
 

SENAT 

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
X KADENCJA 

 
 

Warszawa, dnia 13 maja 2020 r. Druk nr 106 Z 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

SPRAWOZDANIE 

KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW PUBLICZNYCH 
 

(wraz z zestawieniem wniosków) 

 

 

Komisja, na posiedzeniu w dniu 13 maja 2020 r. rozpatrzyła wnioski zgłoszone w toku debaty 

w dniach 12 i 13 maja 2020 r. nad ustawą  

o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku 

z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 

i przedstawia Wysokiemu Senatowi następujące stanowisko: 

 

- Wysoki Senat raczy przyjąć wnioski zawarte w pkt: 1-4, 7, 9-14, 16-30, 33-61, 63, 

64, 66-70, 72-78, 83, 85-89, 91, 94-96, 98, 99, 101, 103-106. 

 

Ponadto komisja informuje, że: 

– na podstawie art. 52 ust. 4 Regulaminu Senatu następujący wnioskodawcy dokonali 

zmiany treści swoich wniosków: 

- senator Kazimierz Kleina, 

- senator Zygmunt Frankiewicz, 

- senator Adam Szejnfeld, 

- Komisja Budżetu i Finansów Publicznych, 

– na podstawie art. 52 ust. 7 Regulaminu Senatu swoje wnioski wycofali: 

- Komisja Budżetu i Finansów Publicznych (pkt 5 zestawienia wniosków), 

- senator Adam Szejnfeld (pkt 15, 82, 92, 93 i 100 zestawienia wniosków). 

 

   Przewodniczący Komisji 

   Budżetu i Finansów Publicznych 

   (-) Kazimierz Kleina 

michnie
Data publikacji



 Z E S T AW I E N I E  W N I O S K Ó W  

do ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań 

osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się  

wirusa SARS-CoV-2 

 

1)  w art. 1, w art. 387
1
 w pkt 1 skreśla się wyrazy „przenoszonej 

własności”; 

Poprawka 

KBFP 

poparta przez 

komisję 

2)  w art. 1, w art. 387
1
 w pkt 3 skreśla się wyraz „dokonanej”; Poprawka 

KBFP 

poparta przez 

komisję 

 

Uwaga: 

Nad poprawkami nr 3, 59, 86 i 96 należy głosować łącznie. 

 

3)  skreśla się art. 2; Poprawka 

KBFP 

poparta przez 

komisję 

4)  w art. 3, w § 3 zdanie trzecie otrzymuje brzmienie: 

„Do zwoływania posiedzeń tych organów i warunków 

podejmowania przez nie uchwał przepisy § 4
1
–4

4
 stosuje się 

odpowiednio.”; 

Poprawka 

KBFP 

poparta przez 

komisję 

 

Uwaga: 

Przyjęcie poprawki nr 5 wyklucza głosowanie nad poprawką nr 45. 

 

5)  Uwaga: 

poprawka wycofana 

dodaje się art. 3a w brzmieniu: 

„Art. 3a. W ustawie z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (Dz. U. z 2018 

r. poz. 1267 oraz z 2019 r. poz. 1495) po art. 13 dodaje się art. 13a w 

Poprawka 
KBFP 
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brzmieniu: 

„Art. 13a. 1. Organ uprawniony do zwołania zjazdu albo walnego 

zgromadzenia organizacji samorządu gospodarczego rzemiosła może 

zarządzić podjęcie określonej uchwały przez zjazd albo walne 

zgromadzenie przy wykorzystaniu środków bezpośredniego 

porozumiewania się na odległość lub w trybie pisemnym. 

2. Uchwała zjazdu albo walnego zgromadzenia może być podjęta 

przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na 

odległość lub w trybie pisemnym, jeżeli wszyscy członkowie zostali o 

tym powiadomieni. 

3. Uchwała zjazdu albo walnego zgromadzenia może być 

wynikiem głosowania przeprowadzonego częściowo przy wykorzystaniu 

środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, a częściowo 

w trybie pisemnym.  

4. Przy obliczaniu kworum uwzględnia się członków 

uczestniczących w zjeździe albo walnym zgromadzeniu przez oddanie 

głosu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się 

na odległość lub w trybie pisemnym. 

5. Uchwała zjazdu albo walnego zgromadzenia może być podjęta 

przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na 

odległość lub w trybie pisemnym niezależnie od postanowień statutu 

organizacji samorządu gospodarczego rzemiosła.  

6. Posiedzenie organu organizacji samorządu gospodarczego 

rzemiosła oraz głosowanie w toku tego posiedzenia może odbywać się 

z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na 

odległość, chyba że statut organizacji samorządu gospodarczego 

rzemiosła wyłącza taką możliwość. 

7. O możliwości udziału w posiedzeniu organu organizacji 

samorządu gospodarczego rzemiosła przy wykorzystaniu środków 

bezpośredniego porozumiewania się na odległość informuje się w 

zawiadomieniu o tym posiedzeniu. Zawiadomienie zawiera dokładny 

opis sposobu uczestnictwa w posiedzeniu oraz wykonywania prawa 

głosu.  

8. Posiedzenie organu organizacji samorządu gospodarczego 

rzemiosła oraz głosowanie w toku tego posiedzenia z wykorzystaniem 

środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość obejmuje w 

szczególności: 

1) transmisję posiedzenia w czasie rzeczywistym pomiędzy 

członkami organu organizacji samorządu gospodarczego 
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rzemiosła, którzy uczestniczą w posiedzeniu; 

2) wielostronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której 

członek organu organizacji samorządu gospodarczego rzemiosła 

może wypowiadać się w toku obrad;  

3) wykonywanie osobiście przez członka organu organizacji 

samorządu gospodarczego rzemiosła lub przez jego pełnomocnika 

prawa głosu przed lub w toku posiedzenia.  

9. Statut organizacji samorządu gospodarczego rzemiosła albo 

inny właściwy akt tej organizacji może odmiennie uregulować zasady 

przeprowadzania posiedzenia organu organizacji samorządu 

gospodarczego rzemiosła oraz głosowania w toku tego posiedzenia, 

z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na 

odległość, w tym określić dodatkowe warunki. 

10. Przepisy, o których mowa w ust. 1–9, stosuje się w czasie 

obowiązywania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia 

epidemicznego, stanu epidemii lub stanu nadzwyczajnego.  

11. W przypadku gdy w czasie obowiązywania stanu, o którym 

mowa w  ust. 10, upływa kadencja pochodzących z wyboru członków 

organu organizacji samorządu gospodarczego rzemiosła i w związku z 

tym stanem organizacja nie ma możliwości przeprowadzenia wyborów, 

kadencja członków organu ulega odpowiedniemu przedłużeniu. W takim 

przypadku wybory przeprowadza się niezwłocznie po zakończeniu 

obowiązywania stanu, o których mowa w ust. 10.”.”; 

 

Uwaga: 

Przyjęcie poprawki nr 6 wyklucza głosowanie nad poprawkami nr 7 i 

8. 

 

6)  skreśla się art. 5; Poprawka 

senatorów: 

J. Zająca, 

A. Szejnfelda 

 

Uwaga: 

Przyjęcie poprawki nr 7 wyklucza głosowanie nad poprawką nr 8. 

 

7)  art. 5 otrzymuje brzmienie: Poprawka 

KBFP 

poparta przez 
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„Art. 5. W ustawie z dnia 13 października 1995 r. – Prawo 

łowieckie (Dz. U. z 2020 r. poz. 67, 148 i 695) wprowadza się 

następujące zmiany: 

1) w art. 32a dodaje się ust. 9 w brzmieniu: 

„9. Posiedzenia organów, jak również innych ciał 

kolegialnych zrzeszenia, z wyjątkiem zjazdów krajowego i 

okręgowych oraz posiedzeń sądów łowieckich, mogą odbywać się 

także za pomocą środków komunikacji na odległość. O sposobie 

przeprowadzenia posiedzenia zarządza zwołujący.”; 

2) w art. 33b dodaje się ust. 6 w brzmieniu: 

„6. Posiedzenia organów koła łowieckiego mogą odbywać 

się przy wykorzystaniu środków komunikacji na odległość. O 

sposobie przeprowadzenia posiedzenia zarządza zwołujący.”.”; 

komisję 

8)  w art. 5, ust. 2b otrzymuje brzmienie: 

„2b. O przeznaczeniu środków z dochodu z działalności 

gospodarczej, o których mowa w ust. 2 i 2a, decyduje Zarząd 

Główny – w odniesieniu do dochodu z działalności gospodarczej 

Polskiego Związku Łowieckiego, oraz Zarząd Główny, za zgodą 

zarządu danego koła łowieckiego – w odniesieniu do dochodu z 

działalności gospodarczej koła łowieckiego.”; 

Poprawka sen. 

K. Mroza 

9)  w art. 6 skreśla się pkt 1; Poprawka 

KBFP 

poparta przez 

komisję 

10)  w art. 9:  

a) w pkt 1, w ust. 1 wyrazy „od marca do grudnia” zastępuje się 

wyrazami „od dnia 1 marca do dnia 31 grudnia”, 

b) w pkt 2, w art. 68gg wyrazy „od marca” zastępuje się wyrazami „od 

dnia 1 marca”; 

Poprawka 

KBFP 

poparta przez 

komisję 
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11)  w art. 9 w pkt 2 w poleceniu nowelizacyjnym po wyrazach „art. 68gg” 

dodaje się wyrazy „i art. 68gh” oraz dodaje się art. 68gh w brzmieniu: 

„Art. 68gh. Za okresy od marca 2020 r. nie dłużej jednak niż 

za okres do upływu drugiego miesiąca od dnia odwołania stanu 

zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii skorzystanie przez 

pracodawcę z obniżenia wymiaru czasu pracy pracownika na 

podstawie przepisu art. 15g ustawy 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(dz. U. 

poz. 374, 567, 568 i 695)n nie wpływa na spełnianie prze tego 

pracodawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1, art. 28 

ust. 1 pkt 1 albo 29 ust. 1 pkt1, jeżeli warunki te spełniał na dzień 

29 lutego 2020 r.”; 

Poprawka sen. 

J. Libickiego 

poparta przez 

komisję 

 

Uwaga: 

Nad poprawkami nr 12 i 99 należy głosować łącznie. 

 

12)  skreśla się art. 10; Poprawka 

KBFP 

poparta przez 

komisję 

13)  skreśla się art. 11; Poprawka 

KBFP 

poparta przez 

komisję 

 

Uwaga: 

Nad poprawkami nr 14 i 87 należy głosować łącznie. 

 

14)  dodaje się art. 13a w brzmieniu: 

„Art. 13a. W ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1482, 

Poprawka 

KBFP 

poparta przez 

komisję 
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1622, 1818 i 2473 oraz z 2020 r. poz. 278) wprowadza się następujące 

zmiany: 

1) w art. 8a ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. W sprawach dotyczących koordynacji systemów 

zabezpieczenia społecznego państw, o których mowa w art. 1 ust. 

3 pkt 2 lit. a–c, oraz państw, z którymi Rzeczpospolita Polska 

zawarła dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu 

społecznym, w zakresie świadczeń dla bezrobotnych, marszałek 

województwa rozstrzyga, w drodze decyzji, o przyznaniu albo 

odmowie przyznania prawa do zasiłku dla bezrobotnych, jeżeli 

okres ubezpieczenia, zatrudnienia lub pracy na własny rachunek 

spełniony przez bezrobotnego w innym państwie członkowskim 

Unii Europejskiej, państwie, o którym mowa w art. 1 ust. 3 pkt 2 

lit. b i c, lub państwie, z którym Rzeczpospolita Polska zawarła 

dwustronną umowę międzynarodową o zabezpieczeniu 

społecznym, w zakresie świadczeń dla bezrobotnych, ma wpływ 

na nabycie zasiłku.”; 

2) uchyla się art. 9d; 

3) skreśla się użyte w art. 40 w ust. 2h, w art. 41 w ust. 3 dwukrotnie 

i w ust. 3b, w art. 42a w ust. 5, w art. 53 w ust. 6, w art. 53g w ust. 

1, w art. 55 w ust. 1 i 6, w art. 61 w ust. 1 oraz w art. 66m w ust. 7 

wyrazy „, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1”; 

4) w art. 51 w ust. 1 skreśla się wyrazy „określonej w art. 72 ust. 1 

pkt 1”; 

5) w art. 56 w ust. 1 skreśla się wyrazy „określonej w art. 72 ust. 1 

pkt 1”; 

6) w art. 72: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:  

„1. Wysokość zasiłku wynosi 1800 zł miesięcznie.”, 

b) w ust. 4 skreśla się wyrazy „, od którego zależy wysokość 

i okres pobierania zasiłku,”, 

c) w ust. 5 skreśla się wyrazy „, od którego zależy wysokość 

i okres pobierania zasiłku,”, 
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d) w ust. 5a we wprowadzeniu do wyliczenia skreśla się wyrazy 

„, od którego zależy wysokość i okres pobierania zasiłku,”; 

7) w art. 73: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:  

„1. Okres pobierania zasiłku wynosi 365 dni.”, 

b) uchyla się ust. 2 i 2a.”; 

 

Uwaga: 

Nad poprawkami nr 15, 82, 92, 93 i 100 należy głosować łącznie. 

Przyjęcie tych poprawek wyklucza głosowanie nad poprawkami nr 16, 

17, 18, 19 i 83. 

 

15)  Uwaga: 

poprawka wycofana 

skreśla się art. 14; 

Poprawka sen. 
A. Szejnfelda 

16)  w art. 14 w pkt 1 w poleceniu nowelizacyjnym wyrazy „po art. 56 

dodaje się art. 56
1
–art. 56

3
” zastępuje się wyrazami „po art. 56a dodaje 

się art. 56b–56d” oraz art. 56
1
–56

3
 oznacza się odpowiednio jako art. 

56b–56d; 

Poprawka 

KBFP 

poparta przez 

komisję 

17)  w art. 14 w pkt 1, w art. 56
1
 w ust. 1 wyraz „Jeżeli” zastępuje się 

wyrazami „W przypadku gdy”; 

Poprawka 

KBFP 

poparta przez 

komisję 

18)  w art. 14: 

a) w pkt 4, w art. 72a w ust. 2, 

b) w pkt 7, w art. 78a w ust. 3 oraz w ust. 4 użyte czterokrotnie 

– wyrazy „do Internetu” zastępuje się wyrazami „do sieci Internet”; 

Poprawka 

KBFP 

poparta przez 

komisję 

 

Uwaga: 

Nad poprawkami nr 19 i 83 należy głosować łącznie. 
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19)  w art. 14 skreśla się pkt 11; Poprawka 

KBFP 

poparta przez 

komisję 

20)  w art. 16 w pkt 2 w lit. b: 

a) w ust. 6c we wprowadzeniu do wyliczenia po wyrazie „medialną” 

dodaje się wyrazy „na żądanie”, 

b) w ust. 6c w pkt 2 po wyrazie „medialnych” dodaje się wyrazy „na 

żądanie”; 

Poprawka 

KBFP 

poparta przez 

komisję 

21)  w art. 16 w pkt 2 w lit. c: 

a) w poleceniu nowelizacyjnym wyrazy „ust. 8 i 9” zastępuje się 

wyrazami „ust. 8–10”, 

b) dodaje się ust. 10 w brzmieniu: 

„10. Wpłaty, o których mowa w ust. 1–5, 6a i 7, stanowią 

koszty uzyskania przychodów, w rozumieniu przepisów o podatku 

dochodowym, w dacie ich poniesienia.”; 

Poprawka 

KBFP 

poparta przez 

komisję 

22)  dodaje się art. 19a w brzmieniu: 

„Art. 19a. W ustawie z dnia z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (Dz. U. poz. 869, 1622 i 2020) wprowadza się następujące 

zmiany: 

1) w art. 72 uchyla się ust. 1a; 

2) w art. 243 dodaje się ust. 6 w brzmieniu: 

„6. Ograniczeń określonych w ust. 1 w zakresie braku 

możliwości uchwalenia budżetu i skutków jego nieuchwalenia nie 

stosuje się w latach 2020-2021.”.”; 

Poprawka 

senatorów: 

K. Kwiatkowskiego, 

W. Tyszkiewicza 

poparta przez 

komisję 

 

Uwaga: 

Nad poprawkami nr 23 i 39 należy głosować łącznie. 
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23)  dodaje się art. 19b w brzmieniu: 

„Art. 19b. W ustawie z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju 

usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2410 oraz 

z 2020 r. poz. 471) w art. 16a w ust. 3 w pkt 5 kropkę zastępuje się 

średnikiem i dodaje się pkt 6 w brzmieniu: 

„6) środki Funduszu, o którym mowa w art. 65 ust. 1 ustawy 

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. poz. 568 i 695).”.”; 

Poprawka 

KBFP 

poparta przez 

komisję 

 

Uwaga: 

Nad poprawkami nr 24 i 95 należy głosować łącznie. 

 

24)  skreśla się art. 20; Poprawka 

KBFP oraz  

sen. A. Szejnfelda 

poparta przez 

komisję 

25)  skreśla się art. 25; Poprawka 

KBFP 

poparta przez 

komisję 

26)  w art. 26 w pkt 2, w art. 236b w ust. 3 po wyrazach „W terminie do” 

dodaje się wyraz „dnia”; 

Poprawka 

KBFP 

poparta przez 

komisję 

27)  dodaje się art. 27a w brzmieniu: 

„Art. 27a. W ustawie z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu 

zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem 

Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 251) w art. 3 w ust. 1 w pkt 2 po lit. p dodaje się lit. r w brzmieniu: 

Poprawka sen. 

K. Kleiny 

poparta przez 

komisję 
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„r) środki dotyczące zdrowia publicznego, o których mowa 

w art. 55 ust. 2 lit. b rozporządzenia nr 508/2014;”.”; 

 

 

Uwaga: 

Nad poprawkami nr 28 i 101 należy głosować łącznie. 

 

28)  skreśla się art. 28;  Poprawka 

KBFP oraz  

sen. A. Szejnfelda 

poparta przez 

komisję 

 

Uwaga: 

Nad poprawkami nr 29 i 88 należy głosować łącznie. 

Przyjęcie tych poprawek wyklucza głosowanie nad poprawką nr 31. 

 

29)  w art. 30 skreśla się w pkt 1 lit. a i b, w pkt 2 lit. a, w pkt 3 lit. a i b, w 

pkt 4 lit. a oraz w pkt 5 lit. a i pkt 7; 

Poprawka 

KBFP 

poparta przez 

komisję 

30)  w art. 30 w pkt 1 w lit. c, w § 7a wyrazy „sposób, o którym mowa w 

zdaniu pierwszym,” zastępuje się wyrazami „taki sposób”; 

Poprawka 

KBFP 

poparta przez 

komisję 

31)  w art. 30 w pkt 7, § 3a otrzymuje brzmienie: 

„§ 3a. Po upływie kadencji członek Sądu Dyscyplinarnego 

przy Prokuratorze Generalnym bierze udział w rozpoznawaniu 

sprawy rozpoczętej wcześniej z jego udziałem do czasu jej 

zakończenia.”; 

Poprawka 

KBFP 

 

Uwaga: 

Nad poprawkami nr 32, 81, 84 i 102 należy głosować łącznie. 

 

32)  skreśla się art. 32; Poprawka 

KBFP 
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Uwaga: 

Nad poprawkami nr 33 i 94 należy głosować łącznie. 

 

33)  skreśla się art. 35; Poprawka 

KBFP 

poparta przez 

komisję 

34)  skreśla się art. 36; Poprawka 

KBFP 

poparta przez 

komisję 

35)  skreśla się art. 37; Poprawka 

KBFP 

poparta przez 

komisję 

 

Uwaga: 

Nad poprawkami nr 36 i 103 należy głosować łącznie. 

 

36)  w art. 38 po wyrazach „(Dz. U. poz. 1123)” dodaje się wyrazy 

„wprowadza się następujące zmiany:”, pozostałą treść oznacza się jako 

pkt 3 oraz dodaje się pkt 1 i 2 w brzmieniu: 

„1) w art. 24 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Wojewoda zamieszcza w Biuletynie Informacji 

Publicznej na stronie podmiotowej urzędu wojewódzkiego 

informację o kwocie środków Funduszu, o których mowa w ust. 1, 

przyznanych dla województwa i wskazuje termin na złożenie 

wniosku o objęcie w danym roku budżetowym dopłatą. W okresie 

pomiędzy dniem 1 kwietnia 2020 r. a dniem 31 grudnia 2021 r. 

składanie wniosków o objęcie dopłatą odbywa się systematycznie 

przez cały ten okres.”; 

2) w art. 27 ust. 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie: 

„5) maksymalną kwotę dopłaty w wysokości nie większej niż 

zawarta we wniosku o objęcie dofinansowaniem, o którym 

Poprawka 

senatorów:  

S. Lamczyka, 

K. Kleiny 

poparta przez 

komisję 
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mowa w art. 6 pkt 1, z tym że pomiędzy dniem 1 kwietnia 

2020 r. a dniem 31 grudnia 2021 r. następuje automatyczne 

przeliczenie kwoty dopłaty z funduszu w zawartych 

z operatorami umowach polegające na zmianie wysokości 

jednostkowej dopłaty z 1 zł na 3zł za wozokilometr.”;”; 

37)  w art. 38, w art. 30a dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

„3. Od dnia 1 kwietnia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2021 roku 

do dopłata, o której mowa w ust. 1, może być przyznana również 

w odniesieniu do linii komunikacyjnych, które nie spełniają 

warunków określonych w art. 22 ust. 1.”; 

Poprawka 

senatorów:  

S. Lamczyka, 

K. Kleiny 

poparta przez 

komisję 

38)  skreśla się art. 42; Poprawka 

KBFP 

poparta przez 

komisję 

39)  skreśla się art. 43; Poprawka 

KBFP 

poparta przez 

komisję 

40)  skreśla się art. 44; Poprawka 

KBFP 

poparta przez 

komisję 

41)  skreśla się art. 45; Poprawka 

KBFP 

poparta przez 

komisję 

42)  w art. 46 w pkt 1: 

a) w lit. a, ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. W przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, 

przedszkola, szkoły lub innej placówki, do których uczęszcza 

dziecko, albo niemożności sprawowania opieki przez nianię 

lub dziennego opiekuna lub inną osobę niepozostającą 

we wspólnym gospodarstwie domowym, z powodu COVID-

Poprawka 

KBFP 

poparta przez 

komisję 
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19, ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy 

oraz funkcjonariuszowi, o którym mowa w ust. 4, 

zwolnionemu od pełnienia służby, z powodu konieczności 

osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem, 

uczęszczającym do żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, 

szkoły lub innej placówki, przysługuje dodatkowy zasiłek 

opiekuńczy za okres obejmujący czas zamknięcia żłobka, 

klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki.”, 

b) w lit. b, ust. 1b otrzymuje brzmienie: 

„1b. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy, o którym mowa w 

ust. 1 i 1a, przysługuje ubezpieczonemu zwolnionemu od 

wykonywania pracy oraz funkcjonariuszowi, o którym mowa 

w ust. 4, zwolnionemu od pełnienia służby, z powodu 

konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem, 

o którym mowa w ust. 1, 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, przez okres nie dłuższy niż 14 dni. W okresie 

tym uwzględnia się okres, o którym mowa w ust. 1.”, 

c) po lit. b dodaje lit. … i … w brzmieniu: 

„…) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przyznawany jest w 

trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 25 czerwca 

1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia 

społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2019 

r. poz. 645 i 1590 oraz z 2020 r. poz. 568) i nie wlicza się do 

okresu, o którym mowa w art. 33 ust. 1 pkt 1 tej ustawy. Za 

okres pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego, zasiłek, 

o którym mowa w art. 32 ust. 1 ustawy, o której mowa w 
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zdaniu pierwszym, nie przysługuje.”, 

…) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu: 

„3a. Ograniczenie, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy 

opieki nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o 

znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o 

niepełnosprawności lub orzeczeniem o potrzebie kształcenia 

specjalnego.”,”; 

43)  w art. 46 w pkt 2 w lit. a, ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. W przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, 

przedszkola, szkoły lub innej placówki, do których uczęszcza 

dziecko, albo niemożności sprawowania opieki przez nianię, 

dziennego opiekuna lub inną osobę niepozostającą we 

wspólnym gospodarstwie domowym, z powodu COVID-19, 

osobie, o której mowa w art. 7 ust. 1 i 2 oraz art. 16 ust. 1 i 2 

ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu 

społecznym rolników (Dz. U. z 2020 r. poz. 174 i 782), 

przysługuje zasiłek opiekuńczy z powodu konieczności 

osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem 

uczęszczającym do żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, 

szkoły lub innej placówki za okres obejmujący czas 

zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły 

lub innej placówki. Przepis art. 4 ust. 3a stosuje się 

odpowiednio.”; 

Poprawka 

KBFP 

poparta przez 

komisję 

44)  w art. 46 w pkt 3, w art. 4e w ust. 1 wyrazy „starszym, 

niepełnosprawnym lub przewlekle chorym” zastępuje się wyrazami 

„niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub w podeszłym wieku”; 

Poprawka 

KBFP 

poparta przez 

komisję 

45)  w art. 46 dodaje się pkt 8a w brzmieniu: 

„8a) po art. 14h dodaje się art. 14i w brzmieniu: 

„Art. 14i. Jeżeli w okresie obowiązywania stanu zagrożenia 

Poprawka 

senatorów: 

K. Kleiny, 

P. Arndta 

poparta przez 

komisję 
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epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu 

COVID-19 upływa kadencja organu statutowego organizacji 

samorządu gospodarczego rzemiosła i w związku z 

obowiązywaniem tego stanu organizacja ta nie ma możliwości 

przeprowadzenia wyborów, kadencja tego organu ulega 

przedłużeniu o czas trwania tego stanu. W takim przypadku 

wybory przeprowadza się niezwłocznie po zakończeniu 

obowiązywania tego stanu.”;”; 

46)  w art. 46 w pkt 9, w ust. 1 wyraz „rzestojem” zastępuje się wyrazem 

„przestojem”; 

Poprawka 

KBFP 

poparta przez 

komisję 

47)  w art. 46 dodaje się pkt 9a w brzmieniu: 

„9a) po art. 15g dodaje się art. 15ga w brzmieniu: 

„Art. 15ga. 1. Osobie prawnej, jednostce organizacyjnej 

nieposiadającej osobowości prawnej, której ustawa przyznaje 

zdolność prawną, lub osobie fizycznej, której przysługuje tytuł 

prawny do zabytku o statusie pomnika historii w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków 

i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2020 r. poz. 282 i 782) 

lub zabytku wpisanego na Listę dziedzictwa światowego, o której 

mowa w art. 11 ust. 2 Konwencji w sprawie ochrony światowego 

dziedzictwa kulturalnego i naturalnego, przyjętej w Paryżu dnia 16 

listopada 1972 r. przez Konferencję Generalną Organizacji 

Narodów Zjednoczonych dla Wychowania, Nauki i Kultury na jej 

siedemnastej sesji (Dz. U. z 1976 r. poz. 190), przysługuje, na jej 

wniosek, dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników 

zatrudnionych przez tę osobę lub jednostkę organizacyjną, 

nieprzerwanie w okresie nie krótszym niż przez 3 miesiące 

bezpośrednio poprzedzające ogłoszenie stanu zagrożenia 

epidemicznego, którzy wykonują czynności zawodowe dotyczące 

zabytku lub infrastruktury z nim związanej.  

Poprawka 

KBFP 

poparta przez 

komisję 
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2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do osób 

zatrudnionych na podstawie umowy o pracę nakładczą, umowy 

o dzieło, umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, 

do której zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks 

cywilny stosuje się przepisy dotyczące umowy zlecenia.  

3. Dofinansowanie przysługuje podmiotowi, o którym mowa 

w ust. 1, jeżeli: 

1) na dzień ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego oraz 

na dzień złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 9, 

zatrudnia co najmniej 50 pracowników; 

2) w następstwie ograniczeń związanych z ogłoszeniem stanu 

zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii spadły 

dochody podmiotu uzyskiwane w związku 

z funkcjonowaniem zabytku; 

3) podmiot nie uzyskał ze środków publicznych dofinansowania 

do wynagrodzeń w odniesieniu do tych samych 

pracowników w zakresie takich samych tytułów wypłat. 

4. Przez spadek dochodów podmiotu uzyskiwanych 

w związku z funkcjonowaniem zabytku, o którym mowa w ust. 3 

pkt 2, rozumie się spadek nie mniej niż o 25% obliczony jako 

stosunek dochodów uzyskiwanych w związku z funkcjonowaniem 

zabytku z dowolnie wskazanego miesiąca kalendarzowego, 

przypadającego po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia 

poprzedzającego dzień złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 

9, w porównaniu do dochodów z miesiąca poprzedniego. Za 

miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni 

kalendarzowych – w przypadku gdy okres porównawczy 

rozpoczyna się w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca 

kalendarzowego. 

5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, jest 

dofinansowywane ze środków Funduszu Gwarantowanych 

Świadczeń Pracowniczych w wysokości do 80% wynagrodzenia 

brutto pracowników, o których mowa w ust. 1, nie więcej niż 
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100% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę w rozumieniu 

przepisów 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) oraz należnych od tych wynagrodzeń składek 

na ubezpieczenie społeczne, z uwzględnieniem wymiaru czasu 

pracy. Wysokość wynagrodzenia brutto ustala się na podstawie 

średniego wynagrodzenia z okresu 3 miesięcy poprzedzających 

ogłoszenie stanu zagrożenia epidemicznego:  

1) liczonego jak ekwiwalent za urlop wypoczynkowy – 

w przypadku pracowników pozostających w stosunku pracy;  

2) wynikającego z zawartych umów – w przypadku 

pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę 

nakładczą, umowy o dzieło, umowy zlecenia albo innej 

umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z ustawą 

z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny stosuje się 

przepisy dotyczące umowy zlecenia.  

6. Dofinansowanie nie przysługuje do wynagrodzeń 

pracowników, których wynagrodzenie uzyskane w miesiącu 

poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek, 

o którym mowa w ust. 9, było wyższe niż 300% przeciętnego 

miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału 

ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na 

podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu 

Ubezpieczeń Społecznych, obowiązującego na dzień złożenia 

wniosku. 

7. Dofinansowanie, o którym mowa w ust. 1, przyznaje się 

jednokrotnie na okres od dnia złożenia wniosku, o którym mowa 

w ust. 9, do dnia ustania stanu zagrożenia epidemicznego lub 

stanu epidemii, nie dłużej jednak niż na 3 miesiące. 

8. W odniesieniu do jednego zabytku, o którym mowa w 

ust. 1, dofinansowanie przysługuje jednemu podmiotowi. 

9. Wniosek o przyznanie dofinansowania zawiera: 

1) wskazanie zabytku, o którym mowa w ust. 1, i tytułu 
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prawnego składającego wniosek do tego zabytku; 

2) oświadczenie o liczbie zatrudnionych pracowników wraz ze 

wskazaniem formy prawnej i okresu zatrudnienia, a także 

nazwy zajmowanego stanowiska oraz zakresu obowiązków; 

3) wykaz pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie 

wraz ze wskazaniem formy prawnej i okresu zatrudnienia, 

nazwy zajmowanego stanowiska, zakresu obowiązków, 

wysokości wynagrodzenia poszczególnych pracowników za 

poszczególne okresy miesięczne i należnych od tego 

wynagrodzenia składek na ubezpieczenie społeczne, a także 

wnioskowaną wysokość dofinansowania w odniesieniu 

do poszczególnych pracowników; 

4) oświadczenie o spadku dochodów składającego wniosek 

uzyskiwanych w związku z funkcjonowaniem zabytku, 

o którym mowa w ust. 1, w następstwie ograniczeń 

związanych z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego 

lub stanu epidemii i wskazanie okoliczności mających wpływ 

na spadek dochodów; 

5) numer rachunku bankowego podmiotu wnioskującego 

o dofinansowanie. 

10. Zadania organów administracji wynikające z ust. 1 

wykonują dyrektorzy wojewódzkich urzędów pracy. 

11. Wypłata dofinansowania następuje w okresach 

miesięcznych. 

12. Odmowa przyznania dofinansowania następuje w drodze 

decyzji administracyjnej.”;”; 

48)  w art. 46 w pkt 10, w art. 15ma ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. W Biuletynie Informacji Publicznej na stronie 

podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw 

gospodarki morskiej lub wybranego przez niego podmiotu ogłasza 

się informacje o programach, w ramach których następuje 

Poprawka 

KBFP 

poparta przez 

komisję 
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udzielenie wsparcia.”; 

49)  w art. 46 w pkt 11, w art. 15z
5 

w ust. 1 po wyrazach „art. 15zf ust. 1” 

dodaje się wyrazy „albo na skutek zawarcia porozumienia, o którym 

mowa w art. 9
1
 lub w art. 23

1a
 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – 

Kodeks pracy,”; 

Poprawka 

KBFP 

poparta przez 

komisję 

50)  w art. 46 w pkt 11: 

a) w poleceniu nowelizacyjnym wyrazy „art. 15z
5
–15z

8
” zastępuje się 

wyrazami „art. 15z
5
–15z

9
”, 

b) dodaje się art. 15z
9
 w brzmieniu: 

„Art. 15z
9
. W przypadku cudzoziemca będącego 

obywatelem państwa określonego w przepisach wydanych 

na podstawie art. 90 ust. 10 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. 

o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, 

ubiegającego się o wydanie wizy krajowej na terytorium tego 

państwa, odstępuje się od wymogu osobistego złożenia 

dokumentów, o których mowa w ustawie z dnia 12 grudnia 

2013 r. o cudzoziemcach, w związku z ubieganiem się o tę 

wizę.”; 

Poprawka  

KBFP 

poparta przez 

komisję 

51)  w art. 46 w pkt 11: 

a) w poleceniu nowelizacyjnym wyrazy „art. 15z
5
–15z

8
” zastępuje się 

wyrazami „art. 15z
5
–15z

9
”, 

b)  dodaje się art. 15z
9
 w brzmieniu: 

„Art. 15z
9
. 1. Zwalnia się od podatku od spadków i darowizn 

nabycie w drodze darowizny pieniędzy lub innych rzeczy 

przeznaczonych na zakup wyrobów medycznych, środków 

ochrony osobistej oraz urządzeń i środków myjących 

i odkażających, dla następujących podmiotów: 

1) podmiotu leczniczego, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 

Poprawka 

senatorów: 

K. Kwiatkowskiego, 

W. Tyszkiewicza, 

L. Staroń 

poparta przez 

komisję 
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15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 

r. poz. 295 i 567), 

2) posiadającej zezwolenie wojewody placówki zapewniającej 

całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle 

chorym lub osobom w podeszłym wieku, w tym 

prowadzonej w ramach działalności gospodarczej, o której 

mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 

społecznej (Dz.U. z 2019 r. poz.1507, 1622, 1690, 1818 i 

2473)” 

3) zakładu opiekuńczo-leczniczego lub pielęgnacyjno-

opiekuńczego dla osób wymagających wzmożonej opieki 

medycznej, o których mowa w art. 33a ustawy z dnia 27 

sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 1373, z późn. zm.), 

4) regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej, o której 

mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu 

rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2019 r. poz. 

1111 i 1818). 

2. Zwalnia się od podatku dochodowego od osób prawnych 

nabyte w drodze darowizny pieniądze lub inne rzeczy 

przeznaczone na zakup wyrobów medycznych, środków ochrony 

osobistej oraz urządzeń i środków myjących i odkażających, dla 

podmiotów, o których mowa w ust. 1. 

3. Zwalnia się od podatku od towarów i usług dostawę 

towarów, o których mowa w ust. 1, przeznaczonych wyłącznie dla 

wymienionych w tym przepisie podmiotów, jeżeli z tytułu 

nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów nie 

przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia 

kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.”; 

52)  w art. 46 w pkt 12 w lit. a, w ust. 1a w zdaniu pierwszym wyrazy „może Poprawka 

KBFP 

poparta przez 
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zostać objęta” zastępuje się wyrazami „jest objęta”; komisję 

 

Uwaga: 

Nad poprawkami nr 53 i 104 należy głosować łącznie. 

 

53)  w art. 46 dodaje się pkt 12a w brzmieniu: 

„12a) w art. 15ze ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie: 

„1. W okresie obowiązywania zakazu prowadzenia 

działalności w obiektach handlowych o powierzchni sprzedaży 

powyżej 2000 m
2
 zgodnie z właściwymi przepisami, wygasają 

wzajemne zobowiązania stron umowy najmu, dzierżawy lub innej 

podobnej umowy, przez którą dochodzi do oddania do używania 

powierzchni w tych obiektach (umowy). 

2. Uprawniony do używania powierzchni, o której mowa w 

ust. 1, (uprawniony) powinien złożyć udostępniającemu 

bezwarunkową i wiążącą ofertę woli przedłużenia obowiązywania 

umowy na dotychczasowych warunkach o okres obowiązywania 

zakazu przedłużony o sześć miesięcy; oferta powinna być złożona 

w okresie trzech miesięcy od dnia zniesienia zakazu. 

Postanowienia ust. 1 przestają wiązać oddającego z chwilą 

bezskutecznego upływu na złożenie oferty.”;”; 

Poprawka 

KBFP oraz sen.  

A. Szejnfelda 

poparta przez 

komisję 

 

Uwaga: 

Nad poprawkami nr 54 i 105 należy głosować łącznie. 

 

54)  w art. 46 w pkt 13 po wyrazach „w art. 15zq” dodaje się dwukropek, 

pozostałą treść oznacza się jako lit. a oraz dodaje się lit. b w brzmieniu: 

„b) dodaje się ust. 7 i 8 w brzmieniu: 

„7. Świadczenie postojowe przysługuje także osobom 

prowadzącym pozarolniczą działalność gospodarczą 

sezonową sklasyfikowaną w Polskiej Klasyfikacji 

Poprawka sen. 

K. Kleiny 

poparta przez 

komisję 
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Działalności (PKD) pod symbolami 79.90.A, 93.19.Z oraz 

85.51.Z, które zawiesiły działalność gospodarczą po dniu 

1 września 2019 r., a taka działalność stanowi główne źródło 

ich dochodu. 

8. Przepis ust. 7 stosuje się do osób prowadzących 

pozarolniczą działalność gospodarczą sezonową 

sklasyfikowaną w Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 

pod symbolami 55.20.Z oraz 55.30.Z, jeżeli uzyskały one 

przed dniem wejścia w życie ustawy wpis do właściwej 

ewidencji, o której mowa w art. 38 ustawy z dnia 29 sierpnia 

1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów 

wycieczek i przewodników turystycznych.”;”; 

55)  w art. 46 dodaje się pkt 13a i 13b w brzmieniu: 

„13a) w art. 15zzb ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Przez spadek obrotów gospodarczych rozumie się 

zmniejszenie sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym 

lub wartościowym obliczone jako stosunek: 

1) łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych 

miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 

1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia 

wniosku o przyznanie dofinansowania, w porównaniu do 

łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy 

kalendarzowych roku poprzedniego; za miesiąc uważa się 

także 30 kolejno po sobie następujących dni 

kalendarzowych, w przypadku gdy dwumiesięczny okres 

porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca 

kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień 

danego miesiąca kalendarzowego; lub 

2)  obrotów z dowolnie wskazanego miesiąca kalendarzowego, 

przypadającego po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia 

poprzedzającego dzień złożenia wniosku, o którym mowa w 

Poprawka 

senatorów: 

R. Dowhana, 

A. Szejnfelda 

poparta przez 

komisję 
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ust. 1, w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego; 

za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie 

następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy okres 

porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca 

kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień 

danego miesiąca kalendarzowego.”; 

13b) w art. 15zzc ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Przez spadek obrotów gospodarczych rozumie się 

zmniejszenie sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym 

lub wartościowym obliczone jako stosunek: 

1) łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych 

miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 

1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia 

wniosku o przyznanie dofinansowania, w porównaniu do 

łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy 

kalendarzowych roku poprzedniego; za miesiąc uważa się 

także 30 kolejno po sobie następujących dni 

kalendarzowych, w przypadku gdy dwumiesięczny okres 

porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca 

kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień 

danego miesiąca kalendarzowego; lub 

2)  obrotów z dowolnie wskazanego miesiąca kalendarzowego, 

przypadającego po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia 

poprzedzającego dzień złożenia wniosku, o którym mowa w 

ust. 1, w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego; 

za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie 

następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy okres 

porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca 

kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień 

danego miesiąca kalendarzowego.”;”; 

56)  w art. 46 w pkt 19, w art. 15zzs
3
 ust. 1 otrzymuje brzmienie: Poprawka 

KBFP 

poparta przez 
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„1. Jeżeli w sprawie rozpoznawanej według przepisów 

Kodeksu postępowania cywilnego, w której apelację wniesiono 

przed dniem 7 listopada 2019 r., sąd drugiej instancji uzna, że 

przeprowadzenie rozprawy nie jest konieczne, może skierować 

sprawę na posiedzenie niejawne, chyba że strona wniesie o 

przeprowadzenie rozprawy lub wnosiła o przeprowadzenie 

niepodlegającego pominięciu dowodu z zeznań świadków lub 

przesłuchania stron. Sąd rozpoznaje jednak sprawę na posiedzeniu 

niejawnym w razie cofnięcia pozwu, cofnięcia apelacji albo jeżeli 

zachodzi nieważność postępowania.”; 

komisję 

57)  w art. 46 w pkt 19, w art. 15zzs
4
 w ust. 2 wyraz „nim” zastępuje się 

wyrazem „niej”; 

Poprawka 

KBFP 

poparta przez 

komisję 

58)  w art. 46 w pkt 19, w art. 15 zzs
4
 w ust. 3 dodaje się zdanie drugie w 

brzmieniu: 

”Na posiedzeniu niejawnym w tych sprawach sąd orzeka w 

składzie trzech sędziów.”; 

Poprawka 

senatorów: 

K. Kwiatkowskiego, 

A. Pocieja 

poparta przez 

komisję 

59)  w art. 46 dodaje się pkt 20a w brzmieniu: 

„20a) w art. 15zzu ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia 

epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu 

COVID-19 oraz w okresie 90 dni od dnia odwołania ostatniego 

z nich nie wykonuje się tytułów wykonawczych nakazujących 

opróżnienie lokalu mieszkalnego.”;”; 

Poprawka 

KBFP 

poparta przez 

komisję 

60)  w art. 46 w pkt 26, art. 15zzzz otrzymuje brzmienie: 

„Art. 15zzzz. W przypadku gdy w okresie stanu zagrożenia 

epidemicznego albo stanu epidemii przypada termin 

przeprowadzenia: 

1) szkoleń oraz okresowych sprawdzianów wiedzy 

Poprawka sen. 

M. Martynowskiego 

poparta przez 

komisję 
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i umiejętności maszynistów, o których mowa w art. 22b ust. 

7 oraz art. 21 pkt 4 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. 

o transporcie kolejowym, 

2) szkoleń dla pracowników kolejowych z zakresu kierowania 

ruchem, o których mowa w przepisach wydanych 

na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 20 czerwca 

1997 r. – Prawo o ruchu drogowym,  

3) szkoleń dla osób, o których mowa w art. 15zzzy ust. 1 

 pkt 3–5 

– termin ważności aktualnego szkolenia albo sprawdzianu ulega 

przedłużeniu do dnia upływu 90 dni od dnia odwołania stanu 

zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, w zależności 

od tego, który z nich zostanie odwołany później.”; 

61)  w art. 46 w pkt 27: 

a) skreśla się lit. a, 

b) w lit. b skreśla się tiret pierwsze; 

Poprawka sen. 

M. Martynowskiego 

poparta przez 

komisję 

 

Uwaga: 

Przyjęcie poprawki nr 62 wyklucza głosowanie nad poprawką nr 63. 

 

62)  w art. 46 dodaje się pkt 27a w brzmieniu: 

„27a) w art. 15zzzzb w ust. 5 i 6 na końcu kropkę zastępuje się 

przecinkiem oraz dodaje się wyrazy „a także konieczność 

zabezpieczenia funkcjonowania regionalnych portów 

lotniczych.”;”; 

Poprawka sen. 

J. Burego  

63)  w art. 46 dodaje się pkt 27a w brzmieniu: 

„27a) w art. 15zzzzb ust. 6 otrzymuje brzmienie:  

6. Minister właściwy do spraw transportu, w porozumieniu z 

ministrem właściwym do spraw finansów publicznych, określi 

w drodze rozporządzenia, sposób i tryb rozliczania 

Poprawka sen. 

Morawskiej-

Staneckiej 

poparta przez 

komisję 
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i dokumentowania kosztów, o których mowa w ust. 2, oraz wzór 

wniosku, o którym mowa w ust. 4, mając na uwadze konieczność 

zapewnienia przejrzystości gospodarowania środkami budżetu 

państwa oraz ograniczenie finansowania do niezbędnych kosztów 

a także konieczność zabezpieczenia funkcjonowania regionalnych 

portów lotniczych.”;”; 

 

Uwaga: 

Przyjęcie poprawki nr 64 wyklucza głosowanie nad poprawką nr 65. 

 

64)  w art. 46 w pkt 29: 

a) w art. 15zzzzl
1
: 

– w ust. 1 wyrazy „operatorom w” zastępuje się wyrazami 

„przewoźnikom i operatorom w gminnych, powiatowych,” oraz 

po wyrazach „w transporcie kolejowym” dodaje się wyrazy „i 

transporcie drogowym”, 

– w ust. 3 po wyrazach „w transporcie kolejowym” dodaje się 

wyrazy „i transporcie drogowym”, 

– ust. 4 po wyrazie „Operator w” dodaje się wyrazy „gminnych, 

powiatowych i”, po użytych dwukrotnie wyrazach „w transporcie 

kolejowym” dodaje się wyrazy „i transporcie drogowym” oraz 

dodaje się zdanie drugie w brzmieniu: 

„Przewoźnik zwraca się z wnioskiem bezpośrednio do 

ministra właściwego do spraw transportu.”; 

b) w art. 15 zzzzl
2
: 

– w ust. 1 po wyrazach „operatorom w” dodaje się wyrazy 

„gminnych, powiatowych,”,  

– w ust. 5 po wyrazach „operator w” dodaje się wyrazy „gminnych, 

powiatowych,” oraz po użytych dwukrotnie wyrazach „w 

transporcie kolejowym” dodaje się wyrazy „i transporcie 

drogowym”, 

c) w art. 15zzzzl
4
 po wyrazach „operatorów w” dodaje się wyrazy 

Poprawka 

senatorów: 

K. Kleiny, 

S. Lamczyka 

poparta przez 

komisję 
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„gminnych, powiatowych,”, po wyrazach „w transporcie 

kolejowym” dodaje się wyrazy „i transporcie drogowym” oraz 

dodaje się zdanie drugie w brzmieniu: 

„Przepis ten nie dotyczy umów między operatorem a 

organizatorem zawartych w procedurach przetargowych, w 

których rekompensata nie jest obliczana na zasadach zgodnie z 

załącznikiem do rozporządzenia (WE) 1370/2007 Parlamentu 

Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczącego 

usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu 

pasażerskiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 

1191/69 i (EWG) nr 1107/70 (Dz. Urz. UE L 315 z 03.12.2007, 

str. 1, z późn. zm.).”; 

65)  w art. 46 w pkt 29: 

a) w art. 15zzzz1
1
 w ust. 1 i 3 po wyrazie „kolejowym” dodaje się 

wyrazy „i autobusowym” oraz w ust. 4 po użytym dwukrotnie 

wyrazie „kolejowym” dodaje się wyrazy „i autobusowym”, 

b) w art. 15zzzz1
2
 w ust. 1 po wyrazie „kolejowym” dodaje się wyrazy 

„i autobusowym” oraz w ust. 5 po użytym dwukrotnie wyrazie 

„kolejowym” dodaje się wyrazy „i autobusowym”, 

c) w art. 15zzzz1
4
 w ust. 1 po wyrazie „kolejowym” dodaje się wyrazy 

„i autobusowym”; 

Poprawka 

KBFP oraz  

sen. A. Szejnfelda 

66)  w art. 46 w pkt 33, w art. 15zzzzzy: 

a) w ust. 1 w części wspólnej skreśla się wyraz „sprawy”, 

b) w ust. 2 skreśla się wyrazy „sprawy z”; 

Poprawka 

KBFP 

poparta przez 

komisję 

67)  w art. 46 dodaje się pkt 33a w brzmieniu: 

„33a) po art. 15zzzzzy dodaje się art. 15zzzzzz w brzmieniu: 

„Art. 15zzzzzz. Termin przedstawienia raportu o stanie 

jednostki samorządu terytorialnego określony w art. 28aa ust. 1 

ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 

Poprawka sen. 

Z. Frankiewicza 

poparta przez 

komisję 
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2020 r. poz. 713), art. 30a ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o 

samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511, 1571 i 1815) 

i art. 34a ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

województwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 512, 1571 i 1815), 

przypadający w 2020 r., przedłuża się o 60 dni.”;”; 

68)  w art. 46 w pkt 34, w art. 31m
1
 wyrazy „do upływu 60 dni” zastępuje 

się wyrazami „do 60. dnia”; 

Poprawka 

KBFP 

poparta przez 

komisję 

69)  w art. 46 w pkt 38, w art. 31zi
2
 skreśla się wyrazy „– w terminie 30 dni 

od dnia złożenia tego oświadczenia” oraz dodaje się zdanie drugie w 

brzmieniu: 

„Opłata podlega zwrotowi w terminie 30 dni od dnia złożenia 

oświadczenia.”; 

Poprawka 

KBFP 

poparta przez 

komisję 

70)  w art. 46: 

a) w pkt 39 w lit. a, w ust. 2a w pkt 2 i w ust. 2b w pkt 2, 

b) w pkt 40 w lit. b, w pkt 2a 

– wyrazy „lutym 2020 r.” zastępuje się wyrazami „pierwszym miesiącu, 

za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek,”; 

Poprawka 

KBFP 

poparta przez 

komisję 

71)  w art. 46 w pkt 39 dodaje się lit. d w brzmieniu: 

„d) dodaje się ust. 8 i 9 w brzmieniu: 

„8. Na wniosek płatnika składek, będącego jednostką 

organizacyjną samorządu terytorialnego lub samorządową 

osobą prawną zaliczaną do sektora finansów publicznych, 

zwalnia się z obowiązku opłacenia należności z tytułu 

składek na obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne i rentowe 

oraz wypadkowe, dobrowolne ubezpieczenie chorobowe, 

ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, należne za okres 

od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r. 

9. Opłacone należności podlegają zwrotowi na zasadach 

Poprawka sen. 

Z. Frankiewicza 
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określonych w art. 24 ustawy z dnia 13 października 1998 r. 

o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 

266, 321, 568 i 695).”;”; 

72)  w art. 46 w pkt 45, w art. 31zzf na końcu dodaje się wyrazy „, w 

zależności od tego, który z nich zostanie odwołany później”; 

Poprawka 

KBFP 

poparta przez 

komisję 

73)  w art. 46 w pkt 45 w poleceniu nowelizacyjnym wyrazy „31zzi” 

zastępuje się wyrazami „31zzj” oraz dodaje się art. 31zzj w brzmieniu: 

„Art. 31zzj. Jednostki organizacyjne samorządu 

terytorialnego, o których mowa w art. 90 ust. 10b ustawy z dnia 11 

marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 

106 i 568) wykonują obowiązki określone w art. 109 ust. 3 tej 

ustawy w terminie do dnia 31 grudnia 2020 r.”; 

Poprawka sen. 

Z. Frankiewicza 

poparta przez 

komisję 

 

74)  skreśla się art. 47; Poprawka 

KBFP 

poparta przez 

komisję 

75)  w art. 48 dodaje się pkt 5 i 6 w brzmieniu: 

„5) w art. 97 skreśla się ust. 3; 

6) w art. 98 skreśla się ust. 2.”; 

Poprawka sen. 

A. Pocieja 

poparta przez 

komisję 

76)  skreśla się art. 49; Poprawka sen. 

A. Szejnfelda 

poparta przez 

komisję 

77)  w art. 50 wyrazy „Do odwołania” zastępuje się wyrazami „W okresie”; Poprawka 

KBFP 

poparta przez 

komisję 

78)  art. 51 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 51. 1. Jednostki organizacyjne Lasów Państwowych 

Poprawka 

KBFP 

poparta przez 

komisję 
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dokonujące sprzedaży drewna mogą, na wniosek przedsiębiorcy w 

rozumieniu art. 4 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo 

przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 

424), u którego wystąpił spadek obrotów gospodarczych w rozumieniu 

art. 15g ust. 9 ustawy 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 (Dz. U. poz. 374, 567, 568, 695 i …) w 

następstwie wystąpienia COVID-19, umorzyć w całości lub części: 

1) odsetki ustawowe należne na podstawie art. 5 ustawy z dnia 8 

marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w 

transakcjach handlowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 118, 1649 i 2020) 

za okres od dnia 14 marca 2020 r. do dnia 30 września 2020 r.; 

2) rekompensaty za koszty odzyskiwania należności, o których 

mowa w ustawie z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu 

nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, należne za 

okres od dnia 14 marca 2020 r. do dnia 30 września 2020 r.; 

3) kary umowne za nierealizowanie przez nabywcę harmonogramu 

sprzedaży w części, w której nabywca od dnia 14 marca 2020 r. do 

dnia 31 maja 2020 r. zrezygnował z jego realizacji. 

2. Przedsiębiorcy, o których mowa w ust. 1, spełniają kryteria, 

o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 11 października 

2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc 

pracy (Dz.U. z 2019 r. poz. 669), oraz nie zalegają w regulowaniu 

zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, 

ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń 

Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca 

trzeciego kwartału 2019 r. 

3. Umorzenia, o których mowa w ust. 1, stanowią pomoc 

publiczną mającą na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom 

w gospodarce, o której mowa w Komunikacie Komisji – Tymczasowe 

ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w 

kontekście trwającej epidemii COVID-19 (2020/C 91 I/01) (Dz. Urz. 
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UE C 91I z 20.03.2020, str. 1).”; 

 

Uwaga: 

Przyjęcie poprawki nr 79 wyklucza głosowanie nad poprawkami nr 

89, 90 i 97. 

 

79)  dodaje się art. 59a w brzmieniu: 

„Art. 59a. 1. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia 

epidemicznego, stanu epidemii lub stanu nadzwyczajnego nie 

przeprowadza się wyborów do organów samorządu zawodowego 

radców prawnych ani na funkcje w samorządzie, o których mowa w 

ustawie z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 75). 

2. Kadencje organów lub funkcji w samorządzie zawodowym 

radców prawnych, które kończą się w jednym z okresów, o których 

mowa w ust. 1, ulegają odpowiedniemu przedłużeniu. 

3. Procedury wyborcze do organów samorządu zawodowego 

radców prawnych lub na funkcje w samorządzie rozpoczęte po 

rozpoczęciu jednego z okresów, o których mowa w ust. 1, ulegają 

zawieszeniu, a ich wznowienie powinno nastąpić w terminie 30 dni po 

zakończeniu okresu.”; 

Poprawka sen. 

Morawskiej-

Staneckiej 

 

80)  dodaje się art. 59b w brzmieniu: 

„Art. 59b. Zawiesza się terminy wnoszenia rat opłat za korzystanie 

z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, o których mowa w art. 

11
1
 ust. 7 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w 

trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2019 r. poz. 

2277), do dnia 30 września 2020 roku.”; 

Poprawka sen. 

Morawskiej-

Staneckiej 

 

81)  skreśla się art. 61; Poprawka 

KBFP 
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82)  Uwaga: 

poprawka wycofana 

skreśla się art. 62; 

Poprawka 
sen. A. Szejnfelda 

83)  skreśla się art. 62; Poprawka 

KBFP 

poparta przez 

komisję 

84)  skreśla się art. 63; Poprawka 

KBFP 

85)  art. 64 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 64. Do umów, o których mowa w art. 1, zawartych przed 

dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy 

dotychczasowe.”; 

Poprawka 

KBFP 

poparta przez 

komisję 

86)  skreśla się art. 65; Poprawka 

KBFP 

poparta przez 

komisję 

87)  dodaje się art. 66a w brzmieniu: 

„Art. 66a. 1. Zasiłki dla bezrobotnych przyznane przed dniem 

wejścia w życie niniejszej ustawy są wypłacane przez okres wynikający 

z przepisów ustawy zmienianej w art. 13a, w brzmieniu nadanym 

niniejszą ustawą. 

2. Bezrobotni, będący w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy w 

okresie 7 dni oczekiwania na nabycie prawa do zasiłku albo w okresie, 

o którym mowa w art. 75 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 13a, nabywają 

to prawo na zasadach i na okresy wynikające z przepisów ustawy 

zmienianej w art. 13a, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.”; 

Poprawka 

KBFP 

poparta przez 

komisję 

88)  w art. 67 skreśla się ust. 1; Poprawka 

KBFP 

poparta przez 

https://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1223160:part=a75u2:ver=6&full=1
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komisję 

 

Uwaga: 

Przyjęcie poprawki nr 89 wyklucza głosowanie nad poprawkami nr 90 

i 97. 

 

89)  dodaje się art. 67a w brzmieniu: 

„Art. 67a. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia 

epidemicznego, stanu epidemii albo stanu nadzwyczajnego oraz w 

okresie 30 dni po odwołaniu tego ze stanów, który obowiązywał jako 

ostatni, nie przeprowadza się wyborów do organów samorządu 

zawodowego radców prawnych, do organów samorządu zawodowego 

adwokatów oraz do pełnienia funkcji w organach tych samorządów. 

Kadencje tych organów ulegają przedłużeniu do czasu wyboru nowych 

organów. Czynności podjęte w celu wyboru organów tych samorządów 

przed ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii 

pozostają w mocy.”; 

Poprawka sen. 

A. Pocieja 

poparta przez 

komisję 

 

Uwaga: 

Nad poprawkami nr 90 i 97 należy głosować łącznie. 

 

90)  dodaje się art. 67a w brzmieniu: 

„Art. 67a. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia 

epidemicznego, stanu epidemii albo stanu nadzwyczajnego oraz w 

okresie 30 dni po odwołaniu tego ze stanów, który obowiązywał jako 

ostatni, nie przeprowadza się wyborów do organów samorządu 

zawodowego radców prawnych oraz do pełnienia funkcji w tych 

organach, a kadencje tych organów ulegają przedłużeniu do czasu 

wyboru nowych organów. Czynności podjęte w celu wyboru organów 

samorządu zawodowego radców prawnych przed ogłoszeniem stanu 

zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii pozostają w mocy.”; 

Poprawka 

KBFP 
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91)  dodaje się art. 69a w brzmieniu: 

„Art. 69a. W przypadkach, o których mowa w art. 31zo ust. 2a i 

2b ustawy zmienianej w art. 46, zwalnia się z obowiązku opłacenia 

należności z tytułu składek wykazanych w deklaracji rozliczeniowej za 

kwiecień i maj 2020 r. także wówczas, gdy należności te zostały 

opłacone. Opłacone należności z tytułu składek podlegają zwrotowi na 

zasadach określonych w art. 24 ustawy z dnia 13 października 1998 r. 

o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 266, 321, 

568 i 695).”; 

Poprawka 

KBFP oraz 

sen. A. Szejnfelda 

poparta przez 

komisję 

92)  Uwaga: 

poprawka wycofana 

skreśla się art. 70; 

Poprawka sen.  
A. Szejnfelda 

93)  Uwaga: 

poprawka wycofana 

w art. 71: 

a) w ust. 1 skreśla się wyrazy „art. 14 pkt 8 i 9 oraz”, 

b) skreśla się ust. 2; 

Poprawka sen.  
A. Szejnfelda 

94)  w art. 71 w ust. 1 skreśla się wyrazy „oraz art. 35”; Poprawka 

KBFP 

poparta przez 

komisję 

95)  skreśla się art. 75; Poprawka 

KBFP 

oraz sen.  

A. Szejnfelda 

poparta przez 

komisję 

96)  w art. 76 w pkt 1 skreśla się wyrazy „art. 2,”; Poprawka 

KBFP 

poparta przez 

komisję 
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97)  w art. 76 w pkt 1 wyrazy „oraz art. 64–66” zastępuje się wyrazami „, 

art. 64–66 oraz art. 67a”; 

Poprawka 

KBFP 

98)  w art. 76 dodaje się pkt 1a w brzmieniu: 

„1a) art. 7 w zakresie art. 12a ust. 4, art. 27 w zakresie art. 72a ust. 1, 

oraz art. 29 w zakresie 139b ust. 1, które wchodzą w życie 

z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 30 kwietnia 2020 r.;”; 

Poprawka 

KBFP 

poparta przez 

komisję 

99)  w art. 76 skreśla się pkt 2; Poprawka 

KBFP 

poparta przez 

komisję 

100)  Uwaga: 

poprawka wycofana 

w art. 76 skreśla się pkt 3; 

Poprawka sen.  
A. Szejnfelda 

101)  w art. 76 skreśla się pkt 5; Poprawka 

KBFP oraz  

sen. A. Szejnfelda 

poparta przez 

komisję 

102)  w art. 76 skreśla się pkt 6; Poprawka 

KBFP 

103)  w art. 76 dodaje się pkt 6a w brzmieniu: 

„6a) art. 38, który wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 

1 kwietnia 2020 r.;”; 

Poprawka 

senatorów: 

K. Kleiny, 

S. Lamczyka 

poparta przez 

komisję 

104)  w art. 76 w pkt 7 po lit. b dodaje się lit. … w brzmieniu: 

„…) pkt 12a, który wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą 

od dnia 14 marca 2020 r.,”; 

Poprawka 

KBFP oraz  

sen. A. Szejnfelda 

poparta przez 

komisję 

105)  w art. 76 w pkt 7 po lit. b dodaje się lit….w brzmieniu: Poprawka sen. 

K. Kleiny 
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„…) pkt 13 w zakresie art. 15zq ust. 7 i 8, który wchodzi w życie z 

dniem ogłoszenia z mocą od dnia 14 marca 2020 r.,”; 

poparta przez 

komisję 

106)  w art. 76 w pkt 7 po lit. b dodaje się lit. … w brzmieniu: 

„…) pkt 17, który wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od 

dnia 1 maja 2020 r.,”. 

Poprawka 

KBFP 

poparta przez 

komisję 

 

 

 

 
 

…………………………………………………………………………………………………………… 

T ł o c z o n o   z   p o l e c e n i a   M a r s z a ł k a   S e n a t u 

…………………………………………………………………………………………............................ 


