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      Pani 
Maria Koc 
Przewodnicząca Komisji Gospodarki 
Narodowej i Innowacyjności 
Senator RP 

 
 
 
Szanowna Pani Przewodnicząca, 
 

 
w związku ze skierowaniem do Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności 

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 (druk senacki nr 403), zwracam się 

do Pani Przewodniczącej o rozważenie dokonania korekty w ustawie poprzez wykreślenie 

z niej art. 1 pkt. 11 bądź usunięcie z tego przepisu warunku zawarcia umów najmu przed 

14 marca 2020 r. 

Powyższy wniosek motywuję niepokojem ze strony przedsiębiorców odnośnie treści 

art. 1 pkt. 11, który wprowadza rozwiązania w zakresie obowiązku zapłaty czynszu za 

wynajmowane powierzchnie w okresie pandemii w sposób odmienny od dotychczas 

obowiązujących regulacji. Rozbieżność ta sprowadza się do faktu, iż do tej pory 

ustawodawca przewidywał stosunkowe obniżenie czynszów za wynajmowane 

powierzchnie, nie różnicując sytuacji w zależności od daty zawarcia umowy (art. 15ze 

ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-10, innych chorób zakaźnych 

oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych).  

Obecnie, w uchwalonej przez Sejm ustawie (druk senacki nr 403), wprowadzany art. 

15ze1, uzależnia możliwość obniżki czynszu najmu od faktu zawarcia umowy najmu przed 

dniem 14 marca 2020 r. Tymczasem wielu przedsiębiorców, działając w oparciu o zaufanie 

do prawa obowiązującego po dniu 14 marca 2020 r., zawarło szereg umów najmu lub 



 

aneksów do umów już obowiązujących, treść których sprowadzała się np. do zmiany 

lokalizacji przedmiotu najmu, ich przedłużenia, czy też objęcia najmem nowych 

powierzchni. Powstaje ryzyko wystąpienia wątpliwości interpretacyjnych, a w relacjach  

z właścicielami wynajmowanych obiektów, zwłaszcza w świetle dalszych postanowień 

ustawy, niejako skazujących strony tych umów na spory sądowe, może przyczynić się do 

upadku przedsiębiorstw. Mogą oni bowiem nie udźwignąć ciężarów, których nie mieli 

podstaw się spodziewać, lub którym, w związku ze sporami sądowymi, uniemożliwione 

zostanie wykorzystywanie wynajmowanych powierzchni – gdyż spory w niektórych 

sytuacjach spowodują wypowiedzenie umów przez wynajmujących.  

Pragnę zwrócić szczególną uwagę na to, iż opisana wyżej sytuacja może zostać 

odebrana jako swego rodzaju kara dla przedsiębiorców, którzy w szczególnie trudnym 

okresie pandemii, podejmowali – w zaufania do państwa i prawa – działania mające na 

celu ratowanie swoich biznesów oraz miejsc pracy.  

W związku z powyższym Pracodawcy RP stoją na stanowisku, iż w ustawie z druku 

senackiego nr 403 należy wykreślić art. 1 pkt. 11 bądź usunąć z niego warunek zawarcia 

umów najmu przed 14 marca 2020 r. Uprzejmie proszę Panią Przewodniczącą o 

przychylenie się do mojego wniosku, a także o przekazanie niniejszego pisma do Członków 

Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności. Jednocześnie zapewniam, że w razie 

potrzeby przedstawienia dodatkowych wyjaśnień lub uzasadnienia wniosku na posiedzeniu 

Wysokiej Komisji, eksperci Pracodawców RP są do dyspozycji.    

  

Z wyrazami szacunku 

 

                                                                      

       

 


