
U C H WA Ł A  

S E N A T 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 21 września 2021 r. 

w sprawie ustawy o rekompensacie dla podmiotów świadczących usługi albo 

prowadzących działalność gospodarczą w związku z wprowadzeniem stanu 

wyjątkowego na obszarze części województwa podlaskiego oraz części województwa 

lubelskiego w 2021 r. 

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 17 września 

2021 r. ustawy o rekompensacie dla podmiotów świadczących usługi albo prowadzących 

działalność gospodarczą w związku z wprowadzeniem stanu wyjątkowego na obszarze części 

województwa podlaskiego oraz części województwa lubelskiego w 2021 r., wprowadza do jej 

tekstu następujące poprawki: 

1)  w tytule ustawy ogólne określenie przedmiotu ustawy otrzymuje brzmienie: 

„o rekompensacie w związku z wprowadzeniem stanu wyjątkowego na obszarze 

części województwa podlaskiego oraz części województwa lubelskiego w 2021 r.”; 

2)  w art. 1 w ust. 2 wyrazy „realizują usługi” zastępuje się wyrazami „prowadzą 

działalność”; 

3)  w art. 1 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

„3. Rekompensata przysługuje także przedsiębiorcom świadczącym usługi 

w zakresie przewozu turystów, którzy prowadzą działalność na obszarze 

obejmującym obręby ewidencyjne wymienione w załączniku do rozporządzenia, 

o którym mowa w ust. 1, w czasie stanu wyjątkowego.”; 

4)  w art. 1 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 

„4. Rekompensata przysługuje także przedsiębiorcom prowadzącym 

działalność gospodarczą związaną z kulturą, rozrywką lub rekreacją, którzy 

prowadzą działalność na obszarze obejmującym obręby ewidencyjne wymienione 
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w załączniku do rozporządzenia, o którym mowa w ust. 1, w czasie stanu 

wyjątkowego.”; 

5)  w art. 1 dodaje się ust. 5 w brzmieniu: 

„5. Rekompensata przysługuje także przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż 

detaliczną produktów spożywczych lub pamiątek, którzy prowadzą działalność na 

obszarze obejmującym obręby ewidencyjne wymienione w załączniku do 

rozporządzenia, o którym mowa w ust. 1, w czasie stanu wyjątkowego.”; 

6)  w art. 2 w ust. 1 wyrazy „w wysokości 65%” zastępuje się wyrazami „w wysokości 

80%”; 

7)  w art. 2 w ust. 1 wyrazy „ze świadczonych przez niego usług albo prowadzonej 

przez niego działalności gospodarczej, o których” zastępuje się wyrazami 

„z prowadzonej przez niego działalności, o której”; 

8)  w art. 3 w ust. 5 skreśla się zdanie drugie; 

9)  w art. 3 w ust. 6 wyrazy  „art. 5–9” zastępuje się wyrazami „art. 5 ust. 1–3 i 5 oraz 

art. 6–9”; 

10)  w art. 3 dodaje się ust. 7 w brzmieniu: 

„7. Nie pobiera się opłat od pozwu o rekompensatę wniesionego przez 

wnioskodawcę.”; 

11)  w art. 5: 

a) we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „od Skarbu Państwa o odszkodowanie” 

zastępuje się wyrazami „o odszkodowanie od Skarbu Państwa”, 

b) w pkt 1 wyrazy „wyrównanie straty majątkowej poniesionej” zastępuje się 

wyrazami „stratę majątkową poniesioną”; 
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12)  w art. 6 wyraz „wspólnotowego” zastępuje się wyrazem „unijnego”. 

 

 

 

 

 MARSZAŁEK SENATU 

 

 

 

 Tomasz GRODZKI 
 



U Z A S A D N I E N I E  

 

Na posiedzeniu w dniu 21 października 2021 r. Senat rozpatrzył ustawę 

o rekompensacie dla podmiotów świadczących usługi albo prowadzących działalność 

gospodarczą w związku z wprowadzeniem stanu wyjątkowego na obszarze części 

województwa podlaskiego oraz części województwa lubelskiego w 2021 r. i uchwalił do niej 

12 poprawek. 

Kierując się § 10 Zasad techniki prawodawczej w poprawkach nr 1, 2 i 7 proponuje się 

uspójnienie terminologii tytułu ustawy, art. 1, art. 2 i art. 5 pkt 1 w zakresie określeń 

„prowadzenie działalności”, „realizowanie usługi” oraz „świadczenie usługi”. W  art. 1 ust. 1 

i art. 5 pkt 1 określenie „prowadzenie działalności” odnosi się zarówno do działalności 

gospodarczej, jak i świadczenia usług. W tytule ustawy oraz w art. 2 ust. 1 ustawodawca 

rozróżnił świadczenie usługi oraz działalność gospodarczą. Zaś w art. 1 ust. 2 pojawia się 

sformułowanie „realizują usługi”, zamiast określenia „świadczą usługi”. Warunkiem 

komunikatywności przepisów w aspekcie interpretacyjnym jest m.in. zachowanie w ich 

obrębie konsekwencji terminologicznej (do oznaczenia jednakowych pojęć używa się 

jednakowych określeń, a różnych pojęć nie oznacza się tymi samymi określeniami). 

W poprawkach przyjęto, że określeniem najszerszym, które powinno być użyte także w art. 1 

ust. 2 i art. 2 ust. 1, jest określenie „prowadzenie działalności” (bez przymiotnika 

„gospodarczej”), którym posłużono się w art. 1 ust. 1 i art. 5 pkt 1. Zmodyfikowane powinno 

być także ogólne określenie przedmiotu ustawy w tytule ustawy. W związku z treścią art. 1 

nie ma potrzeby wskazywać w tytule, kto jest adresatem ustawy. Poprawka nr 7 pozwoli 

również wyeliminować wątpliwość, która jest następstwem posłużenia się w przepisie 

spójnikiem alternatywy rozłącznej („albo”), w zakresie sposobu ustalenia wysokości 

rekompensaty w przypadku przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą, 

polegającą na świadczeniu usług (działalność gospodarcza i świadczenie usług nie zawsze są 

alternatywą). 

Poprawki nr 3–5 rozszerzają katalog potencjalnych beneficjentów ustawy 

o: przedsiębiorców, którzy świadczą usługi w zakresie przewozu turystów, przedsiębiorców 

prowadzących działalność gospodarczą związaną z kulturą, rozrywką lub rekreacją oraz 

przedsiębiorców prowadzących sprzedaż detaliczną produktów spożywczych lub pamiątek. 

W ocenie Senatu katalog podmiotów objętych dobrodziejstwem uproszczonego postępowania 
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odszkodowawczego powinien być szeroki i kompletny. Beneficjentami ustawy powinni być 

w szczególności wszyscy przedsiębiorcy, którzy ponieśli straty w związku z wprowadzeniem 

stanu wyjątkowego. Z analizy przeprowadzonej podczas prac nad ustawą wynika, że 

pominięto w niej pewną grupę przedsiębiorców, prowadzących działalność na obszarze 

objętym stanem wyjątkowym, której przychody drastycznie spadły po wprowadzeniu tego 

stanu (w szczególności z powodu braku turystów). Zdaniem Senatu, nie ma merytorycznych 

ani finansowych (budżetowych) argumentów przemawiających za tym, aby negatywną 

selekcją objęci byli przedsiębiorcy, o których mowa w poprawkach nr 3–5. Określając 

katalog uprawnionych należy pamiętać, że w art. 3 ust. 5 ustawodawca przewidział narzędzia, 

które pozwolą weryfikować, czy wnioskodawca na pewno powinien otrzymać rekompensatę. 

Ustawa nie przesądza o tym, że każdy z wymienionych w art. 1 podmiotów będzie 

rzeczywistym beneficjentem ustawy. O tym zdecyduje de facto właściwy wojewoda decyzją. 

Tym samym nieuzasadniony jest argument, w myśl którego rozszerzenie katalogu 

uprawnionych może spowodować, że pieniądze trafią do przedsiębiorców, którzy nie powinni 

ich otrzymać. Jeśli wojewoda poweźmie wątpliwość co do zasadności wypłaty rekompensaty, 

wyda decyzję odmowną w sprawie. Przedsiębiorca w takim przypadku będzie mógł wystąpić 

z pozwem o rekompensatę do sądu powszechnego, który orzeknie o rekompensacie w oparciu 

o zebrany materiał dowodowy. Ograniczenie katalogu beneficjentów może wpłynąć również 

na funkcjonalność ustawy, tzn. cele ustawy nie zostaną zrealizowane w sposób zupełny. 

W szczególności „pomoc finansowa” nie dotrze szybko do wszystkich poszkodowanych. 

Dochodzenie swoich praw na zasadach ogólnych będzie trwało zdecydowanie dłużej. 

Zapewne część z pominiętych przedsiębiorców nie przetrwa stanu wyjątkowego. W związku 

z poniesionymi stratami zbankrutują, nie doczekawszy się na odszkodowanie. 

W uzasadnieniu do projektu ustawy (w tym w formularzu OSR) oraz w trakcie prac nad 

ustawą w Senacie nie przedstawiono wyników analizy, uzasadniających przyjęty w ustawie 

próg wysokości rekompensaty w odniesieniu do średniego miesięcznego przychodu 

wnioskodawcy. Zdaniem Senatu próg ten został określony na zbyt niskim poziomie. Realnie 

– mając na uwadze, że próg odnosi się do przychodu, a nie do dochodu – cel ustawy, którym 

jest przede wszystkim zaspokojenie roszczeń poszkodowanych w związku z wprowadzeniem 

stanu wyjątkowego, zostanie spełniony, jeżeli poszkodowani otrzymają rekompensatę 

w wysokości 80% średniego miesięcznego przychodu – poprawka nr 6. 
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Poprawka nr 8 skreśla przepis przewidujący obligatoryjną weryfikację danych 

zawartych we wniosku, w przypadku gdy kwota rekompensaty przekracza 65 tys. zł. 

W ocenie Senatu wystarczająca dla zrealizowania celu ustawodawcy (tj. m.in. zapewnienia 

racjonalności i zasadności wydatkowania środków publicznych) jest norma umożliwiająca 

wojewodzie przeprowadzanie kontroli i ich zlecanie w celu weryfikacji danych zawartych we 

wniosku, przewidziana w art. 3 ust. 5 zdanie pierwsze. Wojewoda powinien przeprowadzać 

kontrolę każdorazowo, jeśli tylko poweźmie jakąkolwiek wątpliwość dotyczącą danych 

przedstawionych we wniosku, bez względu na kwotę rekompensaty. Trudno jednocześnie 

uznać za zasadne i celowe przeprowadzanie kontroli wnioskodawcy wówczas, gdy złożony 

wniosek i załączone do niego dokumenty nie budzą żadnych wątpliwości, nawet w przypadku 

rekompensaty w kwocie wyższej niż 65 tys. zł. 

W związku z tym, że na gruncie rozpatrzonej ustawy odmiennie niż w art. 5 ust. 4 

ustawy z dnia 22 listopada 2002 r. o wyrównywaniu strat majątkowych wynikających 

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

określono termin wydania przez wojewodę decyzji o rekompensacie i jej stan prawny 

(zob. art. 3 ust. 4), w poprawce nr 9 skorygowano odesłanie. Przepis art. 3 ust. 6 nie może 

odsyłać do art. 5 ust. 4 wskazanej ustawy. 

Z art. 3 ust. 4 wynika, że decyzja wojewody w sprawie rekompensaty będzie ostateczna 

i prawomocna, zaś ust. 6 tego artykułu przesądza, poprzez odesłanie m.in. do art. 6 ustawy 

z dnia 22 listopada 2002 r. o wyrównywaniu strat majątkowych wynikających z ograniczenia 

w czasie stanu nadzwyczajnego wolności i praw człowieka i obywatela, że wnioskodawca 

niezadowolony z decyzji w sprawie rekompensaty, w terminie trzydziestu dni od dnia 

doręczenia decyzji w tej sprawie, będzie mógł wnieść powództwo do sądu powszechnego. 

Przyjęte rozwiązanie – jako takie – nie budzi zastrzeżeń, niemniej należy – analogicznie jak 

to przewidziano w odniesieniu do powództwa wnoszonego na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy 

z dnia 22 listopada 2002 r. o wyrównywaniu strat majątkowych wynikających z ograniczenia 

w czasie stanu nadzwyczajnego wolności i praw człowieka i obywatela – zwolnić powództwo 

o rekompensatę z opłaty od pozwu. W związku z tym, że zwolnienie, o którym mowa 

w art. 95 ust. 1a ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, 

dotyczy wyłącznie pozwu o odszkodowanie, oraz mając na względzie, że do pozwu 

o rekompensatę art. 6 ustawy z dnia 22 listopada 2002 r. o wyrównywaniu strat majątkowych 

wynikających z ograniczenia w czasie stanu nadzwyczajnego wolności i praw człowieka 
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i obywatela będzie stosowany wyłącznie odpowiednio, trudno przyjąć interpretację, zgodnie 

z którą zwolnienie od kosztów pozwu o odszkodowanie oznaczało będzie również zwolnienie 

od kosztów pozwu o rekompensatę. Biorąc powyższe pod uwagę, w celu zapewnienia 

spójności systemu prawnego, Senat poprawką nr 10 dodaje do rozpatrzonej ustawy przepis 

merytoryczny, w myśl którego nie będzie się pobierało opłaty od pozwu o rekompensatę 

wniesionego przez wnioskodawcę.  

Poprawka nr 11 eliminuje wątpliwość, jak należy rozumieć określenie „odszkodowanie 

za wyrównanie straty majątkowej”. W ocenie Senatu istotą przepisu jest wyłączenie, 

w przypadku wnioskodawcy, który otrzymał rekompensatę, jego prawa do odszkodowania 

z tytułu poniesionej straty w ogóle (w tym oczywiście w zakresie, w jakim jego strata nie 

została zrekompensowana). Innymi słowy, od decyzji poszkodowanego ma zależeć, czy 

i według jakiego reżimu będzie on dochodził od Skarbu Państwa odszkodowania. Przy czym 

skorzystanie z dobrodziejstwa rozpatrzonej ustawy (tj. uproszczonego postępowania 

odszkodowawczego) i naprawienie szkody w oparciu tę ustawę wyłączać ma możliwość 

dochodzenia od Skarbu Państwa odszkodowania z tego samego tytułu, bez względu na to czy 

w rzeczywistości (ekonomicznie) rekompensata pokrywa wszystkie straty czy też tylko ich 

część. Ponieważ art. 5 pkt 1 kształtuje sytuację prawną potencjalnych beneficjentów 

odmiennie niż to wynika z ogólnych zasad, wynikających z Kodeksu cywilnego, przepis ten 

musi być dostatecznie określony i precyzyjny (zasada przyzwoitej legislacji). Nie powinien 

budzić żadnych wątpliwości w praktyce jego stosowania. 

W związku z tym, że na mocy Traktatu z Lizbony zmieniającego Traktat o Unii 

Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, sporządzonego w Lizbonie dnia 

13 grudnia 2007 r., który wszedł w życie 1 grudnia 2009 r., zlikwidowano Wspólnotę 

Europejską, a Unia Europejska uzyskała osobowość prawną, w przepisach odnoszących się 

do unijnego reżimu prawnego, należy mówić o przepisach unijnych albo przepisach Unii 

Europejskiej, a nie przepisach wspólnotowych – poprawka nr 12. 

 

 


