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K AN CE LA R IA  
S E NAT U 

BIURO LEGISLACYJNE  

Warszawa, dnia 25 października 2020 r. 

Opinia do ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem 

sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19 (druk nr 235) 

 

I. Cel i przedmiot ustawy 

 

Uchwalona przez Sejm w dniu 22 października 2020 r. ustawa o zmianie niektórych 

ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem 

COVID-19, określana dalej jako „ustawa”, zmierza do ustanowienia unormowań prawnych,  

w szczególności w zakresie ochrony zdrowia, służących zapobieganiu i przeciwdziałaniu 

negatywnym skutkom wywołanym wystąpieniem wirusa SARS-CoV-2. W związku z tym 

ustawa przede wszystkim: 

1) nowelizuje 21 ustaw (art. 1–21), w szczególności: 

a) ustawę z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń, 

b) ustawę z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, 

c) ustawę z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, 

d) ustawę z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne, 

e) ustawę z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym, 

f) ustawę z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób 

zakaźnych u ludzi, 

g) ustawę z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, 
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h) ustawę 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, określaną dalej jako „ustawa 

covidowa”; 

2) określa skutki prawne naruszenia przez przedsiębiorcę ograniczeń, nakazów i zakazów  

w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, ustanowionych w związku  

z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, w postaci odmowy 

udzielenia pomocy publicznej (art. 22); 

3) wprowadza tzw. klauzulę dobrego samarytanina, tj. wyłączenie odpowiedzialności karnej 

w odniesieniu do czynów wypełniających znamiona nieumyślnych przestępstw przeciwko 

życiu i zdrowiu, popełnionych w ramach rozpoznawania lub leczenia COVID-19  

w okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii (art. 23). 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

 

Ustawa została uchwalona w wyniku łącznego rozpatrzenia poselskich projektów ustaw: 

1) o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym 

związanym z wystąpieniem COVID-19 (druk sejmowy nr 683), 

2) o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi 

(druk sejmowy nr 684), 

3) o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 

wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (druk sejmowy nr 685), 

4) o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 

wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (druk sejmowy nr 686) 

 przy czym ich pierwsze czytanie na posiedzeniu Sejmu, rozpatrzenie przez sejmową 

Komisję Zdrowia oraz drugie i trzecie czytanie miało miejsce odpowiednio w dniach  

21 i 22 października 2020 r. 
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III. Uwaga ogólna 

 

Najbardziej doniosłym prawnie, a zarazem najtrudniejszym w sferze opiniowania 

prawno-legislacyjnego, unormowaniem ustawy jest art. 23 statuujący tzw. zasadę dobrego 

samarytanina. Krótki czas na sporządzenie niniejszej opinii, wynikający z przyjętego 

harmonogramu prac Senatu nad ustawą, uniemożliwia wieloaspektową ocenę tego przepisu.  

W modelowej sytuacji powinien być on poddany starannej analizie zarówno z punktu 

widzenia unormowań Konstytucji oraz obowiązującego ustawodawstwa, w szczególności 

Kodeksu karnego, jak również w aspekcie dotychczasowego dorobku orzecznictwa sądowego 

i doktryny odnoszącego się do problematyki wyłączenia odpowiedzialności karnej.  

W przeciwieństwie zatem do pozostałych przepisów ustawy, które zostały poddane możliwie 

„pełnej” ocenie, zwłaszcza w aspekcie zgodności z Konstytucją, odniesienie się do treści  

art. 23 nie pretenduje do zupełności. 

Zgodnie z art. 23 ustawy nie popełnia przestępstwa nieumyślnego spowodowania śmierci 

człowieka (art. 155 Kodeksu karnego), nieumyślnego spowodowania ciężkiego uszczerbku  

na zdrowiu (art. 156 § 2 Kodeksu karnego), nieumyślnego naruszenia czynności narządu ciała 

lub rozstroju zdrowia (art. 157 § 3 Kodeksu karnego) lub nieumyślnego narażenia człowieka 

na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku  

na zdrowiu (art. 160 § 3 Kodeksu karnego) ten, kto dopuścił się czynu zabronionego, 

udzielając świadczeń zdrowotnych: 

1) na podstawie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, ustawy o zawodzie felczera, 

ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej, ustawy o Państwowym Ratownictwie 

Medycznym albo ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych  

u ludzi, 

2) w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, 

3) w ramach rozpoznawania lub leczenia COVID-19, 

4) działając w szczególnych okolicznościach 

 chyba że spowodowany skutek był wynikiem rażącego niezachowania ostrożności 

wymaganej w danych okolicznościach. 
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W uzasadnieniu poselskiego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku  

z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19 (druk 

sejmowy nr 683) wyrażono pogląd, że „w czasie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu 

epidemii, powinno następować wyłączenie odpowiedzialności karnej za określone czyny, 

popełniane przez osoby wykonujące zawód medyczny, gdy działania lecznicze są 

podejmowane w celu zwalczania epidemii COVID-19 (np. w sytuacji realizacji świadczeń 

przez osoby, które w warunkach nieepidemicznych nie udzielałyby tych świadczeń – vide 

udzielanie świadczeń przez lekarzy w trakcie specjalizacji, czy lekarzy specjalistów w innych 

niż posiadana przez nich specjalizacja)”. Lakoniczny charakter przytoczonej argumentacji,  

w tym jedynie przykładowe wymienienie adresatów proponowanej regulacji, jedynie utrudnia 

jednoznaczne zrekonstruowanie ratio legis opiniowanego przepisu. 

Ocena konstytucyjnej dopuszczalności art. 23 ustawy powinna być zdeterminowana 

przede wszystkim ustaleniem, czy będzie on miał zastosowanie do takiego samego stanu 

faktycznego (tj. identycznego zagrożenia dla życia lub zdrowia pacjenta), niezależnie od 

osoby udzielającej świadczenia zdrowotnego. Osoby, do których odnosi się przedmiotowy 

kontratyp, wykonują przecież różne zawody medyczne, a tym samym ich formalne 

kwalifikacje (w tym specjalizacja), wiedza, doświadczenie i umiejętności są zróżnicowane. 

Gdyby zatem art. 23 ustawy miał być rozumiany jako odnoszący się do danej sytuacji 

określanej jako „działanie w szczególnych okolicznościach” w oderwaniu od powołanych 

przymiotów osoby udzielającej świadczenia zdrowotnego, byłby on narażony na zarzut 

niezgodności ze standardami wynikającymi z art. 32 Konstytucji (zasadą równości wobec 

prawa). Wydaje się bowiem, że w demokratycznym państwie prawnym wyłączenie 

stosowania przepisów karnych, których treścią jest ochrona dóbr konstytucyjnie chronionych, 

tj. życia (art. 38 Konstytucji) oraz zdrowia człowieka (art. 68 ust. 1 Konstytucji), może mieć 

miejsce wyłącznie „w szczególnych okolicznościach” rozumianych nie tylko w znaczeniu 

przedmiotowym, lecz również podmiotowym. Przemawia to za przyjęciem poglądu,  

że prokonstytucyjna wykładnia art. 23 ustawy nie powinna mieć charakteru rozszerzającego, 

a sąd a casu ad casum będzie dokonywał oceny dopuszczalności zastosowania 

przedmiotowego kontratypu. Należy jednocześnie podkreślić, iż aktualna sytuacja wywołana 

wystąpieniem wirusa SARS-CoV-2 nie powinna stanowić legislacyjnego uzasadnienia dla 

ewentualnego rozszerzenia zakresu art. 23 ustawy o wyłączenie odpowiedzialności cywilnej  

i dyscyplinarnej – zwłaszcza w aspekcie prawa do sądu osób, którym udzielono świadczeń 

zdrowotnych, oraz ich bliskich. 
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IV. Uwagi szczegółowe 

 

A. Zastrzeżenia co do zgodności z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej 

 

1. Możliwość władczego wkraczania w sferę samodzielności jednostki samorządu 

terytorialnego przez organy administracji rządowej powinna być rozpatrywana w aspekcie 

wyrażonej w art. 165 ust. 2 Konstytucji zasady samodzielności jednostek samorządu 

terytorialnego, a także przepisów art. 171 ust. 1 i 2 Konstytucji, wedle których działalność 

samorządu terytorialnego podlega nadzorowi z punktu widzenia legalności sprawowanemu 

przez Prezesa Rady Ministrów i wojewodów, a w zakresie spraw finansowych regionalne 

izby obrachunkowe. Oznacza to, że „ingerencja organów władzy wykonawczej w realizację 

tych zadań powinna zostać ograniczona do procedur nadzorczych opartych na kryterium 

legalności”
1
. W tym świetle wątpliwości budzą dodawane przepisy art. 9 ust. 5a i 5b ustawy  

o strażach gminnych (art. 7 pkt 1 ustawy), które przewidują możliwość zarządzenia przez 

wojewodę użycia straży miejskiej przez określony czas „do wspólnych działań z Policją”,  

co skutkuje jej podległością „dowództwu właściwego terytorialnie komendanta Policji”  

– w celu realizacji zadań w zakresie ochrony spokoju i porządku w miejscach publicznych 

oraz współdziałania z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia 

obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz 

innych miejscowych zagrożeń. Analiza przepisów ustawy o strażach gminnych dowodzi,  

że relacje pomiędzy tą formacją a Policją opierają się na zasadzie współdziałania, co stanowi 

normatywną konsekwencję jej ustrojowego umocowania – straż gminna jest jednostką 

organizacyjną gminy (art. 6 ust. 1), tworzoną i rozwiązywaną przez radę gminy (art. 2 ust. 1 

oraz art. 4), a przełożonym jej komendanta jest właściwy terytorialnie wójt, burmistrz albo 

prezydent miasta (art. 7 ust. 2). W świetle powołanych wzorców konstytucyjnych wydaje się 

zatem, że powołany organ wykonawczy gminy powinien znacząco współuczestniczyć  

w procedurze wydawania zarządzenia wojewody – wymogu tego nie spełnia obowiązek 

niezwłocznego poinformowania właściwego terytorialnie wójta, burmistrza albo prezydenta 

miasta o wydanym zarządzeniu. 

                                                 

1
 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 marca 2007 r. (K 54/05). 
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W świetle powyższych zastrzeżeń zasadne jest rozważenie następującej propozycji 

poprawki: 

 w art. 7 w pkt 1, w ust. 5a po wyrazach „wojewoda może” dodaje się wyrazy  

„ , za zgodą właściwego terytorialnie wójta, burmistrza (prezydenta miasta),”. 

 

2. W świetle art. 87 Konstytucji za niedopuszczalne należy uznać unormowania 

ustawowe, które nakazują uregulować materie o charakterze powszechnie obowiązującym  

w akcie prawnym niemającym takiego charakteru i pozbawionym waloru normatywnego albo 

uzależniają wystąpienie określonych skutków prawnych wkraczających w sferę praw 

podmiotu od spełnienia wymagań określonych w akcie o charakterze wewnętrznym. Uwaga 

ta dotyczy: 

1) dodawanych przepisów art. 96a ust. 7b–7d ustawy – Prawo farmaceutyczne (art. 10 

ustawy), które przewidują, że w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo 

stanu epidemii termin realizacji recepty może zostać przedłużony o nie więcej niż 150 dni 

licząc od dnia jej wystawienia w zakresie produktów leczniczych określonych w wykazie, 

który minister właściwy do spraw zdrowia określi w obwieszczeniu ogłaszanym  

w dzienniku urzędowym tego ministra – postulować zatem należy, aby realizacja 

zamierzonego odstępstwa od regulacji ustawowych mogła nastąpić w drodze 

rozporządzenia; 

2) dodawanych przepisów art. 61a ust. 2a pkt 2 oraz art. 61s ust. 5 pkt 3 ustawy  

o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (art. 12 pkt 1 

lit. a i pkt 2 lit. b ustawy), zgodnie z którymi przeprowadzana przez Prezesa Narodowego 

Funduszu Zdrowia kontrola realizacji zadań finansowanych ze środków publicznych,  

o których mowa w art. 116 ust. 1 tej ustawy, ma odnosić się do udzielania świadczeń 

opieki zdrowotnej pod względem zgodności „z obowiązującymi przepisami, a także  

z wymaganiami określonymi przez Prezesa Funduszu”, pod rygorem sankcji w postaci 

decyzji administracyjnej zobowiązującej do zwrotu „do Funduszu nie więcej niż 50% 

środków publicznych przekazanych za okres objęty kontrolą, o której mowa w art. 61a  

ust. 2a, wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych”  

– odesłanie do blankietowo wskazanych „wymagań” Prezesa Narodowego Funduszu 

Zdrowia, określanych w zarządzeniu albo innym akcie tego organu, należy skreślić  
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(co nie wyklucza ewentualnego uzupełnienia zmienianej ustawy o „wymagania” 

odnoszące się do zadań, o których mowa w dodawanym art. 61a ust. 2a pkt 2 ustawy  

o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych). 

W tym stanie rzeczy należy postulować następujące propozycje poprawek: 

1) w art. 10: 

a) w poleceniu nowelizacyjnym wyrazy „ust. 7b–7d” zastępuje się wyrazami 

„ust. 7b i 7c”, 

b) w ust. 7b wyrazy „w wykazie, o którym mowa w ust. 7c” zastępuje się 

wyrazami „w przepisach wydanych na podstawie ust. 7c”, 

c) w ust. 7c wyrazy „określi, w drodze obwieszczenia” zastępuje się wyrazami 

„może określić, w drodze rozporządzenia” oraz po wyrazie „przedłużenia” 

dodaje się wyrazy „ , mając na względzie konieczność zapewnienia 

bezpieczeństwa lekowego pacjentów w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia 

epidemicznego albo stanu epidemii”, 

d) skreśla się ust. 7d; 

2) w art. 12: 

a) w pkt 1 w lit. a, w ust. 2a w pkt 2 skreśla się wyrazy „ , a także  

z wymaganiami określonymi przez Prezesa Funduszu”, 

b) w pkt 2 w lit. b, w ust. 5 w pkt 3 skreśla się wyrazy „lub wymaganiom 

określonym przez Prezesa Funduszu”. 

 

3. Przewidziana w dodawanym art. 47b ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń  

i chorób zakaźnych u ludzi (art. 15 pkt 6 ustawy) możliwość wydawania przez ministra 

właściwego do spraw zdrowia decyzji administracyjnej w sprawie zawieszenia kierownika 

podmiotu leczniczego prowadzącego szpital w wykonywaniu jego praw i obowiązków oraz 

wyznaczenia pełnomocnika tego ministra do ich wykonywania budzi szereg zastrzeżeń natury 

konstytucyjnej. 

3.1. Po pierwsze, brzmienie dodawanego art. 47b ust. 1 prowadzi do wniosku,  

że adresatem decyzji, o której mowa w tym przepisie, może być kierownik podmiotu 

leczniczego, niezależnie od jego statusu prawnego. Powołana regulacja może zatem odnosić 
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się również do podmiotów prywatnoprawnych niezależnych pod względem prawnym, 

majątkowym i organizacyjnym od organów administracji rządowej, np. przedsiębiorców 

wykonujących działalność leczniczą (art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o działalności leczniczej),  

w tym spółek kapitałowych prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 6 

ust. 2 pkt 1 ustawy o działalności leczniczej). Tak szeroka pod względem podmiotowym 

regulacja rodzi wątpliwości co do jej proporcjonalności (art. 31 ust. 3 Konstytucji), w tym  

– w zakresie, w jakim dotyczy samorządowych jednostek organizacyjnych – zgodności  

z zasadą samodzielności jednostek samorządu terytorialnego (art. 165 ust. 2 oraz art. 171  

ust. 1 i 2 Konstytucji), a także – w zakresie, w jakim dotyczy przedsiębiorców – zgodności  

z zasadą wolności działalności gospodarczej (art. 22 Konstytucji). 

3.2. Podniesione wątpliwości „wzmacniają” przepisy art. 47b: 

1) ust. 3, który przewiduje, że decyzja ministra właściwego do spraw zdrowia wygasa 

dopiero po upływie 30 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu 

epidemii, a zatem „w oderwaniu” od przyczyny, dla której nastąpiło zawieszenie 

dotychczasowego kierownika i powołanie pełnomocnika; 

2) ust. 4, w myśl którego wniesienie od decyzji ministra właściwego do spraw zdrowia 

skargi do sądu administracyjnego (w skróconym, bo jedynie 7-dniowym terminie)  

nie wstrzymuje jej wykonania; 

3) ust. 8, wedle którego na okres ustanowienia pełnomocnika kompetencje innych organów 

podmiotu leczniczego ulegają zawieszeniu, co czyni pełnomocnika sui generis zarządcą 

komisarycznym podmiotu leczniczego – przyczyna, dla której nastąpiło ustanowienie 

pełnomocnika, nie musi przecież dotyczyć innych organów podmiotu leczniczego,  

np. rady nadzorczej spółki kapitałowej. 

Zasadne jest zatem rozważenie następującej propozycji poprawki: 

 w art. 15 skreśla się pkt 6. 

 

4. 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 
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traktowanie tych podmiotów
2
. Tymczasem niektóre przepisy ustawy budzą wątpliwości  

w świetle wyrażonej w art. 32 Konstytucji zasady równości. 

4.1. Po pierwsze, zwraca uwagę odmienne potraktowanie przez ustawodawcę sejmowego 

adresatów norm prawnych wyrażonych w dodawanych przepisach art. 4ea oraz art. 4g ustawy 

covidowej (art. 20 pkt 1 i 2 ustawy). Pierwszy z wymienionych przepisów statuuje zasadę,  

w myśl której w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii 

pracownikowi lub ubezpieczonemu zatrudnionemu w jednostkach organizacyjnych pomocy 

społecznej świadczących usługi całodobowo, noclegowniach oraz innych placówkach 

zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym  

lub w podeszłym wieku, w okresie podlegania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub 

izolacji w warunkach domowych, wynikających z pozostawania w styczności z osobami 

chorymi z powodu COVID-19 w związku z wykonywaniem obowiązków wynikających  

z zatrudnienia w tych podmiotach oraz w czasie niezdolności do pracy z powodu COVID-19 

powstałej w związku z wykonywaniem obowiązków wynikających z zatrudnienia w tych 

podmiotach przysługuje prawo do 100% wynagrodzenia, o którym mowa w art. 92 Kodeksu 

pracy, lub zasiłek chorobowy, którego miesięczny wymiar wynosi 100% podstawy wymiaru 

zasiłku. Z kolei dodawany art. 4g ustawy covidowej, który odnosi się do ubezpieczonego 

zatrudnionego w podmiocie leczniczym w okresie obowiązywania stanu zagrożenia 

epidemicznego albo stanu epidemii: 

1) nie obejmuje swym zakresem okresu podlegania obowiązkowej izolacji; 

2) nie przyznaje mu prawa do 100% wynagrodzenia, o którym mowa w art. 92 Kodeksu 

pracy. 

4.2. Po drugie, przepisy art. 3–5, art. 7 pkt 2, art. 11, art. 13, art. 17, art. 19 oraz art. 20  

pkt 5 ustawy ustanawiają prawo odpowiednio funkcjonariusza Policji, funkcjonariusza Straży 

Granicznej, funkcjonariusza Państwowej Straży Pożarnej, strażnika gminnego (miejskiego), 

żołnierza zawodowego, funkcjonariusza Służby Kontrwywiadu Wojskowego, 

funkcjonariusza Służby Wywiadu Wojskowego, funkcjonariusza Służby Więziennej, 

funkcjonariusza Służby Ochrony Państwa oraz członka ochotniczej straży pożarnej do 100% 

uposażenia (wynagrodzenia) w okresie przebywania na zwolnieniu lekarskim oraz zwolnienia  

z wykonywania zadań służbowych wskutek odpowiednio: 

                                                 

2
 Zob. np. wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 stycznia 2000 r. (K 17/99). 
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1) zakażenia lub zachorowania na chorobę w związku z wykonywaniem zadań służbowych  

w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii z powodu tej 

choroby; 

2) na skutek podlegania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach 

domowych, jeżeli podleganie tej kwarantannie lub izolacji powstało w związku  

z wykonywaniem zadań służbowych w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia 

epidemicznego lub stanu epidemii z powodu tej choroby. 

W tym kontekście zastrzeżenia budzi treść art. 29 pkt 1 ustawy, który przewiduje wejście 

w życie unormowań ustanawiających powyższe uprawnienia z mocą od dnia 5 września  

2020 r. – jednakże z wyłączeniem odnoszącym się do strażników gminnych (miejskich), 

funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz członków ochotniczych straży pożarnych. 

Okoliczność, że z dniem 5 września 2020 r. nastąpiła utrata mocy obowiązującej art. 4d 

ustawy covidowej, który przewidywał prawo do preferencyjnego ustalenia wysokości 

uposażenia jedynie w stosunku do żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy, o których 

mowa w art. 3 ust. 2 ustawy covidowej, nie może przy tym stanowić argumentu na rzecz 

konstytucyjnie poprawnego kryterium różnicowania sytuacji prawnej. Abstrahując bowiem 

od faktu, że art. 4d ustawy covidowej obejmował swym zakresem również funkcjonariuszy 

Straży Więziennej, podkreślenia wymaga, że nabycie tego prawa jest zdeterminowane 

wystąpieniem zdarzenia prawnego o charakterze obiektywnym. 

Celowe jest więc przeanalizowanie odpowiednio następujących propozycji poprawek: 

1) w art. 20 w pkt 2, w art. 4g po wyrazach „obowiązkowej kwarantannie” dodaje się wyraz 

„ , izolacji” oraz po wyrazie „przysługuje” dodaje się wyrazy „prawo do 100% 

wynagrodzenia, o którym mowa w art. 92 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks 

pracy, lub”; 

2) w art. 29 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) art. 3–5, art. 7 pkt 2, art. 11, art. 13, art. 17, art. 19 oraz art. 20 pkt 2 w zakresie  

art. 4g i pkt 5, które wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia  

z mocą od dnia 5 września 2020 r.;”. 
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5. Wywodzone z zasady demokratycznego państwa prawnego (art. 2 Konstytucji) zasada 

zaufania do państwa i stanowionego przez nie prawa, zasada ochrony praw nabytych oraz 

zasada ochrony interesów w toku nakładają na ustawodawcę obowiązek ustanowienia 

stosownych przepisów przejściowych, jeżeli wejście w życie ustawy będzie miało wpływ  

na stosunki prawne powstałe pod działaniem dotychczasowych przepisów. Tak więc 

„stanowienie przepisów przejściowych musi obejmować wszystkie sytuacje, jakie mogą 

pojawiać się na tle wprowadzania w życie nowych uregulowań i nie może pomijać ochrony 

praw jakiejkolwiek grupy podmiotów, dotkniętych tymi przepisami, nawet gdy grupa ta jest 

znikoma liczebnie”
3
, przy czym „obiegowo przyjmowana teza, jakoby istniało swoiste 

„domniemanie” przemawiające za bezpośrednim działaniem prawa nowego jest – obecnie – 

znacznym konstytucyjnym uproszczeniem”
4
. 

Analiza przepisów ustawy wskazuje na konieczność jednoznacznego unormowania 

kwestii intertemporalnych przynajmniej w odniesieniu do dwóch grup zagadnień. 

5.1. Po pierwsze, art. 15 pkt 5 ustawy modyfikuje w sposób istotny obowiązujące 

przepisy art. 47 ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, 

które normują problematykę skierowania do pracy przy zwalczaniu epidemii,  

w szczególności: 

1) zawęża katalog osób, które nie podlegają skierowaniu do pracy niosącej ryzyko zakażenia 

przy zwalczaniu epidemii – skierowaniu do pracy na zasadach ogólnych może podlegać 

również mężczyzna pomiędzy 60 a 65 rokiem życia (art. 47 ust. 3 pkt 1 zmienianej 

ustawy,  

w brzmieniu określonym w art. 15 pkt 5 lit. c ustawy); 

2) orzeczenie stwierdzające występowanie choroby przewlekłej, która wyłącza możliwość 

skierowania do pracy, będzie mogło zostać wydane wyłącznie przez lekarza orzecznika 

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. 

Zachodzi zatem konieczność wskazania przepisów (dotychczasowych albo „nowych”), 

które będą stosowane w odniesieniu do: 

1) postępowań w sprawie skierowania do pracy, wszczętych i niezakończonych przed dniem 

wejścia w życie ustawy, 

                                                 

3
 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 października 2000 r. (SK 7/00). 

4
 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 czerwca 2003 r. (SK 12/03). 
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2) postępowań administracyjnych (odwoławczych albo wszczętych w wyniku ponownego 

rozpoznania sprawy) i postępowań sądowych w sprawie decyzji wydanych w sprawie 

skierowania do pracy, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie 

ustawy 

 z uwzględnieniem prymatu przepisów względniejszych dla adresatów decyzji. 

5.2. Po drugie, art. 26 ustawy, który przewiduje możliwość ponownego przeliczenia 

podstawy wymiaru świadczeń pieniężnych wypłaconych przed dniem wejścia w życie 

ustawy, powinien dotyczyć – z uwagi na „tożsamość” sytuacji prawnej – nie tylko 

ubezpieczonych zatrudnionych w podmiocie leczniczym w okresie obowiązywania stanu 

zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii (o których mowa w dodawanym art. 4g 

ustawy covidowej), lecz również osób zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych pomocy 

społecznej świadczących usługi całodobowo, noclegowniach oraz innych placówkach 

zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub  

w podeszłym wieku (o których mowa w dodawanym art. 4ea ustawy covidowej). 

Rozważyć zatem należy wprowadzenie następujących propozycji poprawek: 

1) dodaje się art. 25a w brzmieniu: 

„Art. 25a. 1. Do postępowań w sprawie skierowania do pracy, wszczętych  

i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy 

dotychczasowe. 

2. Do postępowań administracyjnych i sądowych w sprawie decyzji wydanych  

w sprawie skierowania do pracy, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia  

w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe.”; 

2) w art. 26 po wyrazach „o których mowa w” dodaje się wyrazy „art. 4ea i” oraz  

po wyrazach „zgodnie z” dodaje się wyrazy „art. 4ea i”. 

 

B. Zastrzeżenia co do zgodności z prawem Unii Europejskiej 

 

Zmieniany przepis art. 46c ust. 1 ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń  

i chorób zakaźnych u ludzi (art. 15 pkt 4 ustawy) wyłącza stosowanie „przepisów  

o zamówieniach publicznych” w odniesieniu do „zamówień na usługi, dostawy lub roboty 
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budowlane udzielanych w związku z zapobieganiem lub zwalczaniem epidemii na obszarze, 

na którym ogłoszono stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii”. Prawna 

dopuszczalność powołanego unormowania powinna być rozpatrywana w świetle postanowień 

dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie 

zamówień publicznych, uchylającej dyrektywę 2004/18/WE (Dz. Urz. UE L 94 z 28.03.2014, 

str. 65, z późn. zm.), które zawierają taksatywny katalog dostaw, usług oraz robót 

budowlanych niepodlegających reżimowi udzielania zamówień publicznych. Analiza 

powołanej dyrektywy, w szczególności przepisów art. 7–12, nie daje podstaw do uznania,  

że powołany przepis jest zgodny z prawem Unii Europejskiej. Jeżeli podczas senackiego 

postępowania ustawodawczego nie zostanie zatem wykazana zgodność powyższego 

wyłączenia z prawem unijnym w sposób bezsporny, tj. z powołaniem się na przepis unijny 

statuujący wyłączenie będące „normatywnym odpowiednikiem” wyłączenia przewidzianego 

w zmienianym art. 46c ust. 1 ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób 

zakaźnych u ludzi, należy rozważyć następującą propozycję poprawki: 

 w art. 15 w pkt 4, w art. 46c: 

a) skreśla się ust. 1, 

b) w ust. 2 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„W przypadku zamówień na roboty budowlane udzielanych w związku  

z zapobieganiem lub zwalczaniem epidemii na obszarze, na którym ogłoszono stan 

zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii, nie stosuje się:” 

albo (po uprzednim wyjaśnieniu relacji normatywnej pomiędzy opiniowanym przepisem  

a dodawanym przez art. 20 pkt 3 ustawy przepisem art. 6a ust. 1 ustawy covidowej) 

 w art. 15 w pkt 4, w art. 46c w ust. 1 po wyrazach „przepisów o zamówieniach 

publicznych” dodaje się wyrazy „ , jeżeli zachodzi wysokie prawdopodobieństwo 

szybkiego i niekontrolowanego rozprzestrzeniania się choroby lub jeżeli wymaga tego 

ochrona zdrowia publicznego”. 
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C. Zastrzeżenia natury legislacyjnej, w tym co do zgodności 

z „Zasadami techniki prawodawczej” 

 

Względy poprawnej techniki legislacyjnej, w tym dyrektywy „Zasad techniki 

prawodawczej”, przemawiają za potrzebą skorygowania niektórych przepisów ustawy. 

Zasadna jest zatem akceptacja poniższych propozycji poprawek: 

1) w art. 6 w pkt 1, w ust. 2a we wprowadzeniu do wyliczenia po wyrazach „zgodę  

na wykonywanie zawodu lekarza” dodaje się wyrazy „albo zgodę na wykonywanie 

zawodu lekarza dentysty”; 

2) w art. 6 w pkt 1: 

a) w ust. 2a: 

 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „w podmiocie wykonującym 

działalność leczniczą” zastępuje się wyrazami „w podmiocie leczniczym”, 

 w pkt 2 wyrazy „od podmiotu wykonującego działalność leczniczą” zastępuje 

się wyrazami „od podmiotu leczniczego”, 

b) w ust. 2d wyrazy „w podmiocie wykonującym działalność leczniczą” zastępuje się 

wyrazami „w podmiocie leczniczym”; 

3) w art. 6 w pkt 1, w ust. 2a w pkt 6 skreśla się wyrazy „ , zgodnie z odrębnymi 

przepisami”; 

4) w art. 6 w pkt 1, w ust. 2a w pkt 8 po wyrazach „Konwencji znoszącej wymóg legalizacji 

zagranicznych dokumentów urzędowych, sporządzonej w Hadze dnia  

5 października 1961 r.” dodaje się wyrazy „(Dz. U. z 2005 r. poz. 938)”; 

5) w art. 6 w pkt 1, w ust. 2c wyrazy „Można przedstawić również inne dokumenty” 

zastępuje się wyrazami „Minister właściwy do spraw zdrowia przekazuje konsultantowi 

również inne dokumenty” oraz po wyrazach „w ust. 2a pkt 2” dodaje się wyrazy „ , jeżeli 

zostały dołączone do wniosku, o którym mowa w ust. 2b”; 

6) w art. 7 w pkt 2, w art. 29b w ust. 2 wyrazy „został zwolniony od zajęć” zastępuje się 

wyrazami „został zwolniony od wykonywania zadań służbowych”; 
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7) w art. 9: 

a) w poleceniu nowelizacyjnym po wyrazach „§ 1bd” dodaje się wyrazy „i be”, 

b) dodaje się § 1be w brzmieniu: 

„§ 1be. Środki pochodzące z grzywien, o których mowa w § 1bd,  

są przekazywane, w terminie 30 dni od dnia ich wpływu, na rachunek bankowy 

Narodowego Funduszu Zdrowia, który przeznacza je na finansowanie świadczeń 

opieki zdrowotnej.”; 

8) w art. 14 w pkt 11, w art. 36a w ust. 2 wyrazy „Kierownikiem specjalistycznego zespołu,  

o którym mowa w ust. 1 oraz w art. 36 ust. 1 pkt 2” zastępuje się wyrazami „W okresie 

ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii kierownikiem zespołu 

specjalistycznego, o którym mowa w ust. 1, oraz kierownikiem zespołu, o którym mowa  

w art. 36 ust. 1 pkt 2”; 

9) w art. 15 w pkt 7, w art. 48a w pkt 1 wyrazy „pkt 1–4” zastępuje się wyrazami  

„pkt 1–3”; 

10) w art. 20 w pkt 1, w art. 4ea skreśla się wyrazy „pracownikowi lub”; 

11) w art. 20 w pkt 2, w art. 4h w ust. 2 skreśla się wyrazy „określone w odrębnych 

przepisach”; 

12) w art. 20 w pkt 3, w art. 6a w ust. 2 w pkt 3 wyrazy „z wyszczególnieniem ilości 

towarów, zakresu usług i robót budowlanych” zastępuje się wyrazami  

„z wyszczególnieniem odpowiednio ilości rzeczy lub innych dóbr oraz zakresu usług”; 

13) skreśla się art. 24; 

14) w art. 29 w pkt 2 wyrazy „art. 24” zastępuje się wyrazami „art. 9 w zakresie art. 96 § 

1be”. 

Rekomendowane korekty zmierzają do zapewnienia spójności wprowadzanych rozwiązań 

prawnych (nr 1, 2, 8, 9 i 12), likwidacji superfluum (nr 3, 10 i 11), prawidłowego 

powoływania umowy międzynarodowej, do której następuje odesłanie (nr 4), jednoznacznego 

wskazania adresata dyspozycji normy prawnej (nr 5), zapewnienia spójności terminologicznej 

(nr 6) oraz prawidłowego umiejscowienia przepisów w systematyce ustawy (nr 7, 13 i 14). 
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D. Zastrzeżenia natury redakcyjnej 

 

Ustawa wymaga korekt natury redakcyjnej, w tym w związku z potrzebą dostosowania 

treści jej przepisów do specyfiki języka prawnego. Zasadne jest zatem rozważenie 

następujących propozycji poprawek: 

1) w art. 3 w pkt 1, w pkt 8, w art. 4 w pkt 1, w pkt 8, w art. 5 w pkt 1, w pkt 8, w art. 7  

w pkt 2, w art. 29b w ust. 1, w art. 11 w pkt 1, w pkt 8, w art. 13 w pkt 1, w pkt 8, w art. 

17 w pkt 1, w pkt 8, w art. 19 w pkt 1, w pkt 8 oraz w art. 20 w pkt 5, w art. 31zy
3a

  

w ust. 1 wyrazy „przy czym stwierdzenie zakażenia lub zachorowanie powstało” 

zastępuje się wyrazami „przy czym stwierdzone zakażenie lub zachorowanie powstało”; 

2) w art. 6 w pkt 1, w ust. 2b wyrazy „na wniosek wnioskodawcy” zastępuje się wyrazami  

„na wniosek osoby, o której mowa w ust. 2a,”; 

3) w art. 12 w pkt 4, w art. 61x wyrazy „Fundusz stosuje odpowiednio sankcje, o których 

mowa” zastępuje się wyrazami „Fundusz stosuje sankcje, o których mowa odpowiednio”; 

4) w art. 20 w pkt 5, w art. 31zy
3a

 w ust. 1 wyraz „zachorowania” zastępuje się wyrazem 

„zachorowanie”. 

 

 

 

Piotr Magda 

Główny legislator 

 


