
 

 

INFORMACJA 

o wspólnym posiedzeniu 

Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej 

i Społecznej 
oraz 

Komisji Gospodarki Narodowej 

i Innowacyjności 

nr posiedzenia: 37  nr posiedzenia: 21 

data posiedzenia: 24 listopada 2020 r. 
 

 

Porządek posiedzenia: 

 1. Rozpatrzenie 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 262, druki sejmowe nr 704, 709 i 709-A). 

 

Posiedzeniu przewodniczył: 

 przewodniczący Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej Jan Filip Libicki. 

 

W posiedzeniu uczestniczyli: 

 
senatorowie członkowie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej: 

Artur Dunin, Ewa Gawęda, Beniamin Godyla, Agnieszka Gorgoń-Komor, Magdalena 

Kochan, Jan Filip Libicki, Ryszard Majer, Bogusława Orzechowska, Dorota Tobiszowska,  

 

 
senatorowie członkowie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności: 

 Jacek Bury, Wiesław Dobkowski, Mieczysław Golba, Mariusz Gromko, Jolanta Hibner, 

Danuta Jazłowiecka, Maria Koc, Władysław Komarnicki, Stanisław Lamczyk, Antoni 

Mężydło, Krzysztof Mróz, Wojciech Piecha, Adam Szejnfeld, Dorota Tobiszowska, Jerzy 

Wcisła,  

 

 
senatorowie: 

 Krzysztof Kwiatkowski, Wadim Tyszkiewicz, 

 

 
goście, m.in.: 

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii: 

podsekretarz stanu Marek Niedużak ze współpracownikami, 

Ministerstwo Klimatu i Środowiska: 

sekretarz stanu Jacek Ozdoba ze współpracownikami, 

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego: 

sekretarz stanu Jarosław Sellin ze współpracownikami, 

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej: 

dyrektor Departamentu Ubezpieczeń Społecznych Anna Ulewska-Marciniak, 



 

 

rzecznik małych i średnich przedsiębiorców Adam Abramowicz ze współpracownikiem, 

Państwowa Inspekcja Pracy: 

dyrektor Departamentu Prawnego Wojciech Gonciarz, 

przedstawiciel Konfederacji „Lewiatan”, 

 

 
Kancelaria Senatu: 

pracownicy Biura Legislacyjnego: Sławomir Szczepański, Jakub Zabielski. 

 

 

Ad 1. 
 

 Celem ustawy jest udzielenie wsparcia przedsiębiorstwom działającym w branżach, które 

znalazły się w trudnej sytuacji w związku z nowymi zasadami bezpieczeństwa, czy też 

ponoszących koszty związane z obostrzeniami sanitarnymi skutkującymi spadkiem frekwencji, 

np. na targowiskach. Ustawa przewiduje m.in. wprowadzenie dodatkowego świadczenia 

postojowego, zmianę w dofinansowaniu części kosztów prowadzonej działalności 

gospodarczej oraz zmiany dotyczące Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych 

i zadań realizowanych z tego Funduszu, jak również przedłużenie finansowania 

dotychczasowych instrumentów wsparcia. 

Ustawę omówił podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii Marek 

Niedużak. 

Przedstawiciel Biura Legislacyjnego Sławomir Szczepański przedstawił opinię w sprawie 

ustawy wraz z uwagami i zaproponował odpowiednie poprawki. 

Nad omawianą ustawą przeprowadzono dyskusję. W dyskusji zabrali głos senatorowie, 

rzecznik małych i średnich przedsiębiorców oraz przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju, Pracy 

i Technologii, Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego oraz Konfederacji „Lewiatan”. 

Senator Adam Szejnfeld zgłosił poprawki zaproponowane przez Biuro Legislacyjne. 

Senatorowie Krzysztof Kwiatkowski i Wadim Tyszkiewicz zgłosili 30 poprawek do ustawy, 

zmierzających do objęcia pomocą państwa kolejnych rodzajów działalności gospodarczej, 

nieuwzględnionych do tej pory w ustawie. 

Ponadto senator Adam Szejnfeld zgodnie z art. 69 Regulaminu Senatu zgłosił wniosek 

o podjęcie inicjatywy ustawodawczej zmierzającej m.in. do przesunięcia w związku sytuacją 

epidemiologiczną terminów wejścia w życie przepisów dotyczących pracowniczych 

programów kapitałowych, umożliwienia skorzystania z pomocy państwa firmom 

niezatrudniającym pracowników, podwyższenia wysokości zasiłku chorobowego dla 

pracowników chorych na COVID-19 oraz skrócenia okresu zwrotu podatku VAT z 60 do 

14 dni.  

W wyniku głosowania komisje przyjęły wszystkie poprawki zaproponowane przez Biuro 

Legislacyjne oraz wszystkie poprawki senatorów Krzysztofa Kwiatkowskiego i Wadima 

Tyszkiewicza. 

Ponadto komisje przyjęły wniosek senatora Adama Szejnfelda o podjęcie inicjatywy 

ustawodawczej w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o pracowniczych planach 

kapitałowych oraz ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych 

nimi sytuacji kryzysowych . 

Sprawozdawcą komisji będzie senator Adam Szejnfeld. 

Konkluzja: 



 

 

 Komisje wnoszą o wprowadzenie 46 poprawek do ustawy (druk senacki nr 262 A). 

Komisje wraz ze sprawozdaniem przedstawiają wniosek o podjęcie inicjatywy ustawodawczej 

wraz z projektem ustawy o zmianie ustawy o pracowniczych planach kapitałowych oraz 

ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 

zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 

kryzysowych (druk senacki nr 271). 

 
W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące zawodową działalność lobbingową. 

Opracowano w BPS 

 


