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KODEKS PRACY:

1 grudnia 2021 r. 	 –		ustawa	z	24	czerwca	2021	r.	o	zmianie	niektórych	ustaw	związanych	ze	świad-
czeniami	na	rzecz	rodziny	(Dz.U.	poz.	1162)

USTAWA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z UBEZPIECZENIA
SPOŁECZNEGO W RAZIE CHOROBY I MACIERZYŃSTWA:

5 października 2021 r.  –  ustawa	z	18	listopada	2020	r.	o	doręczeniach	elektronicznych	(Dz.U.	poz.	2320	
ze	zm.)

USTAWA O REHABILITACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ
ORAZ ZATRUDNIANIU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH:

26 stycznia 2021 r. 	 –		ustawa	z	21	stycznia	2021	r.	o	zmianie	ustawy	o	szczególnych	rozwiąza-
niach	 związanych	 z	 zapobieganiem,	 przeciwdziałaniem	 i	 zwalczaniem	 
COVID-19,	innych	chorób	zakaźnych	oraz	wywołanych	nimi	sytuacji	kryzy-
sowych	oraz	niektórych	innych	ustaw	(Dz.U.	poz.	159)

29 marca 2021 r. 	 –		obwieszczenie	Marszałka	Sejmu	Rzeczypospolitej	Polskiej	z	23	lutego	2021	r. 
w	sprawie	ogłoszenia	jednolitego	tekstu	ustawy	o	rehabilitacji	zawodowej	
i	społecznej	oraz	zatrudnianiu	osób	niepełnosprawnych	(Dz.U.	poz.	573)

USTAWA O ZAKŁADOWYM FUNDUSZU
ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH:

22 kwietnia 2021 r.	 –		obwieszczenie	Marszałka	Sejmu	Rzeczypospolitej	Polskiej	z	15	kwietnia	
2021	r.	w	sprawie	ogłoszenia	jednolitego	tekstu	ustawy	o	zakładowym	fun-
duszu	świadczeń	socjalnych	(Dz.U.	poz.	746)

USTAWA O UBEZPIECZENIU SPOŁECZNYM
Z TYTUŁU WYPADKÓW PRZY PRACY I CHORÓB ZAWODOWYCH:

1 kwietnia 2021 r.	 –		obwieszczenie	Ministra	Rodziny	i	Polityki	Społecznej	z	19	lutego	2021	r.	
w	sprawie	wysokości	kwot	jednorazowych	odszkodowań	z	tytułu	wypadku	
przy	pracy	lub	choroby	zawodowej	(M.P.	poz.	217)

USTAWA O KOSZTACH SĄDOWYCH W SPRAWACH CYWILNYCH:

20 lutego 2021 r. – 	ustawa	z	4	lipca	2019	r.	o	zmianie	ustawy	o	postępowaniu	egzekucyjnym	
w	administracji	oraz	niektórych	innych	ustaw	(Dz.U.	poz.	1553	ze	zm.)

1 lipca 2021 r. – 	ustawa	z	19	lipca	2019	r.	o	zmianie	ustawy	–	Kodeks	spółek	handlowych	
oraz	niektórych	innych	ustaw	(Dz.U.	poz.	1655	ze	zm.)

1 grudnia 2021 r. – 	ustawa	z	26	stycznia	2018	r.	o	zmianie	ustawy	o	Krajowym	Rejestrze	Sądowym	
oraz	niektórych	innych	ustaw	(Dz.U.	poz.	398	ze	zm.)

1 grudnia 2021 r. –  ustawa	z	28	maja	2021	r.	o	zmianie	ustawy	o	Krajowym	Rejestrze	Zadłużonych	
oraz	niektórych	innych	ustaw	(Dz.U.	poz.	1080)

UWZGLĘDNIA ZMIANY WCHODZĄCE W ŻYCIE Z DNIEM: 



ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
W SPRAWIE PRZECHOWYWANIA AKT SPRAW SĄDOWYCH
ORAZ ICH PRZEKAZYWANIA DO ARCHIWÓW PAŃSTWOWYCH
LUB DO ZNISZCZENIA:

3 lipca 2021 r. –  rozporządzenie	Ministra	Sprawiedliwości	z	30	czerwca	2021	r.	zmieniające	
rozporządzenie	w	sprawie	przechowywania	akt	spraw	sądowych	oraz	ich	
przekazywania	 do	 archiwów	 państwowych	 lub	 do	 zniszczenia	 (Dz.U.	 
poz.	1197)

30 lipca 2021 r. – 	rozporządzenie	Ministra	Sprawiedliwości	z	27	 lipca	2021	r.	zmieniające	 
rozporządzenie	w	sprawie	przechowywania	akt	spraw	sądowych	oraz	ich	
przekazywania	 do	 archiwów	 państwowych	 lub	 do	 zniszczenia	 (Dz.U.	 
poz.	1380)

UWZGLĘDNIA ZMIANY WCHODZĄCE W ŻYCIE Z DNIEM: 
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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. 1162, poz. 1163, poz. 1192) 

 (wyciąg)

Rozdział 1
Przepisy ogólne

 (...)

Rozdział 2
Przepisy szczegółowe

 Polecenie wykonywania pracy zdalnej

Art. 3. 1. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo sta-
nu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19, oraz w okresie 3 miesięcy po ich 
odwołaniu, w celu przeciwdziałania COVID-19 pracodawca może polecić pracow-
nikowi wykonywanie, przez czas oznaczony, pracy okreś lonej w umowie o pracę, 
poza miejscem jej stałego wykonywania (praca zdalna).
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2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do funkcjonariuszy służb wymienio-
nych w przepisach o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji 
Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojsko-
wego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży 
Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-
-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin.

 3. Wykonywanie pracy zdalnej może zostać polecone, jeżeli pracownik ma 
umiejętności i możliwości techniczne oraz lokalowe do wykonywania takiej pracy 
i pozwala na to rodzaj pracy. W szczególności praca zdalna może być wykonywana 
przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość lub 
dotyczyć wykonywania części wytwórczych lub usług materialnych.

4. Narzędzia i materiały potrzebne do wykonywania pracy zdalnej oraz obsługę 
logistyczną pracy zdalnej zapewnia pracodawca.

5. Przy wykonywaniu pracy zdalnej pracownik może używać narzędzi lub ma-
teriałów niezapewnionych przez pracodawcę pod warunkiem, że umożliwia to po-
szanowanie i ochronę informacji poufnych i innych tajemnic prawnie chronionych, 
w tym tajemnicy przedsiębiorstwa lub danych osobowych, a także informacji, któ-
rych ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę.

6. Na polecenie pracodawcy, pracownik wykonujący pracę zdalną ma obowią-
zek prowadzić ewidencję wykonanych czynności, uwzględniającą w szczególności 
opis tych czynności, a także datę oraz czas ich wykonania.

7. Pracownik sporządza ewidencję wykonywanych czynności w formie i z czę-
stotliwością okreś loną w poleceniu, o którym mowa w ust. 6.

8. Pracodawca może w każdym czasie cofnąć polecenie wykonywania pracy 
zdalnej.

(...)

Dodatkowy zasi³ek opiekuñczy

Art. 4. 1. W przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszko-
la, szkoły lub innej placówki, do których uczęszcza dziecko, albo niemożności 
sprawowania opieki przez nianię lub dziennego opiekuna z powodu COVID-19 
ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy oraz funkcjonariuszowi, 
o którym mowa w ust. 4, zwolnionemu od pełnienia służby z powodu koniecz-
ności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem legitymującym się orzecze-
niem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności do ukończenia 
18 lat albo dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o po-
trzebie kształcenia specjalnego przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy do dnia 
28 czerwca 2020 r.

1a. W przypadku zamknięcia szkoły, ośrodka rewalidacyjno-wychowaw-
czego, ośrodka wsparcia, warsztatu terapii zajęciowej lub innej placówki pobytu 
dziennego o podobnym charakterze z powodu COVID-19, do których uczęszcza 

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem...Art. 4
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dorosła osoba niepełnosprawna, ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywa-
nia pracy oraz funkcjonariuszowi, o którym mowa w ust. 4, zwolnionemu od peł-
nienia służby, z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad doro-
słą osobą niepełnosprawną, przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy do dnia 
28 czerwca 2020 r.

1b. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy, o którym mowa w ust. 1 i  1a, przysługu-
je ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy oraz funkcjonariuszowi, 
o którym mowa w ust. 4, zwolnionemu od pełnienia służby z powodu konieczno-
ści osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem 
o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności do ukończenia 18 lat 
albo dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o potrzebie 
kształcenia specjalnego, albo dorosłą osobą niepełnosprawną również w przypadku 
otwarcia placówek, o których mowa w tych przepisach, w czasie trwania  COVID-19 
do dnia 28 czerwca 2020 r. W okresie tym uwzględnia się okres, o którym mowa 
w ust. 1.

1c. W przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły 
lub innej placówki, do których uczęszcza dziecko, albo niemożności sprawowania 
opieki przez nianię lub dziennego opiekuna z powodu COVID-19, ubezpieczone-
mu zwolnionemu od wykonywania pracy oraz funkcjonariuszowi, o którym mowa 
w ust. 4, zwolnionemu od pełnienia służby, z powodu konieczności osobistego spra-
wowania opieki nad dzieckiem, o którym mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 
25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w ra-
zie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 870), przysługuje dodatkowy za-
siłek opiekuńczy do dnia 28 czerwca 2020 r.

1d. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy, o którym mowa w ust. 1c, przysługuje 
ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy oraz funkcjonariuszowi, 
o którym mowa w ust. 4, zwolnionemu od pełnienia służby z powodu konieczno-
ści osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem, o którym mowa w art. 32 ust. 1 
pkt 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpiecze-
nia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, również w przypadku otwarcia 
placówek, o których mowa w tych przepisach, w czasie trwania COVID-19 do dnia 
28 czerwca 2020 r.

2. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przyznawany jest w trybie i na zasadach 
okreś lonych w ustawie, o której mowa w ust. 1c, i nie wlicza się do okresu, o którym 
mowa w art. 33 ust. 1 tej ustawy. Za okres pobierania dodatkowego zasiłku opiekuń-
czego, zasiłek, o którym mowa w art. 32 ust. 1 tej ustawy, nie przysługuje.

3. Rada Ministrów może, w celu przeciwdziałania COVID-19, w drodze rozpo-
rządzenia, okreś lić dłuższy okres pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego niż 
wskazany w ust. 1–1d dla poszczególnych grup osób uprawnionych oraz w zależ-
ności od funkcjonowania poszczególnych placówek, o których mowa w tych prze-
pisach, mając na względzie okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego 
albo stanu epidemii oraz skutki nimi wywołane.

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem... Art. 4
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4. Zasiłki, o których mowa w ust. 1–1d, stanowiące dodatkowe uposażenie 
funkcjonariuszy, o których mowa w art. 3 ust. 2, przyznaje się w trybie i na za-
sadach okreś lonych w us tawie z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 360), us tawie z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 305), us tawie z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. 
z 2019 r. poz. 1499, 1635, 1726 i 2020), us tawie z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji 
Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2020 r. poz. 27), 
us tawie z dnia 9 czerwca 2006 r. o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu 
Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1529 i 1726), 
us tawie z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. 
z 2019 r. poz. 1921 i 2020), us tawie z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1427, 1608, 1635 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 568), us tawie z dnia 
8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 384), us tawie 
z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 505 i 568) oraz us tawie z dnia 26 stycznia 2018 r. o Straży Marszałkowskiej 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1940) okresów pobierania tych zasiłków nie wlicza się do okre-
sów, o których mowa odpowiednio w art. 121b ust. 3, art. 125b ust. 3, art. 105b ust. 3, 
art. 136b ust. 3, art. 96b ust. 3, art. 102b ust. 3, art. 60c ust. 3, art. 194 ust. 3 art. 233 
ust. 2 oraz art. 87 ust. 3 tych ustaw.

(. ..)

Mo¿liwośæ świadczenia pracy zdalnej przez osoby poddane 
obowi¹zkowej kwarantannie

Art. 4h.1 1. W okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu 
epidemii, pracownicy i inne osoby zatrudnione, poddane obowiązkowej kwaran-
tannie, mogą, za zgodą pracodawcy albo zatrudniającego, świadczyć w trybie pra-
cy zdalnej pracę okreś loną w umowie i otrzymywać z tego tytułu wynagrodzenie. 
Do warunków świadczenia pracy stosuje się przepisy art. 3 ust. 3–8.

2. W przypadku świadczenia pracy w trakcie kwarantanny, o której mowa 
w ust. 1, nie przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w art. 92 ustawy z dnia 
26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, ani świadczenie pieniężne z tytułu choroby 
okreś lone w odrębnych przepisach.

Mo¿liwośæ świadczenia pracy zdalnej przez osoby 
poddane obowi¹zkowej izolacji w warunkach domowych

Art. 4ha.2 1. W okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo sta-
nu epidemii pracownicy i inne osoby zatrudnione, poddane obowiązkowej izola-

1 Art. 4h dodany przez art. 20 pkt 2 ustawy z 28 października 2020 r. (Dz.U. poz. 2112) zmienia-
jącej nin. ustawę z dniem 29 listopada 2020 r.

2 Art. 4ha dodany przez art. 1 pkt 1 ustawy z 27 listopada 2020 r. (Dz.U. poz. 2157) zmieniającej 
nin. ustawę z dniem 5 grudnia 2020 r.

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem...Art. 4h–4ha
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cji w warunkach domowych, mogą, za zgodą pracodawcy albo zatrudniającego, 
świadczyć w trybie pracy zdalnej pracę okreś loną w umowie i otrzymywać z tego 
tytułu wynagrodzenie. Do warunków świadczenia pracy stosuje się przepisy art. 3 
ust. 3–8.

2. W przypadku świadczenia pracy w trakcie izolacji w warunkach domowych, 
o której mowa w ust.  1, nie przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w art.  92 
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, ani świadczenie pieniężne z ty-
tułu choroby.

Wynagrodzenie lub świadczenie chorobowe za okres nieświadczenia pracy 
w trakcie kwarantanny albo izolacji w warunkach domowych

Art. 4hb.3 Za okres nieświadczenia pracy w trakcie kwarantanny albo izola-
cji w warunkach domowych przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w art. 9 2 
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, albo świadczenie pieniężne z ty-
tułu choroby.

(...)

Zawieszenie wykonywania niektórych obowi¹zków w zakresie 
badañ okresowych pracowników, kierowców wykonuj¹cych 

przewóz drogowy oraz maszynistów w przypadku og³oszenia 
stanu zagro¿enia epidemicznego lub stanu epidemii

Art. 12a. 1. W przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo 
stanu epidemii, od dnia ogłoszenia danego stanu, zawiesza się wykonywanie obo-
wiązków wynikających z przepisów:

1) art. 229 § 2 zdanie pierwsze, § 4a w zakresie badań okresowych i § 5 ustawy 
z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy;

2)  art. 39 a ust. 1 pkt 6, art. 39d  ust. 2, art. 39f , art. 39j , art. 39k  i art. 39l  ust. 1 pkt 1 
ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 2140 oraz z 2020 r. poz. 875 i 1087);

3)4 (uchylony)
2.5 Po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego, w przypadku gdy nie zosta-

nie ogłoszony stan epidemii albo po odwołaniu stanu epidemii, pracodawca i pra-
cownik są obowiązani niezwłocznie podjąć wykonywanie zawieszonych obowiąz-
ków, o których mowa w ust. 1, i wykonać je w okresie nie dłuższym niż 180 dni od 
dnia odwołania danego stanu.

3 Art. 4hb dodany przez art. 1 pkt 1 ustawy z 27 listopada 2020 r. (Dz.U. poz. 2157) zmieniającej 
nin. ustawę z dniem 5 grudnia 2020 r.

4 Art. 12a ust. 1 pkt 3 uchylony przez art. 1 pkt 2 ustawy z 27 listopada 2020 r. (Dz.U. poz. 2157) 
zmieniającej nin. ustawę z dniem 5 grudnia 2020 r.

5 Art. 12a ust. 2 zmieniony przez art. 1 pkt 2 lit. a ustawy z 9 grudnia 2020 r. (Dz.U. poz. 2255) 
zmieniającej nin. ustawę z dniem 16 grudnia 2020 r.

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem... Art. 4hb, 12a
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21.47 W sprawach, o których mowa w ust. 17, organem wyższego stopnia jest 
samorządowe kolegium odwoławcze.

22.48 Zwrotu dofinansowania nie dochodzi się, jeżeli kwota należna do zwrotu 
nie przekracza, określonych na dzień dokonania rozliczenia, najniższych kosztów 
doręczenia w obrocie krajowym przesyłki poleconej za potwierdzeniem odbioru 
przez operatora wyznaczonego w rozumieniu art. 3 pkt 13 ustawy z dnia 23 listo-
pada 2012 r. – Prawo pocztowe. Kwota ta jest zaliczana w koszty Funduszu Pracy.

(...)

Dodat kowe dofinansowanie wynagrodzeñ pracowników 
niepe³nosprawnych

Art. 15zze1. Pracodawca będący przedsiębiorcą, o którym mowa w art. 15zzb 
ust. 1, albo organizacją pozarządową lub podmiotem, o których mowa w art. 15zze 
ust. 1 lub w art. 15zze2 ust. 1, kor zystający z dofinansowania do wynagrodzenia 
pracownika niepełnosprawnego na podstawie przepisów ustawy z dn ia 27 sierp-
nia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełno-
sprawnych, w części niepodlegającej dofinansowaniu na podstawie tej ustawy może 
otrzymać dofinansowanie, o którym mowa w art. 15zzb,  art. 15zze  albo art. 15zze2 . 
Przepisów art. 15zzb ust. 12, art. 15zze ust. 11 i art. 15zze2 ust. 12 nie  stosuje się.

(...)

Zmiana warunków umów o realizacjê us³ug i instrumentów rynku pracy

Art. 15zzf. W przypadku usług i instrumentów rynku pracy oraz innych form 
wsparcia realizowanych na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji 
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w zakresie niezbędnym do niwelowania 
i ograniczenia negatywnych skutków COVID-19, starosta na wniosek strony lub za 
jej zgodą, w drodze aneksu do zawartej umowy, może zmienić jej warunki, w tym 
w szczególności wydłużyć termin na jej realizację lub przesunąć termin na realiza-
cję zobowiązań z niej wynikających.

Zmiana warunków umów bêd¹cych podstaw¹ dofinansowania 
zatrudniania i szkolenia osób niepe³nosprawnych

Art. 15zzf 1.49 1. W przypadku realizacji zadań, o których mowa w art. 11 
ust. 2, art. 12a, art. 13, art. 26, art. 26d, art. 26e, art. 26g, art. 32, art. 35 ust. 1 pkt 5, 

47 Art. 15zzb ust. 21 dodany przez art. 1 pkt 17 ustawy z 24 czerwca 2021 r. (Dz.U. poz. 1192) 
zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 kwietnia 2021 r.

48 Art. 15zzb ust. 22 dodany przez art. 1 pkt 17 ustawy z 24 czerwca 2021 r. (Dz.U. poz. 1192) 
zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 kwietnia 2021 r.

49 Art. 15zzf1 zmieniony przez art. 1 pkt 10 ustawy z 21 stycznia 2021 r. (Dz.U. poz. 159) zmie-
niającej nin. ustawę z dniem 26 stycznia 2021 r.

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem... Art. 15zze1, 15zzf–15zzf1
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Ustawa
z dnia 21 stycznia 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 niektórych innych ustaw
(Dz.U. poz. 159)

(wyciąg)

(...)

Stosowanie przepisów

Art. 25. Do spraw wszczętych na podstawie art. 15a ustawy zmienianej 
w art. 11 i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje 
się przepisy art. 15a ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym.

(...)

1 Ustawa z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, prze-
ciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 
kryzysowych (tekst jedn. Dz.U. poz. 1842 ze zm.).
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Wejście w ¿ycie

Art. 40. Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia2, 
z wyjątkiem:

(...)
2) art. 1 pkt 22–24 i pkt 25 w zakresie art. 15zzzzl5 oraz art. 19, art. 26 i art. 29, 

które wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od 
dnia 1 stycznia 2021 r.;

(...) 

2 Ustawa wchodzi w życie 26 stycznia 2021 r.

Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych...Art. 40
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Ustawa
z dnia 24 czerwca 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 niektórych innych ustaw
(Dz.U. poz. 1192)

(wyciąg)

(...)

Art. 8. Wnioski o:
1) umorzenie w całości albo w części,
2) odroczenie terminów spłaty,
3) rozłożenie na raty spłaty

– należności z tytułu otrzymanego wsparcia, o którym mowa w a rt. 15zzb ust. 1, 
a rt. 15zzc ust. 1, a rt. 15zzd ust. 1, a rt. 15zzda ust. 1, a rt. 15zze ust. 1, a rt. 15zze2 
ust. 1 oraz a rt. 15zze4 ust. 1 ustawy zmienianej w a rt. 11, złożone przed dniem ogło-
szenia niniejszej ustawy, są rozpatrywane na podstawie ustawy zmienianej w a rt. 1 
w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

Art. 9. 1. Do dofinansowań, o których mowa w a rt. 15zzb, a rt. 15zzc, a rt. 15zze 
i a rt. 15zze2 ustawy zmienianej w a rt. 1, przyznanych przed dniem ogłoszenia ni-
niejszej ustawy, stosuje się przepisy a rt. 15zzb, a rt. 15zzc, a rt. 15zze i a rt. 15zze2 usta-
wy zmienianej w a rt. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

1 Ustawa z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, prze-
ciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 
kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1842 ze zm.).



106

2. Umowy o dofinansowanie, o których mowa w a rt. 15zzb, a rt. 15zzc, a rt. 15zze 
i a rt. 15zze2 ustawy zmienianej w a rt. 1, zawarte przed dniem ogłoszenia niniej-
szej ustawy, ulegają zmianie z mocy prawa w zakresie określonym w a rt. 15zzb, 
a rt. 15zzc, a rt. 15zze i a rt. 15zze2 ustawy zmienianej w a rt. 1 w brzmieniu nadanym 
niniejszą ustawą.

3. Powiatowy urząd pracy niezwłocznie informuje przedsiębiorców, organiza-
cje pozarządowe i podmioty, o których mowa w a rt. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwiet-
nia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 1057 oraz z 2021 r. poz. 1038), oraz podmiot, o którym mowa w a rt. 15zze2 
ust. 1 ustawy zmienianej w a rt. 1, o  zmianie, o której mowa w u st. 2, przez ogłosze-
nie na tablicy informacyjnej w siedzibie urzędu pracy oraz w postaci elektronicznej 
z wykorzystaniem strony internetowej urzędu.

(...)

Art. 12. 1. Do wniosków, o których mowa w a rt. 15g ust. 1 i 1 a ustawy zmie-
nianej w a rt. 1, złożonych i nierozpatrzonych przed dniem ogłoszenia niniejszej 
ustawy, stosuje się przepis a rt. 15g ust. 18a ustawy zmienianej w a rt. 1 w brzmieniu 
nadanym niniejszą ustawą.

2. Do wniosków, o których mowa w a rt. 15gg ust. 1 ustawy zmienianej w a rt. 1, 
złożonych i nierozpatrzonych przed dniem ogłoszenia niniejszej ustawy, stosuje się 
przepis a rt. 15gg ust. 7a ustawy zmienianej w a rt. 1 w brzmieniu nadanym niniej-
szą ustawą.

(...)

Art. 14. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie a rt. 15ggb 
ust. 1, a rt. 15zt ust. 1, a rt. 15zze5 ust. 1 oraz a rt. 31zy ust. 1 ustawy zmienianej w a rt. 1 
zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na 
podstawie a rt. 15ggb ust. 1, a rt. 15zt ust. 1, a rt. 15zze5 ust. 1 oraz a rt. 31zy ust. 1 
ustawy zmienianej w a rt. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, jednak nie dłu-
żej niż przez okres 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, oraz mogą 
być zmieniane na podstawie tych przepisów.

Art. 15. Ustawa wchodzi w życie po upływie 21 dni od dnia ogłoszenia, z wy-
jątkiem:2

1) a rt. 1 pkt 1, 2  i 2 9, a rt. 2, a rt. 3 oraz a rt. 8–12, które wchodzą w życie z dniem 
ogłoszenia3;

(...)

2 Ustawa weszła w życie 23 lipca 2021 r.
3 Ustawę ogłoszono 1 lipca 2021 r.

Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych...Art. 12, 14–15
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Ustawa
z dnia 26 czerwca 1974 r.

Kodeks pracy1

(tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 1320;
zm.: Dz.U. z 2021 r. poz. 1162)

1 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw 
Wspólnot Europejskich:

 1) dyrektywy 83/477/EWG z 19 września 1983 r. w sprawie ochrony pracowników przed ryzykiem 
związanym z narażeniem na działanie azbestu w miejscu pracy (druga dyrektywa szczegółowa 
w rozumieniu art. 8 dyrektywy 80/1107/EWG) (Dz.Urz. WE L 263 z 24.09.1983 ze zm.),

 2) dyrektywy 86/188/EWG z 12 maja 1986 r. w sprawie ochrony pracowników przed ryzykiem 
związanym z narażeniem na działanie hałasu w miejscu pracy (Dz.Urz. WE L 137 z 24.05.1986),

 3) dyrektywy 89/391/EWG z 12 czerwca 1989 r. w sprawie wprowadzenia środków w celu poprawy 
bezpieczeństwa i zdrowia pracowników w miejscu pracy (Dz.Urz. WE L 183 z 29.06.1989),

 4) dyrektywy 89/654/EWG z 30 listopada 1989 r. dotyczącej minimalnych wymagań w dziedzinie 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w miejscu pracy (pierwsza dyrektywa szczegółowa w rozu-
mieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG) (Dz.Urz. WE L 393 z 30.12.1989),

 5) dyrektywy 89/655/EWG z 30 listopada 1989 r. dotyczącej minimalnych wymagań w dziedzinie 
bezpieczeństwa i higieny użytkowania sprzętu roboczego przez pracowników podczas pracy 
(druga dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG) (Dz.Urz. WE 
L 393 z 30.12.1989 ze zm.),

 6) dyrektywy 89/656/EWG z 30 listopada 1989 r. w sprawie minimalnych wymagań w dziedzinie 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników korzystających z wyposażenia ochrony osobistej 
(trzecia dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG) (Dz.Urz. 
WE L 393 z 30.12.1989),

 7) dyrektywy 90/269/EWG z 29 maja 1990 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących ochro-
ny zdrowia i bezpieczeństwa podczas ręcznego przemieszczania ciężarów w przypadku możli-
wości wystąpienia zagrożenia, zwłaszcza urazów kręgosłupa pracowników (czwarta szczegółowa 
dyrektywa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG) (Dz.Urz. WE L 156 z 21.06.1990),

 8) dyrektywy 90/270/EWG z 29 maja 1990 r. w sprawie minimalnych wymagań w dziedzinie bez-
pieczeństwa i ochrony zdrowia przy pracy z urządzeniami wyposażonymi w monitory ekranowe 
(piąta dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG) (Dz.Urz. WE 
L 156 z 21.06.1990),

 9) dyrektywy 90/394/EWG z 28 czerwca 1990 r. w sprawie ochrony pracowników przed zagroże-
niem dotyczącym narażenia na działanie czynników rakotwórczych podczas pracy (szósta dy-
rektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG) (Dz.Urz. WE L 196 
z 26.07.1990 ze zm.),
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Kodeks pracy

 10) dyrektywy 91/322/EWG z 29 maja 1991 r. w sprawie ustalenia indykatywnych wartości gra-
nicznych w wykonaniu dyrektywy 80/1107/EWG w sprawie ochrony pracowników przed ryzy-
kiem związanym z narażeniem na działanie czynników chemicznych, fizycznych i biologicznych 
w miejscu pracy (Dz.Urz. WE L 177 z 05.07.1991),

 11) dyrektywy 91/383/EWG z 25 czerwca 1991 r. uzupełniającej środki mające wspierać poprawę 
bezpieczeństwa i zdrowia w pracy pracowników pozostających w stosunku pracy na czas okre-
ślony lub w czasowym stosunku pracy (Dz.Urz. WE L 206 z 29.07.1991),

 12) dyrektywy 91/533/EWG z 14 października 1991 r. w sprawie obowiązku pracodawcy dotyczącym 
informowania pracowników o warunkach stosowanych do umowy lub stosunku pracy (Dz.Urz. 
WE L 288 z 08.07.1992),

 13) dyrektywy 92/57/EWG z 24 czerwca 1992 r. w sprawie wprowadzenia w życie minimalnych 
wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w miejscach tymczasowych lub rucho-
mych budów (ósma dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG) 
(Dz.Urz. WE L 245 z 26.08.1992),

 14) dyrektywy 92/58/EWG z 24 czerwca 1992 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących zna-
ków bezpieczeństwa i/lub zdrowia w miejscu pracy (dziewiąta dyrektywa szczegółowa w rozu-
mieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG) (Dz.Urz. WE L 245 z 26.08.1992),

 15) dyrektywy 92/85/EWG z 19 października 1992 r. w sprawie wprowadzenia środków służących 
wspieraniu poprawy w miejscu pracy bezpieczeństwa i zdrowia pracownic w ciąży, pracownic, 
które niedawno rodziły i pracownic karmiących piersią (dziesiąta dyrektywa szczegółowa w ro-
zumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG) (Dz.Urz. WE L 348 z 28.11.1992),

 16) dyrektywy 93/104/WE z 23 listopada 1993 r. dotyczącej niektórych aspektów organizacji czasu 
pracy (Dz.Urz. WE L 307 z 13.12.1993),

 17) dyrektywy 94/33/WE z 22 czerwca 1994 r. w sprawie ochrony pracy osób młodych (Dz.Urz. WE 
L 216 z 20.08.1994),

 18) dyrektywy 96/34/WE z 3 czerwca 1996 r. w sprawie Porozumienia ramowego dotyczącego urlopu 
rodzicielskiego zawartego przez Europejską Unię Konfederacji Przemysłowych i Pracodawców 
/UNICE/, Europejskie Centrum Przedsiębiorstw Publicznych /CEEP/ oraz Europejską Konfe-
derację Związków Zawodowych /ETUC/ (Dz.Urz. WE L 145 z 19.06.1996),

 19) (uchylony)
 20) dyrektywy 97/80/WE z 15 grudnia 1997 r. dotyczącej ciężaru dowodu w sprawach dyskrymina-

cji ze względu na płeć (Dz.Urz. WE L 14 z 20.01.1998),
 21) dyrektywy 98/24/WE z 7 kwietnia 1998 r. w sprawie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracow-

ników przed ryzykiem związanym z czynnikami chemicznymi w miejscu pracy (czternasta dy-
rektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG) (Dz.Urz. WE L 131 
z 05.05.1998),

 22) dyrektywy 99/70//WE z 28 czerwca 1999 r. dotyczącej Porozumienia ramowego w sprawie pra-
cy na czas określony, zawartego przez Europejską Unię Konfederacji Przemysłowych i Praco-
dawców (UNICE), Europejskie Centrum Przedsiębiorstw Publicznych (CEEP) oraz Europejską 
Konfederację Związków Zawodowych (ETUC) (Dz.Urz. WE L 175 z 10.07.1999),

 23) dyrektywy 1999/92/WE z 16 grudnia 1999 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bez-
pieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy, na których 
może wystąpić atmosfera wybuchowa (piętnasta dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 
ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG) (Dz.Urz. WE L 23 z 28.01.2000),

 24) dyrektywy 2000/34/WE z 22 czerwca 2000 r. zmieniającej dyrektywę 93/104/WE dotyczącą nie-
których aspektów organizacji czasu pracy w celu objęcia sektorów i działalności wyłączonej z tej 
dyrektywy (Dz.Urz. WE L 195 z 01.08.2000),

 25) dyrektywy 2000/39/WE z 8 czerwca 2000 r. ustanawiającej pierwszą listę indykatywnych war-
tości granicznych narażenia na czynniki zewnętrzne podczas pracy – w związku z wykonaniem 
dyrektywy Rady 98/24/WE w sprawie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracowników przed ry-
zykiem związanym ze środkami chemicznymi w miejscu pracy (Dz.Urz. WE L 142 z 16.06.2000),
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Kodeks pracy

Preambuła
(uchylona)

Dział pierwszy
Przepisy ogólne

Rozdział I
Przepisy wstępne

Zakres regulacji

Art. 1. Kodeks pracy określa prawa i obowiązki pracowników i pracodawców.

Definicja pracownika

Art. 2. Pracownikiem jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, 
powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę.

Definicja pracodawcy

Art. 3. Pracodawcą jest jednostka organizacyjna, choćby nie posiadała osobo-
wości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudniają one pracowników.

 26) dyrektywy 2000/43/WE z 29 czerwca 2000 r. wprowadzającej w życie zasadę równego traktowa-
nia osób bez względu na pochodzenie rasowe lub etniczne (Dz.Urz. WE L 180 z 19.07.2000),

 27) dyrektywy 2000/54/WE z 18 września 2000 r. w sprawie ochrony pracowników przed ryzykiem 
związanym z narażeniem na działanie czynników biologicznych w miejscu pracy (siódma dy-
rektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG) (Dz.Urz. WE L 262 
z 17.10.2000),

 28) dyrektywy 2000/78/WE z 27 listopada 2000 r. ustanawiającej ogólne warunki ramowe równego 
traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy (Dz.Urz. WE L 303 z 02.12.2000),

 29) dyrektywy 2002/44/WE z 25 czerwca 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań w zakresie ochro-
ny zdrowia i bezpieczeństwa dotyczących narażenia pracowników na ryzyko spowodowane 
czynnikami fizycznymi (wibracji) (szesnasta dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 
dyrektywy 89/391/EWG) (Dz.Urz. WE L 177 z 06.07.2002),

 30) dyrektywy 2003/10/WE z 6 lutego 2003 r. w sprawie minimalnych wymagań w zakresie ochrony 
zdrowia i bezpieczeństwa dotyczących narażenia pracowników na ryzyko spowodowane czyn-
nikami fizycznymi (hałasem) (siedemnasta dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 
dyrektywy 89/391/EWG) (Dz.Urz. WE L 42 z 15.02.2003),

 31) dyrektywy 2010/18/UE z 8 marca 2010 r. w sprawie wdrożenia zmienionego porozumienia ra-
mowego dotyczącego urlopu rodzicielskiego zawartego przez BUSINESSEUROPE, UEAPME, 
CEEP i ETUC oraz uchylającej dyrektywę 96/34/WE (Dz.Urz. UE L 68 z 18.03.2010, str. 13).
 Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – 

z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia 
tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.

Art. 1–3






