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M A T E R I A Ł  P O R Ó W N AW C Z Y  

do ustawy z dnia 28 października 2020 r. 

 

o zmianie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom 

kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19 

 

(druk nr 256) 

Uwaga: 

materiał porównawczy został wykonany na podstawie tekstu ustawy ustalonego 

ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu, podpisanego przez Prezydenta i 

oczekującego na ogłoszenie w Dzienniku Ustaw.  

 

U S T A W A   z dnia 28 października 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku 

z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. 

poz. …) 

Art. 20. 

W ustawie 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. 1842) wprowadza się następujące 

zmiany: 

1) po art. 4e dodaje się art. 4ea w brzmieniu: 

Art. 4ea. 

W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo tanu epidemii 

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, 

o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w okresie 

podlegania obowiązkowej kwarantannie lub izolacji lub izolacji w warunkach domowych, o 

których mowa w przepisach o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u 

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

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

obliczonej na podstawie przepisów ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia 

społecznego w razie choroby i macierzyństwa.”; 

[2) po art. 4f dodaje się art. 4g–art. 4i w brzmieniu: 

„Art. 4g. 

W okresie  ogłoszenia  stanu zagrożenia  epidemicznego  lub  stanu epidemii  ubezpieczonemu  

zatrudnionemu w podmiocie  leczniczym,  w okresie podlegania obowiązkowej kwarantannie , 

izolacji lub izolacji w warunkach domowych, o których   mowa   w przepisach   o 

zapobieganiu   oraz   zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, wynikających z 

pozostawania w styczności z osobami chorymi z powodu COVID-19 w związku z 

wykonywaniem obowiązków wynikających z zatrudnienia w podmiocie leczniczym oraz w 

czasie niezdolności do pracy z powodu COVID-19 powstałej w związku z wykonywaniem 

obowiązków wynikających z zatrudnienia w podmiocie leczniczym przysługuje prawo do 

100% wynagrodzenia, o którym mowa w art. 92 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks 

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

zasiłku obliczonej na podstawie przepisów ustawy o świadczeniach pieniężnych z 

ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa 

Art. 4h. 

1. W okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, pracownicy i 

inne osoby zatrudnione, poddane obowiązkowej kwarantannie, mogą, za zgodą 

pracodawcy albo zatrudniającego, świadczyć w trybie pracy zdalnej pracę określoną w 

umowie i otrzymywać z tego tytułu wynagrodzenie. Do warunków świadczenia pracy 

stosuje się przepisy art. 3 ust. 3–8. 

2. W przypadku świadczenia pracy w trakcie kwarantanny, o której mowa w ust. 1, nie 

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

Kodeks pracy, ani świadczenie pieniężne z tytułu choroby. 

Art. 4i. 

1. W okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii pracownikom 

podmiotów leczniczych, osobom wykonującym zawody medyczne oraz osobom, z którymi 

zawarto umowy na wykonywanie świadczeń zdrowotnych, którzy: 
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1) nie zostali skierowani do pracy na podstawie art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 5 

grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u 

ludzi oraz 

2) uczestniczą  w  wykonywaniu  świadczeń  zdrowotnych  osobom  chorym  na 

COVID-19 lub osobom z podejrzeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 

– przysługuje comiesięczny dodatek do wynagrodzenia. 

2. Dodatek, o którym mowa w ust. 1, wynosi 100% kwoty miesięcznego wynagrodzenia 

wynikającej z umowy o pracę albo innej umowy, na podstawie której praca jest 

wykonywana. 

3. Dodatek, o  którym  mowa w ust.  1, jest  finansowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia ze 

środków pochodzących z budżetu państwa z części, której dysponentem jest minister 

właściwy do spraw zdrowia, na podstawie rachunków i sprawozdań o liczbie 

uprawnionych osób, o których mowa w ust. 1, składanych przez podmiot, w którym praca 

jest wykonywana, do właściwego miejscowo dyrektora oddziału wojewódzkiego 

Narodowego Funduszu Zdrowia. 

4. Koszty realizacji wypłaty dodatku, o którym mowa w ust. 1, są ponoszone ze środków 

Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. 

5. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, sposób i tryb 

wypłaty, finansowania oraz rozliczania dodatków, o których mowa w ust.  1,  mając  na  

celu  zapewnienie  sprawności  ich  wypłaty  oraz  rzetelności  i gospodarności 

wydatkowania środków publicznych.”;] 

 

<Art. 4g. 

W okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii 

ubezpieczonemu zatrudnionemu w podmiocie leczniczym, w okresie podlegania 

obowiązkowej kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych, o których mowa 

w przepisach o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, 

wynikających z pozostawania w styczności z osobami chorymi z powodu COVID-19 

w związku z wykonywaniem obowiązków wynikających z zatrudnienia w podmiocie 

leczniczym oraz w czasie niezdolności do pracy z powodu COVID-19 powstałej 

w związku z wykonywaniem obowiązków wynikających z zatrudnienia w podmiocie 

leczniczym przysługuje zasiłek chorobowy, którego miesięczny wymiar wynosi 100% 

podstawy wymiaru zasiłku obliczonej na podstawie przepisów ustawy 
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o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby 

i macierzyństwa. 

Art. 4h. 

1. W okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, 

pracownicy i inne osoby zatrudnione, poddane obowiązkowej kwarantannie, mogą, 

za zgodą pracodawcy albo zatrudniającego, świadczyć w trybie pracy zdalnej pracę 

określoną w umowie i otrzymywać z tego tytułu wynagrodzenie. Do warunków 

świadczenia pracy stosuje się przepisy art. 3 ust. 3–8. 

2. W przypadku świadczenia pracy w trakcie kwarantanny, o której mowa w ust. 1, nie 

przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w art. 92 ustawy z dnia 26 czerwca 

1974 r. – Kodeks pracy, ani świadczenie pieniężne z tytułu choroby określone 

w odrębnych przepisach.> 

 

3) po art. 6 dodaje się art. 6a w brzmieniu: 

„Art. 6a. 

1.Do zamówień na usługi lub dostawy niezbędne do przeciwdziałania COVID-19 nie stosuje 

się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 

2019 r. poz. 1843 oraz z 2020 r. poz. 1086), jeżeli zachodzi wysokie prawdopodobieństwo 

szybkiego i niekontrolowanego rozprzestrzeniania się choroby lub jeżeli wymaga tego 

ochrona zdrowia psychicznego.  

2. Zamawiający, w terminie 7 dni od dnia udzielenia zamówienia, o którym mowa w ust. 1, 

zamieszcza w Biuletynie Zamówień Publicznych informację o udzieleniu tego 

zamówienia, w której podaje: 

1) nazwę (firmę) i adres siedziby zamawiającego; 

2) datę i miejsce zawarcia umowy lub informację o zawarciu umowy drogą 

elektroniczną; 

3) opis przedmiotu umowy, z wyszczególnieniem odpowiednio ilości rzeczy lub 

innych dóbr oraz zakresu usług; 

4) cenę albo cenę maksymalną, jeżeli cena nie jest znana w chwili zamieszenia 

ogłoszenia; 

5) wskazanie okoliczności faktycznych uzasadniających udzielenie zamówienia bez 

zastosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 

publicznych; 
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6) nazwę  (firmę)  podmiotu  albo  imię  i  nazwisko  osoby,  z  którymi  została 

zawarta umowa.”; 

4) po art. 7a dodaje się art. 7ab w brzmieniu: 

„Art. 7ab. 

W okresie obowiązywania polecenia albo nałożenia obowiązku, o których mowa w art. 42 

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) oraz w art. 10d ust. 2 i art. 11h ust. 1–3, zobowiązującego podmioty 

lecznicze do realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, u pacjentów z podejrzeniem lub 

potwierdzonym zakażeniem COVID-19,  które  tym  pacjentom  udzielają  świadczeń  opieki  

zdrowotnej  w  zakresach wskazanych w poleceniu albo obowiązku, zawiesza się 

wykonywanie obowiązków wynikających z art. 23, art. 23a i art. 23b ustawy z dnia 27 

sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 

dla tych zakresów.”; 

5) po art. 31zy
3
 dodaje się art. 31zy

3a
 w brzmieniu: 

„Art.  31zy
3a.

 

1. Osobie  podlegającej  ubezpieczeniu  społecznemu  w  razie choroby i macierzyństwa 

określonemu w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń 

społecznych, u której stwierdzone zakażanie lub zachorowanie  na  chorobę,  o  której  

mowa  w  przepisach  o  zapobieganiu oraz zwalczaniu  zakażeń  i  chorób  zakaźnych  u  

ludzi,  przy  czym  stwierdzone zakażenie lub zachorowanie powstało w związku z 

wykonywaniem zadań członka ochotniczej straży pożarnej w okresie ogłoszenia stanu 

zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii z powodu tej choroby, przysługuje zasiłek 

chorobowy, którego miesięczny wymiar wynosi 100% podstawy wymiaru zasiłku 

obliczonej na podstawie  przepisów   ustawy   z  dnia  25   czerwca  1999   r.   o 

świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i 

macierzyństwa. 

2. Osobie podlegającej ubezpieczeniu społecznemu w razie choroby i macierzyństwa 

określonemu w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń 

społecznych,  która na skutek podlegania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub 

izolacji w warunkach domowych, o których mowa w przepisach o zapobieganiu oraz 

zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, jeżeli podleganie tej kwarantannie lub 
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izolacji powstało w związku z wykonywaniem zadań członka ochotniczej straży pożarnej 

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

choroby, przysługuje zasiłek chorobowy, którego miesięczny wymiar wynosi 100% 

podstawy wymiaru zasiłku obliczonej na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o 

świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i 

macierzyństwa.”. 

[Art. 22. 

1. Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia dokona zmiany planu finansowego Narodowego 

Funduszu Zdrowia na rok 2020 w celu podwyższenia opłaty ryczałtowej, o której mowa w 

art. 9 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 20, co najmniej o 15%. 

2. Środki  przekazane  w  ramach  finansowania  świadczeń  opieki  zdrowotnej w formie 

opłaty ryczałtowej, o której mowa w art. 9 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 20, które nie 

zostaną wykorzystane do dnia 31 grudnia 2020 r., nie podlegają zwrotowi.] 

 

 


