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Ad 1. 
 

 Projekt ustawy zmierza do utworzenia instrumentarium prawnego wzorowanego na 

rozwiązaniach zawartych w ustawie o wyrównywaniu strat majątkowych wynikających 

z ograniczenia w czasie stanu nadzwyczajnego wolności i praw człowieka i obywatela, 

z którego będą mogli korzystać wszyscy poszkodowani w następstwie ograniczenia wolności 

i praw człowieka i obywatela w czasie stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem 

SARS-CoV-2. Celem projektu ustawy jest określenie podstawy, zakresu i trybu wyrównywania 

strat majątkowych powstałych w następstwie ograniczenia wolności i praw człowieka 

i obywatela w czasie stanu epidemii COVID-19. Odszkodowanie ma być przyznawane na 

pisemny wniosek poszkodowanego złożony do właściwego wojewody. Decyzje w sprawie 

odszkodowania ma wydawać wojewoda właściwy ze względu na miejsce powstania straty 

majątkowej. Odszkodowanie ma obejmować wyrównanie straty majątkowej, bez korzyści, 

które poszkodowany mógłby osiągnąć, gdyby strata nie powstała. Ma ono zostać pomniejszone 

o równowartość pomocy udzielonej poszkodowanemu na podstawie przepisów przyjętych 

w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. Odszkodowanie ma przysługiwać 

od Skarbu Państwa. 

Projekt ustawy omówił przedstawiciel wnioskodawcy, senator Krzysztof Kwiatkowski, który 

przedstawił różnice między pierwotnym projektem a zaproponowaną autopoprawką. Dotyczą 

one m.in. ograniczenia roszczenia przedsiębiorcy do 70% szkody poniesionej na skutek 

zamknięcia lub ograniczenia prowadzonej działalności gospodarczej pomniejszonej 

o otrzymaną pomoc państwa, biegu przedawnienia roszczenia, a także ograniczenia zakresu 

odpowiedzialności odszkodowawczej Skarbu Państwa. 

Opinię dotyczącą zgodności projektowanej ustawy z prawem Unii Europejskiej zaprezentował 

prof. dr hab. Artur Nowak-Far. 

Przedstawiciel Biura Legislacyjnego Maciej Telec doprecyzował przedstawione założenia 

projektu. 

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii Marek Niedużak przedstawił 

stanowisko resortu dotyczące projektu ustawy, które zostało również wyrażone na piśmie. 

Zwrócił uwagę na potencjalne skutki finansowe dla budżetu państwa. Przypomniał, że państwo 

skierowało już pomoc dla poszkodowanych wskutek epidemii w wysokości 7–8% PKB i że 

jest to jedna z najwyższych w Unii Europejskiej wysokość wsparcia. Zwrócił ponadto uwagę, 

że wojewodowie nie dysponują odpowiednimi narzędziami do szacowania strat. 

Nad projektem ustawy przeprowadzono dyskusję. W dyskusji zabrali głos senatorowie oraz 



 

 

przedstawiciele Polskiej Federacji Fitness, Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego, 

Stowarzyszenia Organizatorów Imprez Artystycznych i Rozrywkowych oraz Stowarzyszenia 

Branży Eventowej. 

Przedstawiciele poszczególnych branż zwrócili uwagę m.in. na poniesione dotychczas straty 

i wysokość pomocy z Polskiego Funduszu Rozwoju, jak również na fakt, że część firm nie 

kwalifikuje się do wsparcia z transz pomocowych. W ich opinii proponowany projekt ustawy 

jest formą ugody między przedsiębiorcami a Skarbem Państwa. 

Przewodniczący Komisji Ustawodawczej Krzysztof Kwiatkowski zgłosił wniosek o przyjęcie 

jednolitego tekstu ustawy wraz z zaproponowanymi poprawkami. 

W wyniku głosowania komisje przyjęły przedstawiony wniosek.  

Sprawozdawcą komisji będzie senator Krzysztof Kwiatkowski. 

Konkluzja: 

 Komisje rozpatrzyły w pierwszym czytaniu projekt ustawy, wprowadziły do niego poprawki 

i wnoszą o przyjęcie jednolitego projektu ustawy oraz uchwały w sprawie wniesienia do Sejmu 

tego projektu ustawy (druk senacki nr 307 S). 

 

 
W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące zawodową działalność lobbingową.  
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