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Szanowny Panie Przewodniczący, 

Działając w imieniu Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji („POHID”) zgłaszam uwagi do projektu 

ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się 

wirusa SARS-CoV-2 (druk senacki 106.) 

 

1. Uwaga ogólna 

Przede wszystkim należy podnieść, iż rzeczony projekt ustawy – kolejny z pakietu ustaw w ramach tzw. 

tarczy antykryzysowej, w istocie nie wprowadza żadnych kluczowych zmian prawnych, które mogłyby 

realnie poprawić sytuację przedsiębiorców. Większość proponowanych zmian to zmiany mało istotne, 

które nie będą skutecznie zapobiegać negatywnym skutkom zmian gospodarczych.  

W związku z powyższym zasadniczą uwagą do projektu ustawy jest fakt, iż nie spełnia ona oczekiwań 

przedsiębiorców dotkniętym obecnym kryzysem gospodarczym. Dlatego też, przedmiotowy projekt 

powinien przedstawiać skuteczne rozwiązania dla podmiotów gospodarczych. 

 

2. Uwaga do art. 16 projektu ustawy 

Chociaż projektodawca wskazuje, że zasadniczym celem ustawy jest zapobieżenie negatywnym skutkom 

zmian gospodarczych, co implikuje przekonanie, że w istocie wszelkie regulacje będą miały taki cel i w 

szczególności ustawa nie będzie wprowadzać żadnych obciążeń dla przedsiębiorców, to w rzeczywistości 

sprawa ma się inaczej z powodu art. 16 projektu ustawy. Ww. przepis nakłada na podmioty dostarczające 

audiowizualną usługę medialną na żądanie obowiązek uiszczania wpłaty w wysokości 1,5 % przychodu 

uzyskanego z tytułu opłat za dostęp do udostępnianych publicznie audiowizualnych usług medialnych na 

żądanie.  

POHID wnosi o usunięcie art. 16 z projektu ustawy gdyż, po pierwsze ww. zapisy są całkowicie niezgodne 

z założeniami ustaw pomocowych. Ponadto, skutkiem wprowadzenia przedmiotowej „wpłaty” będzie de 

facto podwyższenie stosownych opłat wymaganych od konsumentów, co spowoduje, że to konsumenci 

będą podmiotami dodatkowo obciążonymi.  

Na marginesie należy podnieść, iż jest to kolejne wprowadzone w ostatnim czasie świadczenie o 

charakterze podatku, które nie zostało nazwane „podatkiem”, tylko w inny sposób – w tym przypadku 

wpłatą.  

Mając na uwadze powyższe, należy wnieść o usunięcie przedmiotowego przepisu z projektu ustawy.  
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3. Uwaga do art. 70 projektu ustawy 

Zgodnie z przedmiotowym przepisem, bieg terminów prawa administracyjnego rozpoczyna się po upływie 

7 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy (termin, który uległ zawieszeniu, biegnie dalej). 

Nadto, zgodnie z ww. przepisem bieg terminów procesowych i sądowych w postępowaniach wskazanych 

w art. 15zzs ustawy zmienianej w art. 46 projektu ustawy (tj. m.in. postępowaniach sądowych, 

egzekucyjnych, karnych, administracyjnych itd.), rozpoczyna się po upływie 7 dni od dnia wejścia w życie 

ustawy, natomiast bieg terminów zawieszonych, biegnie dalej po upływie ww. 7 dni. 

Przedmiotowa regulacja powinna zostać kategorycznie usunięta z projektu ustawy, gdyż jedynym 

skutkiem powyższych zapisów będzie ogromny chaos we wszelkich postępowaniach objętych zakresem 

zastosowania przepisu. W dodatku, regulacja będzie miała wybitnie negatywnie skutki dla stron 

przedmiotowych postępowań, które pozostając w błędnym przekonaniu co do zawieszenia terminu, nie 

będą podejmować czynności procesowych, co może spowodować np. upływ terminu do złożenia apelacji. 

Nadto, przykładowo w postępowaniach administracyjnych strony zostały pouczone, że bieg terminu na 

dokonanie określonej czynności rozpocznie się dopiero po ustaniu stanu epidemii. W przypadku rzeczonej 

nowelizacji, ww. pouczenie utraci aktualność, co z pewnością jest sprzeczne z zasadami wskazanymi w 

kodeksie postępowania administracyjnego. 

Mając na uwadze powyższe wątpliwości należy zrezygnować z nowelizacji rzeczonego przepisu oraz 

wycofać się z propozycji wykreślenia art. 15zzr oraz 15zzs ustawy zmienianej.  

 

4.    Zmiana wysokości kwoty wolnej od potrąceń (art. 53 projektu ustawy) 

Zgodnie z projektem, kwoty wolne od potrąceń ulegną zwiększeniu w przypadku, gdy pracownikowi 

zostało obniżone wynagrodzenie lub członek rodziny pracownika utracił źródło dochodu. Kwoty te ulegają 

zwiększeniu o 25% na każdego nieosiągającego dochodu członka rodziny, którego pracownik ten ma na 

utrzymaniu. 

Przez członka rodziny rozumie się odpowiednio: małżonka albo rodzica wspólnego dziecka oraz dziecko 

w wieku do ukończenia 25. roku życia, a także dziecko, które ukończyło 25. rok życia legitymujące się 

orzeczeniem o niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością przysługuje świadczenie 

pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy.  

Po pierwsze zgodnie z przepisem kwota wolna od potrąceń ulega zwiększeniu o 25% na każdego 

nieosiągającego dochodu członka rodziny, którego pracownik ma na utrzymaniu, a nie na każdego członka 

rodziny, który utracił źródło dochodu.  Oznacza to, że w przypadku np. 4-osobowej rodziny, w której oprócz 

pracownika i jego małżonki jest jeszcze dwójka uczących się, niepracujących dzieci, kwota wolna wzrośnie 

o 50% (po 25% na każde z dzieci). Jeżeli natomiast małżonka takiego pracownika straci pracę – kwota 

wzrośnie o 75% (po 25% na małżonkę i każde z dzieci) i to nawet, jeżeli wynagrodzenie pracownika 

pozostanie bez zmian.  

Po drugie wyjaśnienia wymaga w szczególności, w jaki sposób pracownik ma wykazać nieosiąganie 

dochodu przez członka rodziny. Będzie to szczególnie problematyczne w przypadku dzieci. Nie wiadomo 
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na ten moment, czy konieczne będzie przedstawienie dokumentu potwierdzającego rozwiązanie umowy 

czy innych dowodów. 

Po trzecie z przepisu jasno nie wynika, że kwota wolna od potrąceń wzrasta o 25% w przypadku, gdy to 

pracownikowi obniżono wynagrodzenie (jest mowa jedynie o każdym nieosiągającym dochodu członku 

rodziny). Wydaje się natomiast, że jeżeli pracownikowi zmniejszy się wynagrodzenie, ale wszyscy 

pozostali członkowie rodziny pracują, kwota wolna nie ulegnie zwiększeniu. Ponadto przepis nie wskazuje, 

że obniżenie wynagrodzenia ma nastąpić na postawie ustawy antykryzysowej. W związku z powyższym 

może on mieć zastosowanie również w przypadku, gdy pracodawca porozumie się z pracownikiem co do 

obniżenia jego wynagrodzenia np. 5%, co może prowadzić do nadużyć.  

 

W związku z powyższymi wątpliwościami zasadne jest naszym zdaniem ich wyjaśnienie poprzez 

doprecyzowanie przepisów ustawy.  

  

 
Z wyrazami szacunku 

 

Renata Juszkiewicz  

Prezes POHiD 

 


