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1. Ustawa z dnia 9 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym 
oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 400) 

2. Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz 
niektórych innych ustaw  (Dz.U. z 2020 r. poz. 471) 

3. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo upadłościowe 
oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 poz. 1802) 

4. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 marca 
2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych 
podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku 
z  zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 
z 2020 r., poz. 511) 

5. (I) Ustawa z dnia 31 marca 2020 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. z 2020 r. poz. 
568) 

6. (II) Ustawa z dnia 31 marca 2020 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. z 2020 r. poz. 
568) 

7. (III) Ustawa z dnia 28 marca 2020 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. z 2020 r. poz. 
568) 



USTAWA O TRANSPORCIE KOLEJOWYM 

Ustawa z dnia 9 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o transporcie 
kolejowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 

400)   

Istotą zmian wprowadzonych w ustawie z dnia 28 marca 2003 
r. o transporcie kolejowym było wzmocnienie gwarancji 
niezależności, bezstronności i przejrzystości funkcjonowania 
zarządcy infrastruktury kolejowej. Zmiany dotyczyły: 

1. Możliwości zlecania zadań zarządcy infrastruktury innym 
podmiotom,  

2. Sposobu ustalenia rekompensat za opóźnienie pociągu,  
3. Zawierania umów ramowych między aplikantem 

a zarządcą infrastruktury,  
4. Zasad udostępniania obiektów infrastruktury usługowej,  
5. Elementów planu biznesowego opracowywanego przez 

zarządcę infrastruktury,  
6. Definiowania przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo,  
7. Przejrzystości rozliczeń między zarządcami infrastruktury 

a przewoźnikami kolejowymi. 



USTAWA O TRANSPORCIE KOLEJOWYM 

Ponadto regulacje wprowadzone do ustawy miały na celu 
otwarcie rynku krajowych usług kolejowego transportu 
pasażerskiego dla przewoźników kolejowych z innych państw 
członkowskich Unii Europejskiej. Ustawa rozszerzyła również 
uprawnienia nadzorcze Prezesa Urzędu Transportu 
Kolejowego. 

Ustawa podpisana przez Prezydenta RP 4.03.2020 r., wejście 
w życie 12.05.2020 r. 

CZYTAJ WIĘCEJ 

https://www.nakolei.pl/prezydent-podpisal-nowele-ustawy-o-transporcie-kolejowym/


USTAWA PRAWO BUDOWLANE 

Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo 
budowlane oraz niektórych innych ustaw  (Dz.U. z 2020 r. poz. 

471)  

Do najważniejszych zmian w ustawie należą:  

1. Doprecyzowanie regulacji budzących wątpliwości 
interpretacyjne w zakresie: procedury uzyskiwania 
odstępstw od przepisów techniczno-budowlanych, zasad 
sporządzania projektu budowlanego, szczegółowych 
zamierzeń budowlanych, stwierdzenia nieważności 
decyzji, przeniesienia decyzji pozwolenia na budowę, 
samowoli budowlanej, uregulowanie kwestii nielegalnego 
użytkowania obiektu, zmian doprecyzowujących 
i dostosowujących niejasne przepisy;  

2. Zwiększenie bezpieczeństwa pożarowego,  
3. Uporządkowanie kwestii kompetencyjnych,  



USTAWA PRAWO BUDOWLANE 
1.
2.
3.

4. Z a p e w n i e n i e s p r a w n o śc i p r zeb i e g u p r o c e s u 
inwestycyjnego w części dotyczącej wydawania warunków 
przyłączenia do sieci elektroenergetycznych, gazowych, 
ciepłowniczych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz 
realizacji przyłączy do tych sieci. Istotną zmianą jest 
również uproszczenie postępowania legalizacyjnego 
odnoszącego się do starych samowoli budowlanych - 
budowy zakończonej przynajmniej 20 lat temu, 
w  szczególności zrealizowanych przed wejściem w życie 
obowiązującej ustawy. 

Ustawa podpisana przez Prezydenta RP 3.03.2020 r., wejście 
w życie 19.09.2020 r.  

CZYTAJ WIĘCEJ

https://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/4183-poradnik-prawo-budowlane-po-zmianach-w-2020-r


USTAWA PRAWO UPADŁOŚCIOWE 

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo 
upadłościowe oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 

1802) 

Nowelizacja pozwala na zastosowanie wobec zadłużonych 
prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą reguł 
postępowania takich jak w przypadku konsumentów. Usunięto 
art. 494 zn.4 ustawy Prawo upadłościowe, opisujący przesłanki 
do oddalenia przez sąd wniosku o upadłość. W postanowieniu 
sąd upadłościowy ustala, czy upadły doprowadził do swojej 
niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień umyślnie 
lub wskutek rażącego niedbalstwa. Zgodnie z art. art. 370a 
plan spłaty wierzycieli nie może być ustalony na okres krótszy 
niż 36 miesięcy ani dłuższy niż 7 lat w przypadku ustalenia, że 
upadły doprowadził do niewypłacalności wskutek rażącego 
niedbalstwa bądź umyślnie. Dzięki nowelizacji dłużnik będzie 
mógł skorzystać z porozumienia z własnej inicjatywy bez 
uprzedniego składania do sądu wniosku o upadłość.  

Wejście w życie 24.03.2020 r. 

CZYTAJ WIĘCEJ

https://www.prawo.pl/prawo/upadlosc-konsumencka-nowe-przepisy-weszly-w-zycie,498948.html


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI 

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 
23 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia 

funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa 
wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., 
poz. 511) 

Rozporządzenie ogranicza w okresie od dnia 26 marca 2020 r. 
do dnia 10 kwietnia 2020 r. na obszarze kraju funkcjonowanie 
uczelni nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw 
szkolnictwa wyższego i nauki poprzez: zawieszenie 
kształcenia oraz ograniczenie obowiązku świadczenia pracy 
przez pracowników uczelni na ich terenie. Stanowi ono 
"kontynuację" ograniczenia w funkcjonowaniu uczelni 
wprowadzonego rozporządzeniem Ministra Nauki 
i  Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie 
czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych 
podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku 
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
COVID-19, które obowiązywało w okresie od 11 marca 2020 r. 
do 25 marca 2020 r. 



ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI 

Zgodnie z nowym rozporządzeniem w tym okresie uczelnie 
dysponujące oprog ramowaniem umoż l iwia jącymi 
prowadzenie zajęć z wykorzystaniem technik kształcenia na 
odległość prowadzą zajęcia z wykorzystaniem tych metod 
niezależnie od tego, czy zostało to przewidziane w programie 
danego kształcenia. W przypadku zajęć prowadzonych w ten 
sposób weryfikacja osiągniętych efektów uczenia się 
określonych w programie danego kształcenia może odbywać 
się z  wykorzystaniem technologii zapewniających kontrolę 
nad przebiegiem weryfikacji oraz jej rejestrację. 

Wejście w życie 23.03.2020 r. 

CZYTAJ WIĘCEJ

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000511


(I) USTAWA O CONVID-19 ORAZ INNYCH 
CHOROBACH ZAKAŹNYCH 

Ustawa z dnia 31 marca 2020 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. z 2020 r. poz. 568) 

Jedną z instytucji wprowadzonych ustawą jest tzw. 
świadczenie postojowe. Jest to świadczenie pieniężne 
przyznawane jednorazowo (ustawa przewiduje kompetencję 
Rady Ministrów do zarządzenia o kolejnych wypłatach, 
procedowane są także zmiany do samej ustawy o zwiększeniu 
liczby wypłat), do którego uprawnieni są przedsiębiorcy oraz 
osoby zatrudnione w oparciu o umowy cywilnoprawne, w tym 
o umowę zlecenie. W przypadku osób zatrudnionych na 
umowach cywilnoprawnych wysokość świadczenia jest 
uzależniona od sumy przychodu ze wszystkich umów 
wykonanych przez daną osobę w miesiącu poprzedzającym 
złożenie wniosku - jeżeli suma przychodów nie osiągnęła 
kwoty 1300 zł, wówczas takiej osobie należy się świadczenie 
postojowe w wysokości równej sumie przychodów opisanej 
wyżej. 



(I) USTAWA O CONVID-19 ORAZ INNYCH 
CHOROBACH ZAKAŹNYCH 

Osobie, której suma przychodów osiągnęła kwotę 1300 oraz 
przedsiębiorcy przysługuje świadczenie w wysokości 2080 zł. 
Ubiegać o świadczenie mogą się wyłącznie osoby, które 
rozpoczęły działalność gospodarczą/zawarły umowę 
cywilnoprawną nie później jak z dniem 31 stycznia 2020 oraz 
które nie mają innego tytułu do ubezpieczeń społecznych niż 
z tytułu wykonywania tej działalności lub wykonywania 
umowy. Aby ubiegać się o świadczenie, należy złożyć 
odpowiedni wniosek do ZUS - najlepiej na specjalnie do tego 
przygotowanym for mularzu dostępnym na stronie 
internetowej ZUS. Wniosek można złożyć tradycyjnie 
i elektronicznie.  

Wejście w życie 31.03.2020 r. 

CZYTAJ WIĘCEJ 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000568


(II) USTAWA O CONVID-19 ORAZ 
INNYCH CHOROBACH ZAKAŹNYCH 

Ustawa z dnia 31 marca 2020 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. z 2020 r. poz. 568) 

Jedną z pomocy finansowych w ustawie jest dofinansowanie 
części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla 
przedsiębiorców niezatrudniających pracowników. Jest 
to  świadczenie okresowe, maksymalnie na trzy miesiące. 
Wysokość przysługującego świadczenia jest zależna 
od spadku obrotów przedsiębiorstwa - im większy spadek tym 
większego świadczenia może dochodzić przedsiębiorca. 
Pobranie świadczenia wiąże się z obowiązkiem prowadzenia 
działalności przez okres pobierania świadczenia oraz drugi 
taki sam okres przy zakończeniu otrzymywania kolejnych 
wypłat - niewywiązanie się z tego obowiązku będzie wiązać 
się z koniecznością zwrotu wypłat w proporcjonalnym 
zakresie do wykonania obowiązku. 



(II) USTAWA O CONVID-19 ORAZ 
INNYCH CHOROBACH ZAKAŹNYCH 

Wniosek należy złożyć do powiatowego urzędu pracy 
w terminie 14 dni od otwarcia naboru na składanie wniosków 
przez dyrektora powiatowego urzędu pracy. Przyznanie 
pomocy następuje w drodze zawarcia umowy ze starostą. 

Wejście w życie 31.03.2020 r. 

CZYTAJ WIĘCEJ 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000568


(III) USTAWA O CONVID-19 ORAZ 
INNYCH CHOROBACH ZAKAŹNYCH 

Ustawa z dnia 28 marca 2020 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 

Zmiany w zakresie uprawnień Policji a prawo do prywatności. 
Art. 11d Ustawy przewiduje przyznanie Policji możliwości 
korzystania z jej ustawowych uprawnień w celu zapewnienia 
prawidłowego wykonania obowiązku kwarantanny lub 
nadzoru epidemiologicznego, z wyłączeniem czynności 
określonych w art. 19-19b ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. 
o Policji, czyli m.in. kontroli operacyjnej (np. podsłuchu) czy 
kontrolowanego zakupu. Wyłączeniem nie jest objęte 
uzyskiwanie (bez wiedzy i zgody osoby, której dane dotyczą) 
danych telekomunikacyjnych, pocztowych i internetowych, 
o których mowa w art. 20c ustawy o Policji – tzw. metadanych, 
czy l i infor macj i związanych z komunikacją , a le 
nieobejmujących treści przekazu. 



(III) USTAWA O CONVID-19 ORAZ 
INNYCH CHOROBACH ZAKAŹNYCH 

Do danych tych należy m.in. lokalizacja telefonu 
komórkowego (art. 180c ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy z dnia 
16  lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne), informująca 
o  położeniu urządzenia mobilnego niezależnie od tego, czy 
w danym momencie wykonywane są połączenia. 

Wejście w życie 31.03.2020 r. 

CZYTAJ WIĘCEJ 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000568


DO ZOBACZENIA W 
PRZYSZŁYM MIESIĄCU! 




