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Ustawa
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
(tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 1842;
zm.: Dz.U. z 2020 r. poz. 2112, poz. 2123, poz. 2157, poz. 2255, poz. 2275,
poz. 2320, poz. 2327, poz. 2338, poz. 2361, poz. 2401;
z 2021 r. poz. 11, poz. 159, poz. 180, poz. 694, poz. 981,
poz. 1023, poz. 1090, poz. 1163, poz. 1192)

(wyciąg)
(...)

Rozdział 2
Przepisy szczegółowe
(...)
Wstrzymanie administracyjnych postêpowañ egzekucyjnych

Art. 15zzk. 1. Rada Ministrów może, w drodze rozporządzenia, wstrzymać administracyjne postępowania egzekucyjne należności pieniężnych, określając w szczególności zakres terytorialny wstrzymania tych postępowań oraz okres,
na który następuje to wstrzymanie, mając na względzie okres obowiązywania sta1

1
Art. 15zzk dodany przez art. 1 pkt 14 ustawy z 31 marca 2020 r. (Dz.U. poz. 568 ze zm.) zmieniającej nin. ustawę z dniem 31 marca 2020 r.
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nu 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.
(...)
Rozpoznanie skargi kasacyjnej przez Naczelny S¹d Administracyjny
na posiedzeniu niejawnym; rozprawa odmiejscowiona w postêpowaniu
s¹dowoadministracyjnym; zarz¹dzenie przeprowadzenia posiedzenia
niejawnego zamiast rozprawy lub posiedzenia jawnego

Art. 15zzs4.2 1. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego
albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu 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.
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 Administracyjny przeprowadzają rozprawę przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających
przeprowadzenie jej na odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku, z tym że osoby w niej uczestniczące nie muszą przebywać w budynku sądu.
3. Przewodniczący może zarządzić przeprowadzenie posiedzenia niejawnego,
jeżeli uzna rozpoznanie sprawy za konieczne, a nie można przeprowadzić jej na odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku. Na posiedzeniu niejawnym w tych sprawach sąd orzeka w składzie 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 reprywatyzacji 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 rozprawy podlega transmisji przy użyciu urządzeń
technicznych z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku.
(...)
2
Art. 15zzs4 zmieniony przez art. 4 pkt 3 ustawy z 28 maja 2021 r. (Dz.U. poz. 1090) zmieniającej nin. ustawę z dniem 3 lipca 2021 r.
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Art. 15zzu10a–15zzu10b

Świadczenie us³ugi przesy³ania przesy³ek pocztowych
przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na etapie dorêczania

Art. 15zzu10a.3 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 elektronicznej 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 własnoręcznego podpisu.
3. Usługa pocztowa, o której mowa w ust. 1, jest przeznaczona dla podmiotów
posiadających profil zaufany w rozumieniu art. 3 pkt 14 ustawy z dnia 17 lutego
2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
(Dz. U. z 2020 r. poz. 346, 568, 695, 1517 i 2320).
4. Przez przesyłkę poleconą rozumie się również przesyłkę poleconą z potwierdzeniem odbioru, pokwitowaniem odbioru albo elektronicznym potwierdzeniem
odbioru.
Zgoda adresata na dorêczanie przez operatora pocztowego
przesy³ki poleconej lub pisma za pokwitowaniem
przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Art. 15zzu10b.4 1. Do dnia 30 września 2021 r. ilekroć w przepisach prawa jest
mowa o przesyłce poleconej w rozumieniu art. 3 pkt 22 ustawy z dnia 23 listopada
2012 r. – Prawo pocztowe albo o doręczaniu pisma za pokwitowaniem przez operatora pocztowego w rozumieniu tej ustawy, doręczenie takiej przesyłki może nastąpić przy wykorzystaniu 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 elektronicznych na
skrzynkę elektroniczną adresata. W upoważnieniu adresat uzgadnia z operatorem
wyznaczonym sposób postępowania z odebranymi przesyłkami poleconymi.
2. Datą doręczenia przesyłki jest data zapoznania się przez odbiorcę z dokumentem zamieszczonym na skrzynce elektronicznej adresata. W przypadku braku
zapoznania się dokument uznaje się za doręczony po upływie 14 dni od zamieszczenia dokumentu.
3. Operator wyznaczony przesyła na adres elektroniczny wskazany przez adresata zawiadomienie zawierające informację, że doręczono na skrzynkę elektroniczną adresata dokument elektroniczny.
3
Art. 15zzu10a dodany przez art. 144 ustawy z 18 listopada 2020 r. (Dz.U. poz. 2320 ze zm.) zmieniającej nin. ustawę z dniem 30 grudnia 2020 r.
4
Art. 15zzu10b dodany przez art. 144 ustawy z 18 listopada 2020 r. (Dz.U. poz. 2320 ze zm.) zmieniającej nin. ustawę z dniem 30 grudnia 2020 r.
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Przypadki niedopuszczalności świadczenia us³ugi przesy³ania
przesy³ek pocztowych przy wykorzystaniu środków
komunikacji elektronicznej na etapie dorêczania

Art. 15zzu10c.5 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, hologramem
lub innym zabezpieczeniem, które nie może być odzwierciedlone w wyniku
przekształcenia;
4) inne przyczyny techniczne.
2. Istnienie przesłanek wymienionych w ust. 1 ocenia nadawca.
Przesy³ki polecone objête przepisami

Art. 15zzu10d.6 Przepisy mają zastosowanie do przesyłek poleconych, o których mowa w art. 15zzu10a ust. 4, nadawanych na podstawie zawartych z operatorem wyznaczonym umów, bez względu na tryb, w jakim zostały zawarte te umowy.
Moc prawna dokumentu elektronicznego powsta³ego w ramach realizacji
us³ugi przesy³ania przesy³ek pocztowych przy wykorzystaniu
środków komunikacji elektronicznej na etapie dorêczania

Art. 15zzu10e.7 Dokument elektroniczny powstały w ramach realizacji usługi, o której mowa w art. 15zzu10a ust. 1, ma moc równą mocy dokumentu w postaci
papierowej, z którego został przekształcony.
Zapewnienie jednoznacznej identyfikacji adresata

Art. 15zzu10f.8 1. Operator wyznaczony w ramach świadczenia usługi, o której mowa w art. 15zzu10a ust. 1:
1) jest obowiązany do zapewnienia jednoznacznej identyfikacji adresata będącego osobą fizyczną;
2) może zapewnić jednoznaczną identyfikację adresata lub osób uprawnionych
do jego reprezentowania, w przypadku gdy adresat jest osobą prawną albo

5
Art. 15zzu10c dodany przez art. 144 ustawy z 18 listopada 2020 r. (Dz.U. poz. 2320 ze zm.) zmieniającej nin. ustawę z dniem 30 grudnia 2020 r.
6
Art. 15zzu10d dodany przez art. 144 ustawy z 18 listopada 2020 r. (Dz.U. poz. 2320 ze zm.) zmieniającej nin. ustawę z dniem 30 grudnia 2020 r.
7
Art. 15zzu10e dodany przez art. 144 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. (Dz.U. poz. 2320 ze zm.)
zmieniającej nin. ustawę z dniem 30 grudnia 2020 r.
8
Art. 15zzu10f dodany przez art. 144 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. (Dz.U. poz. 2320 ze zm.)
zmieniającej nin. ustawę z dniem 30 grudnia 2020 r.
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Art. 15zzu10g–15zzu10h

jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, o ile operator
wyznaczony ma takie możliwości techniczne.
2. Minister właściwy do spraw informatyzacji w okresie do dnia 30 września
2021 r. zapewnia adresatowi będącemu osobą fizyczną możliwość uwierzytelnienia
w systemie operatora wyznaczonego za pomocą profilu zaufanego dla potrzeb korzystania z usługi, o której mowa w art. 15zzu10a ust. 1.
Regulamin us³ugi przesy³ania przesy³ek pocztowych
przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na etapie dorêczania

Art. 15zzu 10g. 9 Operator wyznaczony świadczy usługę, o której mowa
w art. 15zzu10a ust. 1, na podstawie regulaminu usługi. Regulamin, poza wymogami określonymi w ustawie z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, określa
zasady identyfikacji adresata oraz zasady odbioru przesyłek.
Sposób pokrywania kosztów dodatkowych czynności wykonywanych
w ramach us³ugi przesy³ania przesy³ek pocztowych
przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na etapie dorêczania

Art. 15zzu10h.10 1. Do dnia 31 grudnia 2020 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 z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 środki związane z funkcjonowaniem usługi w okresie jej
świadczenia, na pokrycie kosztów całkowitych tej usługi, powiększonych o wskaźnik 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
usti, 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 funkcjonowaniem usługi w okresie jej świadczenia, na
pokrycie kosztów całkowitych tej usługi, powiększonych o wskaźnik zwrotu kosztu
zaangażowanego kapitału dla operatora wyznaczonego.
3. Łączną kwotę dotacji, o której mowa w ust. 2, określa ustawa budżetowa.
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 uzasadnionych
rozumianych jako całkowity rzeczywisty koszt jednostkowy przesyłki hybrydowej, skalkulowany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września
1994 r. o rachunkowości i przepisami wydanymi na podstawie art. 104 ustawy
9
Art. 15zzu10g dodany przez art. 144 ustawy z 18 listopada 2020 r. (Dz.U. poz. 2320 ze zm.) zmieniającej nin. ustawę z dniem 30 grudnia 2020 r.
10
Art. 15zzu10h dodany przez art. 144 ustawy z 18 listopada 2020 r. (Dz.U. poz. 2320 ze zm.) zmieniającej nin. ustawę z dniem 30 grudnia 2020 r.
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z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe oraz opisem kalkulacji kosztów
zatwierdzanym przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej zgodnie
z art. 97 ust. 2 tej ustawy, powiększonych o wskaźnik zwrotu kosztu zaangażowanego kapitału dla operatora wyznaczonego;
2) rzeczywisty wolumen przesyłek hybrydowych zrealizowanych w okresie
świadczenia usługi.
5. Okresem rozliczeniowym środków, o których mowa w ust. 1, oraz dotacji,
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 publicznej dopuszczają zwolnienie z wymogu notyfikacji Komisji Europejskiej pomocy publicznej
udzielanej zgodnie z ich postanowieniami, środki, o których 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 rozporządzenia,
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 wewnętrznym.
9. Minister właściwy do spraw łączności określi, w drodze rozporządzenia,
szczegółowe warunki udzielania dotacji, o której mowa w ust. 2, zwolnionej z wymogu notyfikacji Komisji Europejskiej, mając na uwadze potrzebę zapewnienia
zgodności przyznawania tych środków z rynkiem wewnętrznym.
Jakośæ i integralnośæ dokumentów elektronicznych tworzonych
w ramach świadczenia us³ugi przesy³ania przesy³ek pocztowych
przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na etapie dorêczania

Art. 15zzu10i.11 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 dokumentem w postaci
papierowej;
2) integralność dokumentu elektronicznego wytworzonego w wyniku przekształcenia.

11
Art. 15zzu10i dodany przez art. 144 ustawy z 18 listopada 2020 r. (Dz.U. poz. 2320 ze zm.) zmieniającej nin. ustawę z dniem 30 grudnia 2020 r.
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