U C H WA Ł A
S E N AT U R Z E C Z Y P O S P O L I T E J P O L S K I E J
z dnia 11 września 2020 r.
w sprawie 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
Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 14 sierpnia 2020 r.
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, wprowadza do jej tekstu
następujące poprawki:

1)

w art. 1 w pkt 3, w art. 15ka w ust. 1 wyraz „określonym” zastępuje się wyrazem
„określonych”;

2)

w art. 1 w pkt 3, w art. 15ka w ust. 1 w pkt 2 po wyrazach „powiązanych usługach
turystycznych” dodaje się kropkę oraz skreśla się wyrazy „przed dniem 8 marca
2020 r.”;

3)

w art. 1 w pkt 3, w art. 15ka w ust. 2 skreśla się wyrazy „o którym mowa w ustawie
z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym
Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych,”;

4)

w art. 1 w pkt 3, w art. 15ka w ust. 4 w pkt 2 w lit. a i b skreśla się wyrazy
„pomniejszonej o kwotę, o której mowa w pkt 1”;

5)

w art. 1 w pkt 3, w art. 15ka w ust. 4 w pkt 2 w lit. a wyrazy „mikro, mały” zastępuje
się wyrazami „mikroprzedsiębiorca, mały przedsiębiorca”;

6)

w art. 1 w pkt 3, w art. 15ka ust. 5 otrzymuje brzmienie:
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„5. Wpłaty i opłaty, o których mowa w ust. 4, podlegają zwrotowi
do organizatora turystyki, w przypadku:

7)

1)

negatywnej weryfikacji wniosków, o której mowa w ust. 17;

2)

pozostawienia wniosku bez rozpoznania, o którym mowa w ust. 14.”;

w art. 1 w pkt 3, w art. 15ka w ust. 6 wyrazy „Organizator turystyki składający
oświadczenie” zastępuje się wyrazami „Składający oświadczenie”;

8)

w art. 1 w pkt 3, w art. 15ka:
a) w ust. 8 w pkt 1 po wyrazie „turystycznej” dodaje się wyrazy „ , lub firmy (nazwy)
przedsiębiorców i innych podmiotów, którzy zawarli umowy o udział w imprezie
turystycznej na rzecz podróżnych”,
b) w ust. 10 w pkt 1 po wyrazie „wniosku” dodaje się wyrazy „ , albo firmę (nazwę)
przedsiębiorcy albo innego podmiotu, który zawarł umowę o udział w imprezie
turystycznej na rzecz podróżnego”;

9)

w art. 1 w pkt 3, w art. 15ka dodaje się ust. 8a w brzmieniu:
„8a. Organizator turystyki, który nie dysponuje danymi, o których mowa
w ust. 8, gromadzi je i przetwarza na potrzeby złożenia wniosku organizatora
turystyki.”;

10)

w art. 1 w pkt 3, w art. 15ka w ust. 13 dodaje się zdanie trzecie w brzmieniu:
„Wniosek organizatora turystyki rozpatruje się w odniesieniu do
poszczególnych podróżnych wykazanych w tym wniosku.”;

11)

w art. 1 w pkt 3, w art. 15ka w ust. 18 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:
„Jeżeli organizator turystyki poinformował podróżnego o złożeniu wniosku
o wypłatę, bieg terminu określonego w art. 15k ust. 1 ulega wstrzymaniu od dnia
otrzymania przez podróżnego tej informacji do dnia złożenia przez podróżnego
wniosku o wypłatę.”;

12)

w art. 1 w pkt 3, w art. 15ka skreśla się ust. 20;
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13)

w art. 1 w pkt 3, w art. 15ka w ust. 21:
a) we wprowadzeniu do wyliczenia po wyrazach „Ubezpieczeniowy Fundusz
Gwarancyjny” dodaje się wyrazy „ , w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia
weryfikacji, o której mowa w ust. 15,”,
b) w pkt 1 skreśla się wyrazy „ , w tym dane, informacje i dokumenty, o których
mowa w dziale IIIB ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa”,
c) w pkt 2 po wyrazach „danych osobowych” dodaje się przecinek,
d) w pkt 3 skreśla się wyrazy „ , w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia
weryfikacji, o której mowa w ust. 15”;

14)

w art. 1 w pkt 3, w art. 15ka w ust. 25 skreśla się wyrazy „lub anonimizując”;

15)

w art. 1 w pkt 3, w art. 15kb skreśla się ust. 16;

16)

w art. 1 w pkt 3, w art. 15kc w ust. 1 skreśla się wyrazy „ , o którym mowa
w rozdziale 7 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych,
Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli
Komunikacyjnych”;

17)

w art. 1 w pkt 3, w art. 15kc w ust. 10 wyrazy „w wyznaczonego terminu
Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny” zastępuje się wyrazami „w terminie
nie dłuższym niż 14 dni. Po bezskutecznym upływie tego terminu Ubezpieczeniowy
Fundusz Gwarancyjny”;

18)

w art. 1 w pkt 3, w art. 15kc w ust. 14 wyraz „zgormadzonych” zastępuje się wyrazem
„zgromadzonych”;

19)

w art. 1 w pkt 3, w art. 15kc w ust. 14 po wyrazach „powiązanych usługach
turystycznych” dodaje się wyrazy „pozostających poza wpływem organizatora
turystyki i podmiotów będących dostawcami usług dla organizatora turystyki lub”;
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20)

w art. 1 w pkt 3, w art. 15kc dodaje się ust. 15a w brzmieniu:
„15a. Organizator turystyki oraz podróżny składa wniosek o wypłatę przed
upływem terminu zwrotu określonego w art. 47 ust. 6 ustawy z dnia 24 listopada
2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych.”;

21)

w art. 1 w pkt 3, w art. 15kc skreśla się ust. 17;

22)

w art. 1 w pkt 3, w art. 15kc w ust. 22 wyrazy „ust. 21–30 i ust. 31, przy czym wypłata
podlega zwrotowi do Funduszu Pomocowego,” zastępuje się wyrazami „ust. 21–31”
oraz po wyrazie „odpowiednio” dodaje się wyrazy „ , przy czym wypłata podlega
zwrotowi do Funduszu Pomocowego”;

23)

w art. 1 w pkt 6 w poleceniu nowelizacyjnym po wyrazach „w art. 15zs” dodaje się
dwukropek, pozostałą treść oznacza się jako lit. a i dodaje się lit. b w brzmieniu:
„b) w ust. 5 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:
„Oświadczenia, o których mowa w ust. 3 pkt 4 i 4a oraz ust. 4, osoba
uprawniona, zleceniodawca lub zamawiający składa pod rygorem
odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.”;”;

24)

w art. 1 skreśla się pkt 7;

25)

w art. 1 w pkt 8, w art. 15zs1 w ust. 1:
a) po wyrazach „49.39.Z,” dodaje się wyrazy „52.29.C, 55.30.Z, 73.11.Z,”,
b) po wyrazach „77.39.Z,” dodaje się wyrazy „79.11.B, 79.12.Z, 79.90.A, 82.30.Z,”;

26)

w art. 1 w pkt 8, w art. 15zs1 w ust. 1 po wyrazach „93.29.Z,” dodaje się wyrazy
„59.14.Z,”;

27)

w art. 1 w pkt 8, w art. 15zs1 w ust. 1 i 2 wyrazy „80%” zastępuje się wyrazami
„75%”;
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28)

w art. 1 w pkt 8, w art. 15zs1 w ust. 6 po wyrazach „art. 15zy” przecinek zastępuje się
wyrazem „oraz” oraz skreśla się wyrazy „i art. 15zza”;

29)

w art. 1 w pkt 11, w ust. 8:
a) po wyrazach „49.39.Z,” dodaje się wyrazy „52.29.C,”,
b) po wyrazach „55.10.Z,” dodaje się wyrazy „55.30.Z, 73.11.Z,”,
c) po wyrazach „79.11.A,” dodaje się wyrazy „79.11.B, 79.12.Z,”;

30)

w art. 1 w pkt 11, w ust. 8 wyrazy „od dnia 1 czerwca 2020 r. do dnia 31 sierpnia
2020 r.” zastępuje się wyrazami „od dnia 1 lipca 2020 r. do dnia 30 września 2020 r.”
oraz wyrazy „do dnia 31 maja 2020 r.” zastępuje się wyrazami „do dnia 30 czerwca
2020 r.”;

31)

w art. 1 w pkt 11, w ust. 8 wyrazy „80%” zastępuje się wyrazami „75%”;

32)

w art. 1 w pkt 11, w ust. 8 po wyrazach „93.29.Z,” dodaje się wyrazy „59.14.Z,”;

33)

w art. 1 w pkt 12 w lit. a, w ust. 1a wyrazy „od dnia 1 czerwca 2020 r. do dnia
31 sierpnia 2020 r.” zastępuje się wyrazami „od dnia 1 lipca 2020 r. do dnia
30 września 2020 r.”;

34)

w art. 1 w pkt 12 w lit. b w poleceniu nowelizacyjnym wyrazy „dodaje się ust.”
zastępuje się wyrazami „dodaje się pkt”;

35)

w art. 1 w pkt 12 w lit. b, w pkt 2c wyrazy „80%” zastępuje się wyrazami „75%”;

36)

w art. 1 w pkt 13 w lit. a i b wyrazy „za czerwiec, lipiec, sierpień 2020 r.” zastępuje
się wyrazami „za lipiec, sierpień, wrzesień 2020 r.”;

37)

w art. 1 pkt 14 otrzymuje brzmienie:
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„14) w art. 31zu w ust. 4 po wyrazach „i maj 2020 r.,” dodaje się wyrazy
„a w przypadku, o którym mowa w art. 31zo ust. 8 – za lipiec, sierpień i wrzesień
2020 r.,”;”;

38)

w art. 1 pkt 15 otrzymuje brzmienie:
„15) w art. 36:

39)

a)

w ust. 1 skreśla się wyrazy „i art. 14h”,

b)

uchyla się ust. 4;”;

dodaje się art. 3a w brzmieniu:
„Art. 3a. W ustawie z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach
oszczędnościowo-kredytowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2412 oraz z 2020 r. poz. 288
i 321) w art. 9f w ust. 1 w pkt 27 kropkę na końcu zastępuje się średnikiem i dodaje
się pkt 28 w brzmieniu:
„28) na żądanie Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego w zakresie
niezbędnym do wykonywania przez ten Fundusz zadań związanych
z dokonywaniem wypłat z Turystycznego Funduszu Zwrotów lub
Turystycznego Funduszu Pomocowego, o których mowa odpowiednio
w art. 15ka i art. 15kc ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych
rozwiązaniach

związanych

z

zapobieganiem,

przeciwdziałaniem

i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych
nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, z późn. zm.).”.”;

40)

w art. 5 skreśla się pkt 1;

41)

dodaje się art. 5a w brzmieniu:
„Art. 5a. W terminie miesiąca od dnia wejścia w życie ustawy Bank
Gospodarstwa Krajowego, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw
turystyki oraz ministrem właściwym do spraw finansów publicznych, opracuje plan
finansowy Turystycznego Funduszu Zwrotów na rok 2020.”;
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42)

w art. 11 w pkt 1 po wyrazach „art. 1” dodaje się wyrazy „pkt 1,” oraz wyrazy
„ , które wchodzą” zastępuje się wyrazami „i pkt 15, które wchodzą”;

43)

w art. 11:
a) w pkt 1 wyrazy „18 i 19” zastępuje się wyrazami „19 i 20”,
b) w pkt 2 wyrazy „ust. 14–17, ust. 20 i 21” zastępuje się wyrazami „ust. 14–18
i ust. 21”;

44)

w art. 11 w pkt 1 skreśla się wyraz „ustawy”;

45)

w art. 11 w pkt 3 wyrazy „art. 1 pkt 4–8 i pkt 11–14” zastępuje się wyrazami „art. 1
pkt 4–7 i pkt 10–13”.

MARSZAŁEK SENATU

Tomasz GRODZKI

UZASADNIENIE

Senat – po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm w dniu 14 sierpnia 2020 r. 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, określanej dalej jako „ustawa”
– wprowadził do jej tekstu 45 poprawek.

Dokonując oceny konstytucyjności ustawy Izba uznała, że ustawa wymaga modyfikacji
w aspekcie trzech grup zastrzeżeń.
Po pierwsze, dodawany w art. 1 pkt 3 ustawy przepis art. 15ka ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia
2

marca

2020

r.

o

szczególnych

rozwiązaniach

związanych

z

zapobieganiem,

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych
nimi sytuacji kryzysowych, określanej dalej jako „ustawa covidowa”, wyłącza z zakresu
beneficjentów wsparcia tych organizatorów turystyki, którzy zostali wpisani do właściwego
rejestru po dniu 7 marca 2020 r. Poprawka nr 2 zmierza zatem do rezygnacji z „wybiórczego
charakteru” powołanej regulacji, która budzi istotne zastrzeżenia w aspekcie zasady równości
(art. 32 Konstytucji). Mianowicie:
1) unormowanie przewidujące odmienne traktowanie podmiotów podobnych musi zawsze
znajdować podstawę w odpowiednio przekonywujących argumentach, które muszą mieć
charakter relewantny i proporcjonalny oraz pozostawać w związku z innymi wartościami,
zasadami czy normami konstytucyjnymi, uzasadniającymi odmienne traktowanie tych
podmiotów (np. wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 stycznia 2000 r., K 17/99);
tymczasem możliwość ubiegania się o wypłatę jest zdeterminowana wystąpieniem
zdarzenia prawnego określonego w obowiązującym art. 15k ust. 1 ustawy covidowej,
wedle którego odstąpienie od umowy w trybie określonym w art. 47 ust. 4 ustawy
o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych lub rozwiązanie przez
organizatora turystyki umowy o udział w imprezie turystycznej w trybie określonym
w art. 47 ust. 5 pkt 2 tej ustawy, które to odstąpienie od umowy lub rozwiązanie umowy
pozostaje w bezpośrednim związku z wybuchem epidemii wirusa SARS-CoV-2, jest
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skuteczne z mocy prawa po upływie 180 dni od dnia powiadomienia przez podróżnego
o odstąpieniu lub powiadomienia o rozwiązaniu przez organizatora turystyki – jego
zastosowanie zostało zatem uzależnione od wystąpienia obiektywnej przesłanki
o charakterze przedmiotowym, niezależnie od sytuacji prawnej i faktycznej organizatora
turystyki;
2) zgodnie z art. 24 ust. 4a ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach
turystycznych marszałek województwa jest obowiązany dokonać wpisu do rejestru
w terminie 7 dni od dnia wpływu do niego wniosku o wpis wraz ze stosownymi
dokumentami, a zatem nawet złożenie kompletnego wniosku w tym samym dniu przez
organizatorów turystyki może skutkować ich odmiennym traktowaniem na gruncie
dodawanego art. 15ka ust. 1 pkt 2 ustawy covidowej, jeżeli czynności materialnotechniczne organu prowadzącego rejestr zostaną dokonane w odmiennych terminach.
Po drugie, dodawane przepisy art. 15ka ust. 20 oraz art. 15kc ust. 17 ustawy covidowej
(art. 1 pkt 3 ustawy) przewidują – na zasadzie lex specialis względem Kodeksu cywilnego
– wyłączenie odpowiedzialności „Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego oraz osób
działających w jego imieniu z należytą starannością” z tytułu wyrządzenia szkody wynikłej
„z niewłaściwej realizacji wypłat” przewidzianych w ustawie. W ocenie Senatu powołane
wyłączenia – których zakres odnosi się przede wszystkim (o ile nie wyłącznie) do niezgodnej
z prawem realizacji wypłat – są nie do pogodzenia z przepisami art. 77 Konstytucji, zgodnie
z którymi każdy ma prawo do wynagrodzenia szkody, jaka została mu wyrządzona przez
niezgodne z prawem działanie organu władzy publicznej (ust. 1), zaś ustawa nie może
nikomu zamykać drogi sądowej dochodzenia naruszonych wolności lub praw (ust. 2).
Powołane zasady ustrojowe są nie tylko źródłem prawa podmiotowego dla poszkodowanego,
ale także instytucjonalną gwarancją poszanowania zasady legalizmu (np. wyrok Trybunału
Konstytucyjnego z dnia 20 stycznia 2004 r., SK 26/03). W tym stanie rzeczy Izba uchwaliła
poprawki nr 12 i 21.
Po trzecie, przepis art. 47 Konstytucji statuuje prawo „każdego” (tj. zarówno osób
fizycznych, jak również innych podmiotów, w tym przedsiębiorców) do ochrony prawnej
życia prywatnego, które obejmuje swym zakresem także autonomię informacyjną (art. 51
Konstytucji) oznaczającą prawo do samodzielnego decydowania o ujawnianiu innym
informacji dotyczących swojej osoby, a także prawo do sprawowania kontroli nad takimi
informacjami, jeśli znajdują się w posiadaniu innych podmiotów (np. wyrok Trybunału
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Konstytucyjnego

z

dnia

19

lutego

2002

r.,

U

3/01).

Zgodnie

natomiast

z art. 51 ust. 2 Konstytucji władze publiczne nie mogą pozyskiwać, gromadzić i udostępniać
innych informacji o obywatelach niż nie zbędne w demokratycznym państwie prawnym.
Stosownie do dodawanego art. 15ka ust. 21 ustawy covidowej (art. 1 pkt 3 ustawy) w celu
realizacji wypłat, o których mowa w ust. 1 tego artykułu, Ubezpieczeniowy Fundusz
Gwarancyjny może uzyskiwać nieodpłatnie dane ze wskazanych zbiorów danych, w tym
„dane, informacje i dokumenty, o których mowa w dziale IIIB ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. – Ordynacja podatkowa” (pkt 1), którego przepisy ustanawiają podstawy prawne
szerokiego przetwarzania danych, w tym objętych tajemnicą bankową, na potrzeby
przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych.
Abstrahując od blankietowości powołanego unormowania, które budzi wątpliwości co do
jego określoności, należy zauważyć, że „względy celowości, ani wygody władzy
nie uzasadniają naruszenia autonomii informacyjnej. Jej naruszenie może nastąpić, jeżeli jest
to „konieczne w demokratycznym państwie prawnym”.” (wyrok Trybunału Konstytucyjnego
z dnia 20 listopada 2002 r., K 41/02). Powołana uwaga ma analogiczne zastosowanie
do art. 15ka ust. 25 zdanie drugie ustawy covidowej (art. 1 pkt 3 ustawy), który stanowi,
że Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny dokonuje, nie rzadziej niż raz w roku,
weryfikacji potrzeby dalszego przetwarzania uzyskanych danych osobowych, usuwając
lub anonimizując dane, które nie są wymagane w związku z ustalonym celem. Mając na
uwadze powołane zastrzeżenia, Izba przyjęła poprawki nr 13 i 14.
Senat – w drodze poprawki nr 28 – opowiedział się za skreśleniem dodawanego art. 15zs1
ust. 6 ustawy covidowej (art. 1 pkt 8 ustawy), który – poprzez nakaz odpowiedniego
stosowania art. 15zza ustawy covidowej – wyłącza stosowanie ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. – Prawo zamówień publicznych „w odniesieniu do zamówień na usługi lub dostawy
udzielane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w związku z realizacją zadań związanych
z ustalaniem prawa lub wypłatą” dodatkowego świadczenia postojowego. W toku
rozpatrywania ustawy podnoszono, że unormowanie to budzi zastrzeżenia natury:
1) merytorycznej, gdyż względy prawidłowego wydatkowania środków publicznych
przemawiają za brakiem powyższego wyłączenia;
2) prawnej,

gdyż

dopuszczalność

powyższego

wyłączenia

nie

znajduje

oparcia

w postanowieniach dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia
26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylającej dyrektywę 2004/18/WE,
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które zawierają taksatywny katalog dostaw i usług niepodlegających reżimowi udzielania
zamówień publicznych.

W wyniki dokonanej analizy ustawy w aspekcie merytorycznym, Senat – po zapoznaniu
się z oceną jej przepisów, wyrażoną przez przedstawicieli zainteresowanych organizacji
i środowisk – uznał za zasadne uchwalenie:
1) poprawki nr 4, która zmierza do modyfikacji sposobu obliczania wysokości opłaty
wnoszonej przez organizatora turystyki na rzecz Turystycznego Funduszu Pomocowego;
2) poprawki nr 6, której celem jest sprecyzowanie, że organizator turystyki otrzymuje zwrot
wpłat i opłat wniesionych na rzecz Turystycznego Funduszu Pomocowego, jeżeli jego
wniosek o wsparcie został pozostawiony bez rozpoznania;
3) poprawki nr 8 zmierzającej do uzupełnienia katalogu danych zgłaszanych przez
organizatora turystyki oraz podróżnego, w przypadku złożenia przez nich wniosków
zmierzających do uzyskania wsparcia;
4) poprawki nr 9, która zmierza do ustanowienia podstaw gromadzenia danych
wymaganych do złożenia kompletnego wniosku o wsparcie przez organizatora turystyki,
jeżeli nie dysponuje on tymi danymi;
5) poprawki nr 10, której celem jest uściślenie, że wniosek organizatora turystyki o wsparcie
rozpatruje się w odniesieniu do poszczególnych podróżnych wykazanych w tym wniosku;
6) poprawki nr 11 zmierzającej do ustanowienia zasady, zgodnie z którą bieg terminu
180 dni od dnia powiadomienia przez podróżnego o odstąpieniu od umowy o imprezę
turystyczną lub powiadomienia o rozwiązaniu tej umowy przez organizatora turystyki
ulega wstrzymaniu od dnia otrzymania przez podróżnego tej informacji od organizatora
turystyki do dnia złożenia przez podróżnego wniosku o wypłatę;
7) poprawki nr 17, której celem jest zapewnienie spójności merytorycznej przepisu;
8) poprawki nr 19, która zmierza do ustanowienia alternatywnej przesłanki uruchomienia
wypłat z Turystycznego Funduszu Pomocowego na rzecz organizatorów turystyki;
9) poprawki nr 20, której przedmiotem jest ustanowienie unormowania, zgodnie z którym
organizator turystyki oraz podróżny składają wniosek o wypłatę przed upływem terminu
dokonania przez organizatora turystyki zwrotu podróżnemu poniesionych opłat i wpłat;
10) poprawek nr 25 i 26, które zmierzają do rozszerzenia zakresu beneficjentów
dodatkowego świadczenia postojowego;
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11) poprawki nr 27, której celem jest obniżenie z 80% do 75% stopnia obniżenia przychodu
z prowadzonej działalności jako wymogu uzyskania dodatkowego świadczenia
postojowego;
12) poprawek nr 29 i 32 zmierzających do rozszerzenia zakresu beneficjentów zwolnienia
z obowiązku z opłacania należnych składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie
zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych
Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych;
13) poprawek nr 30, 33, 36 i 37, które zmierzają do wydłużenia okresu zwolnienia
z obowiązku opłacania należnych składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie
zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych
Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych – do 30 września 2020 r.;
14) poprawek nr 31 i 35 zmierzających do obniżenia z 80% do 75% stopnia obniżenia
przychodu z prowadzonej działalności jako wymogu zwolnienia z obowiązku opłacania
należnych składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy,
Fundusz

Solidarnościowy,

Fundusz

Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

lub Fundusz Emerytur Pomostowych;
15) poprawki nr 38, której celem jest umożliwienie podejmowania uchwał przez kolegialne
organy samorządów zawodowych, a także ich organy wykonawcze oraz inne organy
wewnętrzne – przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się
na odległość lub w trybie obiegowym;
16) poprawek nr 42 i 43, które zmierzają odpowiednio do modyfikacji wejścia w życie
dodawanego przepisu w tzw. ustawie covidowej oraz merytorycznie spójnego określenia
daty wejścia w życie niektórych przepisów ustawy.

W wyniku dokonanej oceny ustawy pod względem prawno-legislacyjnym, Senat uznał
za zasadne uchwalenie:
1) poprawek nr 3 i 16 – zgodnie bowiem z § 11 „Zasad techniki prawodawczej” w ustawie
nie zamieszcza się wypowiedzi, które nie służą wyrażaniu norm prawnych;
2) poprawki nr 7 – w dodawanym art. 15ka ust. 6 ustawy covidowej (art. 1 pkt 3 ustawy)
należało uwzględnić okoliczność, że organizatorem turystyki może być nie tylko osoba
fizyczna, ale również osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca
osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną;
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3) poprawek nr 15 i 41 – unormowanie zawarte w dodawanym art. 15kb ust. 16 ustawy
covidowej (art. 1 pkt 3 ustawy) ma charakter dostosowujący, gdyż stanowi o obowiązku
dokonania czynności konwencjonalnej, która nie ma charakteru powtarzalnego;
4) poprawek nr 23, 24 i 45 – zgodnie z § 94 ust. 2 „Zasad techniki prawodawczej” każdy
nowelizowany artykuł ujmuje się w oddzielny punkt, przy czym jeżeli w jednym artykule
wprowadza się zmiany w jego jednostkach redakcyjnych niższego stopnia, każdą
nowelizowaną jednostkę tego samego stopnia ujmuje się w oddzielnej literze;
5) poprawki nr 39, która zmierza do zapewnienia konsekwencji legislacyjnej w obrębie
przepisów ustawy;
6) poprawki nr 40 – skreślenie pkt 1 w art. 5 ustawy wynika z tego, że tożsama korekta
zmienianego przepisu ustawy o Polskim Bonie Turystycznym została już dokonana
w art. 23 pkt 2 ustawy z dnia 14 sierpnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celu
zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia w związku z epidemią COVID-19 oraz
po jej ustaniu (Dz. U. poz. 1493).

Poprawki nr 1, 5, 18, 22, 34 i 44 mają charakter redakcyjny.

