxa

Art. 15zzzzzn2. [Zawiadomienie strony o uchybieniu terminu]
1. W przypadku stwierdzenia uchybienia przez stronę w okresie obowią-
zywania stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID–19 przewidzianych
przepisami prawa administracyjnego terminów:
1) od zachowania których jest uzależnione udzielenie ochrony prawnej przed

organem administracji publicznej,
2) do dokonania przez stronę czynności kształtujących jej prawa i obowiązki,
3) przedawnienia,
4) których niezachowanie powoduje wygaśnięcie lub zmianę praw rzeczo-

wych oraz roszczeń i wierzytelności, a także popadnięcie w opóźnienie,
5) zawitych, z niezachowaniem których ustawa wiąże ujemne skutki dla stro-

ny,
6) do dokonania przez podmioty lub jednostki organizacyjne podlegające

wpisowi do właściwego rejestru czynności, które powodują obowiązek
zgłoszenia do tego rejestru, a także terminów na wykonanie przez te pod-
mioty obowiązków wynikających z przepisów o ich ustroju

– organ administracji publicznej zawiadamia stronę o uchybieniu terminu.
2. W zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 1, organ administracji pu-

blicznej wyznacza stronie termin 30 dni na złożenie wniosku o przywrócenie
terminu.

3. W przypadku, o którym mowa w art. 58 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, prośbę o przywrócenie
terminu należy wnieść w terminie 30 dni od dnia ustania przyczyny uchybie-
nia terminu.

(…)

Art. 15zzzzzxa. [Niemożność podejmowania uchwał] W okresie sta-
nu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, w przypadku gdy organ,
o którym mowa w art. 98 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
nie może podejmować uchwał, o których mowa w art. 100 ust. 1 pkt 5 tej
ustawy, uchwałę taką zastępuje decyzja ministra właściwego do spraw zdro-
wia. Do decyzji, o której mowa z zdaniu pierwszym, nie stosuje się art. 163
ust. 2-4 oraz przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego.
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Art. 31g–31y

(…)

Rozdział 4. Przepisy przejściowe i końcowe

(…)

Art. 31g. [Termin do wydania interpretacji indywidualnej] 1. W przy-
padku wniosków o wydanie interpretacji indywidualnej złożonych i nieroz-
patrzonych do dnia wejścia w życie ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie
ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, prze-
ciwdziałaniem i zwalczaniem COVID–19, innych chorób zakaźnych oraz
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw oraz
złożonych od dnia wejścia w życie tej ustawy do dnia odwołania stanu zagro-
żenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID–19,
trzymiesięczny termin, o którym mowa w art. 14d § 1 ustawy z dnia 29 sierp-
nia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, przedłuża się o 3 miesiące.

2. Przedłużenie terminu, o którym mowa w ust. 1, pozostaje bez wpływu
na termin do wydania interpretacji ogólnych na wniosek, o których mowa
w art. 14a § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa.

3. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może, w drodze roz-
porządzenia, przedłużać w przypadku, o którym mowa w ust. 1, termin do
wydania interpretacji indywidualnej, o którym mowa w art. 14d § 1 ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, o dalsze okresy, nie wię-
cej jednak niż o 3 miesiące, uwzględniając skutki wywołane COVID–19.

(…)

Art. 31y. [Schemat podatkowy, terminy] 1. W przypadku schematu po-
datkowego w rozumieniu art. 86a § 1 pkt 10 ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. – Ordynacja podatkowa terminy, o których mowa w dziale III roz-
dziale 11a tej ustawy, nie rozpoczynają się a rozpoczęte podlegają zawiesze-
niu w okresie od dnia 31 marca 2020 r. do 30. dnia następującego po dniu
odwołania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonego
w związku z COVID–19, przy czym w przypadku schematu podatkowego
transgranicznego w rozumieniu art. 86a § 1 pkt 12 ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. – Ordynacja podatkowa nie dłużej niż do dnia 30 czerwca 2020 r.

2. Czynności dokonane przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej,
promotorów, korzystających i wspomagających w okresie, o którym mowa
w ust. 1, są skuteczne.

3. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może, w drodze
rozporządzenia, przedłużać terminy związane z przekazywaniem informacji
o schematach podatkowych w rozumieniu art. 86a § 1 pkt 10 ustawy z dnia
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Art. 31za–31zzn

29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa lub wymianą informacji podat-
kowych z innymi państwami, mając na względzie okres obowiązywania sta-
nu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii w związku z COVID–19 oraz
skutki nimi wywołane lub treść ustaleń w tym zakresie podjętych przez Unię
Europejską, Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju lub państwa
uczestniczące w wymianie tych informacji.

(…)

Art. 31za. [Komisja Nadzoru Finansowego, czynności] 1. W przypad-
ku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii bieg ter-
minów do podjęcia przez Komisję Nadzoru Finansowego czynności, w tym
czynności nadzorczych, terminów załatwiania spraw oraz terminów przewi-
dzianych do wydania decyzji lub postanowienia kończącego postępowanie
w sprawie albo wniesienia sprzeciwu nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega
zawieszeniu do dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu
epidemii, chyba że Komisja Nadzoru Finansowego wyda decyzję załatwia-
jącą sprawę, dokona czynności, wyda decyzję lub postanowienie kończące
postępowanie w sprawie albo wniesie sprzeciw.

2. W sprawach z zakresu właściwości Komisji Nadzoru Finansowego bieg
terminu przedawnienia, o którym mowa w art. 189g § 1 i 3 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego nie rozpoczy-
na się a rozpoczęty ulega zawieszeniu do dnia odwołania stanu zagrożenia
epidemicznego lub stanu epidemii.

(…)

Art. 31zdb. [Terminy w postępowaniu egzekucyjnym] W okresie obo-
wiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszone-
go z powodu COVID–19 oraz w okresie 30 dni następujących po ich odwo-
łaniu termin wyznaczony przez organ egzekucyjny dłużnikowi zajętej wie-
rzytelności będącemu organem rentowym lub organem emerytalnym lub or-
ganem emerytalno-rentowym, na podstawie:
1) art. 896 § 2 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania

cywilnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 1805) – wynosi trzy tygodnie;
2) art. 79 § 4 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym

w administracji (Dz.U. z 2020 r. poz. 1427, z późn. zm.) – wynosi 21 dni.

(…)

Art. 31zzn. [Termin składania wniosków o przyznanie wsparcia]
1. Wnioski o przyznanie wsparcia, o których mowa w art. 15zzb–15zze oraz
art. 15zze2, mogą być składane do dnia 10 czerwca 2021 r.
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Art. 37

2. Wsparcie, o którym mowa w art. 15zzb–15zze oraz art. 15zze2, może
być udzielane do dnia 30 czerwca 2021 r.

3.2 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 marca 2022 r.

4.3 Wnioski, o których mowa w ust. 1, nierozpatrzone do dnia 30 czerwca
2021 r. mogą być rozpatrzone, a kwota wsparcia może być wypłacona w ter-
minie do dnia 31 marca 2022 r.

(…)

Art. 37. [Wejście w życie] Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym
po dniu ogłoszenia4.

2 Art. 31zzn ust. 3 dodany ustawą z dnia 2.12.2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 2317), która wchodzi
w życie 16.12.2021 r., z mocą od 30.06.2021 r.

3 Art. 31zzn ust. 4 dodany ustawą z dnia 2.12.2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 2317), która wchodzi
w życie 16.12.2021 r., z mocą od 30.06.2021 r.

4 Ogłoszono dnia 7.03.2020 r.
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