
 

SENAT 

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
X KADENCJA 

 
 

Warszawa, dnia 18 czerwca 2021 r. Druk nr 403 Z 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

SPRAWOZDANIE 

KOMISJI GOSPODARKI NARODOWEJ I INNOWACYJNOŚCI 
 

(wraz z zestawieniem wniosków) 

 

 

 

Komisja, na posiedzeniu w dniu 18 czerwca 2021 r. rozpatrzyła wnioski zgłoszone w toku 

debaty w dniu 16 czerwca 2021 r. nad ustawą  

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 

i przedstawia Wysokiemu Senatowi następujące stanowisko: 

 

- Wysoki Senat raczy przyjąć wnioski zawarte w pkt: 1-4, 7-20, 22, 24, 26, 28, 30 i 31. 

 

 

Ponadto komisja informuje, że  na podstawie art. 52 ust. 7 Regulaminu Senatu swoje wnioski 

wycofali: 

- senator Jacek Bury (pkt 5 i 27 zestawienia wniosków), 

- senator Krzysztof Kwiatkowski (pkt 21, 23, 25 i 29 zestawienia wniosków), 

- senator Adam Szejnfeld (pkt 29 zestawienia wniosków). 

 

 

   Przewodnicząca Komisji 

   Gospodarki Narodowej i Innowacyjności 

   (-) Maria Koc 

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 ustawy o szczególnych rozwiązaniach 

związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi 

sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw 

 

 

Uwaga: 

Nad poprawkami nr 1, 2, 3, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16 i 30 należy 

głosować łącznie. 

 

1)  w art. 1 w pkt 1 w poleceniu nowelizacyjnym po wyrazach „w art. 15 

g” dodaje się dwukropek, pozostałą treść oznacza się jako lit. a i dodaje 

się lit b w brzmieniu: 

„b) dodaje się ust. 21 i 22 w brzmieniu: 

„21. Odmowa przyznania świadczeń, o których mowa w 

ust. 1 i 1a, następuje w drodze decyzji administracyjnej. 

22. Od decyzji dyrektora wojewódzkiego urzędu pracy 

przysługuje odwołanie do samorządowego kolegium 

odwoławczego.”;”; 

Poprawka sen. 

A. Szejnfelda 

poparta przez 

komisję 

2)  w art. 1 po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu: 

„2a) w art. 15gga dodaje się ust. 27 i 28 w brzmieniu: 

„27. Odmowa przyznania dofinansowania następuje w 

drodze decyzji administracyjnej.  

28. Od decyzji dyrektora wojewódzkiego urzędu pracy 

przysługuje odwołanie do samorządowego kolegium 

odwoławczego.”;”; 

Poprawka sen. 

A. Szejnfelda 

poparta przez 

komisję 

3)  w art. 1 w pkt 3, w art. 15gga
1 

dodaje się ust. 9 i 10 w brzmieniu: 

„9. Odmowa przyznania świadczeń następuje w drodze 

decyzji administracyjnej.  

Poprawka sen. 

A. Szejnfelda 

poparta przez 

komisję 
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10. Od decyzji dyrektora wojewódzkiego urzędu pracy 

przysługuje odwołanie do samorządowego kolegium 

odwoławczego.”; 

4)  w art. 1 w pkt 4 w lit. c skreśla się tiret drugie; Poprawka  

senatorów: 

J. Burego, 

K. Kwiatkowskiego 

poparta przez 

komisję 

 

Uwaga: 

Nad poprawkami nr 5 i 27 należy głosować łącznie. 

Przyjęcie tych poprawek wyklucza głosowanie nad poprawkami nr 6, 

28 i 29. 

 

5)  Uwaga: 

poprawka wycofana 

w art. 1 skreśla się pkt 10 i 11; 

Poprawka  
sen. J. Burego 

6)  w art. 1 w pkt 11, w art. 15ze
1
 ust. 1 skreśla się użyte trzykrotnie 

wyrazy „przed dniem 14 marca 2020 r.”; 

Poprawka sen. 

A. Szejnfelda 

 

Uwaga: 

Nad poprawkami nr 7, 8, 15, 17 i 20 należy głosować łącznie. 

 

7)  w art. 1 w pkt 12, w art. 15zs
4
: 

a) w ust. 1 skreśla się wyrazy „, oznaczoną według Polskiej 

Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej 

działalności, kodami 47.11.Z albo 47.19.Z”, 

b) skreśla się ust. 2, 

c)  w ust. 7 w pkt 2 skreśla się wyraz „przeważającej”; 

 

Poprawka sen. 

A. Szejnfelda 

poparta przez 

komisję 
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8)  w art. 1 skreśla się pkt 15; Poprawka sen. 

A. Szejnfelda 

poparta przez 

komisję 

9)  w art. 1 w pkt 17 w poleceniu nowelizacyjnym wyrazy „ust. 14–22” 

zastępuje się wyrazami „ust. 14–24” oraz dodaje się ust. 23 i 24 w 

brzmieniu: 

„23. Odmowa przyznania dofinansowania następuje w 

drodze decyzji administracyjnej. 

24. Od decyzji starosty przysługuje odwołanie do 

samorządowego kolegium odwoławczego.”; 

Poprawka sen. 

A. Szejnfelda 

poparta przez 

komisję 

10)  w art. 1 w pkt 18 w poleceniu nowelizacyjnym wyrazy „ust. 12–20” 

zastępuje się wyrazami „ust. 12–22”  oraz dodaje się ust. 21 i 22 w 

brzmieniu: 

„21. Odmowa przyznania dofinansowania następuje w 

drodze decyzji administracyjnej.  

22. Od decyzji starosty przysługuje odwołanie do 

samorządowego kolegium odwoławczego.”; 

Poprawka sen. 

A. Szejnfelda 

poparta przez 

komisję 

11)  w art. 1 w pkt 19 w poleceniu nowelizacyjnym wyrazy „ust. 12–22” 

zastępuje się wyrazami „ust. 12–24” oraz dodaje się ust. 23 i 24 w 

brzmieniu: 

„23. Odmowa przyznania pożyczki następuje w drodze 

decyzji administracyjnej. 

24. Od decyzji starosty przysługuje odwołanie do 

samorządowego kolegium odwoławczego.”; 

Poprawka sen. 

A. Szejnfelda 

poparta przez 

komisję 

12)  w art. 1 w pkt 20 w poleceniu nowelizacyjnym wyrazy „ust. 11–21” 

zastępuje się wyrazami „ust. 11–23” oraz dodaje się ust. 22 i 23 w 

brzmieniu: 

„22. Odmowa przyznania pożyczki następuje w drodze 

Poprawka sen. 

A. Szejnfelda 

poparta przez 

komisję 
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decyzji administracyjnej. 

23. Od decyzji starosty przysługuje odwołanie do 

samorządowego kolegium odwoławczego.”; 

13)  w art. 1 w pkt 21 w poleceniu nowelizacyjnym wyrazy „ust. 13–21” 

zastępuje się wyrazami „ust. 13–23” oraz dodaje się ust. 22 i 23 w 

brzmieniu: 

„22. Odmowa przyznania dofinansowania następuje w 

drodze decyzji administracyjnej. 

23. Od decyzji starosty przysługuje odwołanie do 

samorządowego kolegium odwoławczego.”; 

Poprawka sen. 

A. Szejnfelda 

poparta przez 

komisję 

14)  w art. 1 w pkt 22 w poleceniu nowelizacyjnym wyrazy „ust. 14–22” 

zastępuje się wyrazami „ust. 14–24” oraz dodaje się ust. 23 i 24 w 

brzmieniu: 

„23. Odmowa przyznania dofinansowania następuje w 

drodze decyzji administracyjnej. 

24. Od decyzji starosty przysługuje odwołanie do 

samorządowego kolegium odwoławczego.”; 

Poprawka sen. 

A. Szejnfelda 

poparta przez 

komisję 

15)  w art. 1 w pkt 23 w lit. b, w ust. 4 skreśla się dwukrotnie użyte wyrazy 

„, art. 15zze
4a

 ust. 1”; 

Poprawka sen. 

A. Szejnfelda 

poparta przez 

komisję 

16)  w art. 1 w pkt 24 dodaje się lit. c w brzmieniu: 

„c) dodaje się ust. 20 i 21 w brzmieniu: 

„20. Odmowa przyznania dotacji następuje w drodze 

decyzji administracyjnej. 

21. Od decyzji starosty przysługuje odwołanie do 

samorządowego kolegium odwoławczego.”;”; 

Poprawka sen. 

A. Szejnfelda 

poparta przez 

komisję 

17)  w art. 1 w pkt 25, w art. 15zze
4a

: 

a) ust. 1: 

Poprawka sen. 

A. Szejnfelda 

poparta przez 
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– w zdaniu pierwszym skreśla się wyrazy „, oznaczoną według 

Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj 

przeważającej działalności, kodami 47.11.Z albo 47.19.Z”, 

– w zdaniu drugim wyrazy „ust. 2–10” zastępuje się wyrazami 

„ust. 3–10”, 

b) skreśla się ust. 2, 

c) w ust. 5 w pkt 2 skreśla się wyraz „przeważającej”; 

komisję 

18)  w art. 1 w pkt 33 lit. a i b otrzymują brzmienie: 

„a) w ust. 1 wyrazy „a w przypadku, o którym mowa w art. 31zo 

ust. 10 – za listopad 2020 r.,” zastępuje się wyrazami „w 

przypadku, o którym mowa w art. 31zo ust. 10 – za listopad 

2020 r., a w przypadku, o którym mowa w art. 31zo ust. 12 – 

za listopad 2020 r., grudzień 2020 r., styczeń 2021 r., luty 

2021 r. lub marzec 2021 r.,”, 

b) w ust. 3 wyrazy „a w przypadku, o którym mowa w art. 31zo 

ust. 10, należnych za listopad 2020 r. – do dnia 31 grudnia 

2020 r.,” zastępuje się wyrazami „w przypadku, o którym 

mowa w art. 31zo ust. 10, należnych za listopad 2020 r. – do 

dnia 31 grudnia 2020 r., a w przypadku, o którym mowa w 

art. 31zo ust. 12, należnych za listopad 2020 r., grudzień 

2020 r., styczeń 2021 r., luty 2021 r. lub marzec 2021 r. – do 

dnia 30 kwietnia 2021 r.,”;”; 

Poprawka 

KGNI 

poparta przez 

komisję 

19)  w art. 1 pkt 34 otrzymuje brzmienie: 

„34) w art. 31zu w ust. 4 wyrazy „a w przypadku, o którym mowa w 

art. 31zo ust. 10 – za listopad 2020 r.,” zastępuje się wyrazami „w 

przypadku, o którym mowa w art. 31zo ust. 10 – za listopad 2020 

r., a w przypadku, o którym mowa w art. 31zo ust. 12 – za listopad 

2020 r., grudzień 2020 r., styczeń 2021 r., luty 2021 r. lub marzec 

2021 r.,”;”; 

Poprawka 

KGNI 

poparta przez 

komisję 
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20)  w art. 1 w pkt 38, w ust. 2 skreśla się wyrazy „art. 15zs
4 
ust. 1 i”; Poprawka sen. 

A. Szejnfelda 

poparta przez 

komisję 

21)  Uwaga: 

poprawka wycofana 

po art. 1 dodaje się art. 1a w brzmieniu: 

„Art. 1a. W ustawie z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo 

o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2020 r. poz. 2261) w art. 10 ust. 1f otrzymuje 

brzmienie: 

„1f. Jeżeli kadencja władz stowarzyszenia, o których mowa w ust. 

1 pkt 5, upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia 

epidemicznego lub stanu epidemii, o których mowa w ustawie z dnia 5 

grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób 

zakaźnych u ludzi, lub do 30 dni po odwołaniu danego stanu, podlega 

ona przedłużeniu do czasu wyboru władz stowarzyszenia na nową 

kadencję, jednak nie dłużej niż: 

1) do 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub 

stanu epidemii; 

2) do 180 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub 

stanu epidemii – gdy dotyczy władz stowarzyszenia, o którym 

mowa w art. 10a.”.”; 

Poprawka sen.  
K. Kwiatkowskiego 

 

Uwaga: 

Nad poprawkami nr 22, 24 i 31 należy głosować łącznie. 

 

22)  skreśla się art. 2; Poprawka  

senatorów: 

J. Burego, 

K. Kwiatkowskiego, 

A. Szejnfelda 

poparta przez 

komisję 

23)  Uwaga: 

poprawka wycofana 

po art. 2 dodaje się art. 2a w brzmieniu: 

Poprawka sen.  
K. Kwiatkowskiego 
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„Art. 2a. W ustawie z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji 

rządowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1220 i 2327 oraz z 2021 r. poz. 255 i 464) art. 

27a otrzymuje brzmienie: 

„Art. 27a. Dział turystyka obejmuje sprawy turystyki społecznej, 

zagospodarowania turystycznego kraju oraz mechanizmów regulacji 

rynku turystycznego.”.”; 

24)  skreśla się art. 3; Poprawka  

senatorów: 

J. Burego, 

K. Kwiatkowskiego, 

A. Szejnfelda 

poparta przez 

komisję 

25)  Uwaga: 

poprawka wycofana 

po art. 3 dodaje się art. 3a w brzmieniu: 

„Art. 3a. W ustawie z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych 

rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z 

wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2021 r. poz. 986) w art. 12 po ust. 1 dodaje 

się ust. la–1c w brzmieniu: 

„1a. W celu ograniczenia negatywnego wpływu wystąpienia 

COVID-19 na realizację projektów właściwa instytucja na wniosek 

beneficjenta wydłuża termin realizacji projektu o okres wskazany we 

wniosku nie dłuższy niż 3 miesiące. W przypadku złożenia wniosku o 

wydłużenie terminu realizacji projektu o okres przekraczający 3 miesiące 

właściwa instytucja może dodatkowo przedłużyć okres realizacji projektu 

na podstawie przedstawionego przez beneficjenta uzasadnienia. 

Zmieniony termin realizacji projektu nie może przekraczać dnia 31 

grudnia 2023 r. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio. 

1b. Właściwa instytucja może, z uwagi na charakterystykę 

realizowanych projektów, przyjąć inny maksymalny termin wydłużenia 

realizacji projektów bez konieczności przedstawienia uzasadnienia 

przez beneficjenta, przy czym nie może on być krótszy niż 3 miesiące. 

Informacje w tym zakresie właściwa instytucja publikuje na swojej 

stronie podmiotowej. 

1c. Wydłużenie okresu realizacji projektu w trybie, o którym mowa 

w ust. 1a, nie stanowi okoliczności uzasadniającej nałożenie na 

beneficjenta kary lub korekty finansowej, a w przypadku ich 

Poprawka sen.  
K. Kwiatkowskiego 



– 8 – 

wcześniejszego nałożenia stanowi podstawę do ich uchylenia w 

zakresie odpowiednim dla dokonywanego wydłużenia.”.”; 

26)  w art. 6 w ust. 1 na końcu dodaje wyrazy „, o ile podróżny nie wyrazi 

sprzeciwu”; 

Poprawka  

sen. J. Burego 

poparta przez 

komisję 

27)  Uwaga: 

poprawka wycofana 

skreśla się art. 7; 

Poprawka  
sen. J. Burego 

 

Uwaga: 

Przyjęcie poprawki nr 28 wyklucza głosowanie nad poprawką nr 29. 

 

28)  art. 7 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 7. 1. Jeżeli na podstawie art. 15ze ust. 2 ustawy zmienianej 

w art. 1 uprawniony do używania powierzchni handlowej złożył ofertę, 

której termin złożenia upływał po 31 grudnia 2020 r., uprawniony, w 

terminie 14 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, może uchylić 

się od skutków prawnych oświadczenia woli w przedmiocie 

przedłużenia umowy najmu, dzierżawy lub innej podobnej umowy, 

przez którą dochodzi do oddania do używania powierzchni handlowej.  

2. Uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia woli, o 

którym mowa w ust. 1, nie obejmuje wygaśnięcia wzajemnych 

zobowiązań stron umowy, na podstawie art. 15ze ust. 1 ustawy 

zmienianej w art. 1, oraz przedłużenia umowy o okres, który upłynął z 

dniem poprzedzającym złożenie oświadczenia o uchyleniu się od 

skutków prawnych oświadczenia woli, o którym mowa w ust. 1.  

3. Uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia woli, o 

którym mowa w ust. 1, następuje przez oświadczenie złożone drugiej 

stronie na piśmie.”; 

 

Poprawka 

senatorów: 

K. Kleiny, 

W. Piechy,  

K. Kwiatkowskiego 

poparta przez 

komisję 
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29)  Uwaga: 

poprawka wycofana 

art. 7 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 7. 1. Jeżeli na podstawie art. 15ze ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1 

uprawniony do używania powierzchni handlowej złożył ofertę, której termin 

złożenia upływał po 31 grudnia 2020 r., i doszło do przedłużenia 

obowiązywania umowy, uprawniony, w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie 

niniejszej ustawy, może uchylić się od skutków prawnych oświadczenia woli w 

przedmiocie przedłużenia umowy najmu, dzierżawy lub innej podobnej 

umowy, przez którą dochodzi do oddania do używania powierzchni handlowej. 

2. Uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia woli, o którym 

mowa w ust. 1, nie obejmuje wygaśnięcia wzajemnych zobowiązań stron 

umowy, na podstawie art. 15ze ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, oraz 

przedłużenia umowy dotyczącego okresu, który upłynął przed uchyleniem się 

od skutków prawnych tego oświadczenia. 

3. Uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia woli, o którym 

mowa w ust. 1, następuje przez oświadczenie złożone drugiej stronie na 

piśmie.”; 

Poprawka senatorów: 
K. Kwiatkowskiego, 
A. Szejnfelda 

30)  po art. 12 dodaje się art. 12a w brzmieniu: 

„Art. 12a. 1. W przypadku nieuwzględnionych wniosków, o 

których mowa w art. 15g ust. 1 i 1a oraz art. 15gga ust. 6 ustawy 

zmienianej w art. 1, złożonych do dnia 28 lutego 2021 r. dyrektor 

wojewódzkiego urzędu pracy niezwłocznie stwierdza fakt odmowy 

przyznania świadczeń albo dofinansowania w drodze decyzji 

administracyjnej. Od decyzji dyrektora wojewódzkiego urzędu pracy 

przysługuje odwołanie do samorządowego kolegium odwoławczego. 

2. W przypadku nieuwzględnionych wniosków, o których mowa 

w art. 15zzb ust. 10, art. 15zzc ust. 8, art. 15zzd ust. 2, art. 15zzda ust. 

2, art. 15zze ust. 9, art. 15zze
2
 ust. 10 oraz art. 15zze

4 
ust. 4 ustawy 

zmienianej w art. 1, złożonych do dnia 28 lutego 2021 r. starosta 

niezwłocznie stwierdza fakt odmowy przyznania dofinansowania, 

pożyczki albo dotacji w drodze decyzji administracyjnej. Od decyzji 

Poprawka sen. 

A. Szejnfelda 

poparta przez 

komisję 
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starosty przysługuje odwołanie do samorządowego kolegium 

odwoławczego.”; 

31)  w art. 15 w pkt 1 skreśla się wyrazy „, art. 2, art. 3”. Poprawka  

senatorów: 

J. Burego, 

K. Kwiatkowskiego, 

A. Szejnfelda 

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 

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


