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SPRAWOZDANIE
KOMISJI GOSPODARKI NARODOWEJ I INNOWACYJNOŚCI
(wraz z wnioskami mniejszości komisji)

o uchwalonej przez Sejm w dniu 28 marca 2020 r.
ustawie 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

Marszałek Senatu dnia 28 marca 2020 r. skierował ustawę do komisji.
Po rozpatrzeniu ustawy na posiedzeniu w dniu 30 marca 2020 r.
- komisja wnosi:
Wysoki Senat uchwalić raczy załączony projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji
Gospodarki Narodowej i Innowacyjności
(-) Marek Pęk

projekt

U C H WA Ł A
S E N AT U R Z E C Z Y P O S P O L I T E J P O L S K I E J
z dnia
w sprawie ustawy 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
Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 28 marca 2020 r.
ustawy 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, przyjmuje tę ustawę bez poprawek.

WNIOSKI MNIEJSZOŚCI

1)

w art. 1:
a) w pkt 14:
– art. 15g otrzymuje brzmienie:
„Art. 15g. 1. Przedsiębiorca, w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018
r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292 i 1495 oraz z 2020 r.
poz. 424), który ograniczył wykonywanie działalności i odnotował spadek
przychodów, na skutek ogłoszonego stanu zagrożenia epidemicznego lub
stanu epidemii w związku z zagrożeniem zakażeniem wirusem SARS-CoV-2,
otrzymuje wsparcie finansowe na wypłatę specjalnych zasiłków dla
zatrudnionych

pracowników

oraz

osób

przyjmujących

zlecenie

lub

świadczących usługi, w rozumieniu ustawy z dnia 10 października 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2018 r. poz. 2177 oraz z 2019
r. poz. 1564), zwanych dalej „pracownikami”.
2. Specjalny zasiłek, o którym mowa w ust. 1:
1)

w przypadku, gdy przedsiębiorca odnotował spadek przychodów w
wysokości co najmniej 20% w porównaniu do średniomiesięcznego
przychodu osiągniętego w 2019 r. przysługuje w wysokość 100%
minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie
przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, dla każdego
pracownika zatrudnianego przez przedsiębiorcę na dzień ogłoszenia
stanu epidemii;

2)

w przypadku, gdy przedsiębiorca odnotował spadek przychodów w
wysokości niższej niż 20% w porównaniu do średniomiesięcznego
przychodu osiągniętego w 2019 r. przysługuje w wysokości, o której
mowa w pkt 1, obniżonej proporcjonalnie do poniesionego spadku
przychodów, z przeznaczeniem dla każdego pracownika zatrudnionego
na dzień ogłoszenia stanu epidemii.
3. Środki finansowe na wypłaty specjalnych zasiłków, o którym mowa w

ust. 1 i 2, przekazuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
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4. Przedsiębiorca, który otrzymał środki finansowe na wypłatę
specjalnych zasiłków dla pracowników, nie może wypowiedzieć umowy o
pracę z przyczyn niedotyczących pracownika w czasie trwania stanu epidemii.
5. W celu otrzymania środków finansowych przedsiębiorca składa do
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oświadczenie o:
1)

ograniczeniu wykonywania działalności i odnotowanej wysokości
spadku

przychodów,

na

skutek

ogłoszonego

stanu

zagrożenia

epidemicznego lub stanu epidemii w związku z zagrożeniem zakażeniem
wirusem SARS-CoV-2;
2)

liczbie zatrudnianych pracowników.
6. Zakład Ubezpieczeń Społecznych dokonuje weryfikacji zgodności

złożonych oświadczeń ze stanem faktycznym, w szczególności na podstawie
analizy stanu zatrudnienia u danego pracodawcy.
7. Pracodawca, który po otrzymaniu środków finansowych na wypłatę
specjalnych zasiłków dla pracowników, rozwiązał w czasie trwania stanu
zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii z pracownikami umowy
obowiązany jest do zwrotu otrzymanych środków finansowych.
8. Minister właściwy do spraw pracy określi, w drodze rozporządzenia,
sposób

ustalania

wysokości

specjalnych

zasiłków

przysługujących

przedsiębiorcy, o którym mowa w ust. 2 pkt 2.”,
– w art. 15zzb w ust. 1 oraz w art. 15zze wyrazy „art. 15g ust. 4 zdanie
pierwsze” zastępuje się wyrazami „art. 15g ust. 1”,
b) w pkt 17:
– w poleceniu nowelizacyjnym wyrazy „art. 31a–31zzd” zastępuje się
wyrazami „art. 31a–31zzb”,
– skreśla się art. 31a i art. 31c;

2)

w art. 1 w pkt 14, w art. 15ze:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. W przypadku gdy działalność handlowa lub usługowa najemcy
obiektu handlowego w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu
epidemii została zawieszona lub istotnie ograniczona, a najemca tej

–3–
działalności nie prowadzi lub prowadzi ja w ograniczonym zakresie,
wysokość czynszu za ten okres ulega obniżeniu o 90% w stosunku do czynszu
przysługującemu na podstawie umowy, chyba że umowa przewiduje
korzystniejsze dla najemcy obniżenie czynszu.”,
b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Przez istotne ograniczenie działalności najemcy rozumie się spadek
przychodów ze sprzedaży w danym obiekcie handlowym o co najmniej 75%
w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii w stosunku do
porównywalnego okresu bezpośrednio poprzedzającego stan zagrożenia
epidemicznego bądź stan epidemii.”;

3)

w art. 1 w pkt 14:
a) w poleceniu nowelizacyjnym wyrazy „art. 15a–15zzzi” zastępuje się wyrazami
„art. 15a–15zzzh”,
b) skreśla się art. 15zzy;

4)

w art. 1 w pkt 17, art. 31f otrzymuje brzmienie:
„Art. 31f. 1. W przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego
albo

stanu

epidemii

kredytodawca

lub

finansujący może

zawiesić

przedsiębiorcy, w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo
przedsiębiorców, nie krócej niż do 1 lipca 2020 r. obowiązek spłat:
1)

rat kredytów zaciągniętych w związku z działalnością przedsiębiorstwa;

2)

rat wynagrodzenia przysługującego finansującemu, w rozumieniu art.
7091 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, w związku z
zawartą umową leasingu.
2. Zawieszenie rat, o którym mowa w ust. 1, następuje po złożeniu

przez przedsiębiorcę oświadczenia kredytodawcy lub finansującemu.
3. Okres spłaty kredytu lub czas trwania umowy leasingu przedłuża się
o okres zawieszenia spłat.”;

5)

w art. 1 w pkt 17:
a) w poleceniu nowelizacyjnym wyrazy „art. 31a–31zzd” zastępuje się wyrazami
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„art. 31a–31zzc”,
b) skreśla się art. 31g;

6)

w art. 4, art. 52o otrzymuje brzmienie:
„Art. 52o. 1 Osoby fizyczne, będące przedsiębiorcami w rozumieniu
ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, w okresie trwania
stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii spowodowanego
rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-Cov-2 zwalnia się z obowiązku
płacenia zaliczek na podatek dochodowy, po spełnieniu warunków, o których
mowa w ust. 3 i 4.
2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, dotyczy również zaliczek na
podatek dochodowy od osób fizycznych płaconych przez osoby fizyczne jako
płatnicy.
3. Prawo do zwolnienia przysługuje przedsiębiorcy, który w czasie
trwania stanu epidemicznego spowodowanego rozprzestrzenianiem się wirusa
SARS-CoV-2:
1)

nie prowadzi działalności gospodarczej;

2)

prowadzi działalność gospodarczą w ograniczonym stopniu ze względu
na zakazy wprowadzone w związku wprowadzonym stanem zagrożenia
epidemicznego lub stanem epidemii oraz nastąpił spadek przychodów w
wysokości co najmniej 20% w porównaniu do średniomiesięcznego
przychodu osiągniętego w 2019 r.
4. Osoba fizyczna, o której mowa w ust. 1, składa oświadczenie do

właściwego organu podatkowego.
5. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, stanowi pomoc de minimis.”;

7)

w art. 6, art. 38i otrzymuje brzmienie:
„Art. 38i. 1. Osoby prawne, będące przedsiębiorcami w rozumieniu
ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, w okresie trwania
stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii spowodowanego
rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 zwalnia się z obowiązku
płacenia zaliczek na podatek dochodowy, po spełnieniu warunków, o których
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mowa w ust. 3 i 4.
2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, dotyczy również zaliczek na
podatek dochodowy od osób fizycznych płaconych przez osoby prawne jako
płatnicy.
3. Prawo do zwolnienia przysługuje osobie prawnej, która w czasie
trwania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii spowodowanego
rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2:
1)

nie prowadzi działalności gospodarczej;

2)

prowadzi działalność gospodarczą w ograniczonym stopniu ze względu
na zakazy wprowadzone w związku wprowadzonym stanem zagrożenia
epidemicznego lub stanem epidemii oraz nastąpił spadek jego
przychodów w wysokości co najmniej 20% w porównaniu do
średniomiesięcznego przychodu osiągniętego w 2019 r.
4. Osoba prawna, o której mowa w ust. 1, składa oświadczenie do

właściwego organu podatkowego.
5. Zwolnienie, o których mowa w ust. 1, stanowią pomoc de miminis.”;

8)

skreśla się art. 40;

9)

skreśla się art. 46;

10)

skreśla się art. 85.

……………………………………………………………………………………………………………
Tłoczono z polecenia Marszałka Senatu
…………………………………………………………………………………………............................

