BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy

M AT E R I A Ł P O R Ó W N AW C Z Y
do ustawy z dnia 17 grudnia 2020 r.
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

(druk nr 303)

U S T A W A

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, 2112, 2113, 2123, 2157 i 2255)

Art. 4e.
[1. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, w
sytuacjach szczególnych związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID-19, w celu zapewnienia niezbędnej pomocy osobom przebywającym 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 (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, 1622, 1690,
1818 i 2473), pracownicy i osoby świadczące pracę w tych podmiotach, poddane w nich
obowiązkowej kwarantannie mogą za zgodą tych osób świadczyć pracę określoną w
umowie i otrzymywać z tego tytułu wynagrodzenie.]
<1. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, w
sytuacjach szczególnych związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i
zwalczaniem COVID-19, w

celu

zapewnienia

niezbędnej pomocy osobom

przebywającym w:
1) 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 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876),
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-22) placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczoterapeutycznych oraz interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych, o których mowa
w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
(Dz. U. z 2020 r. poz. 821)
– pracownicy i inne osoby świadczące pracę w tych podmiotach, poddane w nich
obowiązkowej kwarantannie, mogą za zgodą tych osób świadczyć pracę określoną w
umowie i otrzymywać z tego tytułu wynagrodzenie.>
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 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320) ani świadczenie pieniężne z tytułu choroby
określone w odrębnych przepisach.
Art. 4f.
1. W okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii pracodawca
prowadzący jednostkę organizacyjną pomocy społecznej świadczącą usługi całodobowo,
o której mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w celu
zapewnienia bezpieczeństwa osobom korzystającym z usług tych jednostek, ciągłości
opieki i funkcjonowania, może po uzyskaniu uprzedniej zgody pracowników, na czas
określony:
1) zmienić system lub rozkład czasu pracy pracowników;
2) polecić pracownikom świadczenie pracy w godzinach nadliczbowych w niezbędnym
wymiarze;
3) polecić pracownikom realizowanie prawa do odpoczynku w miejscu wyznaczonym przez
pracodawcę bez możliwości jego opuszczania;
4) zawiesić stosowanie przepisu art. 133 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy,
przy zachowaniu w każdej dobie nieprzerwanego odpoczynku dobowego, o którym mowa
w art. 132 § 1 tej ustawy.
2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 3, pracodawca jest obowiązany zapewnić
pracownikowi zakwaterowanie i wyżywienie niezbędne do zaspokojenia podstawowych
potrzeb bytowych pracownika poza godzinami świadczenia pracy. Wartość świadczeń
polegających na zakwaterowaniu i wyżywieniu nie podlega wliczeniu do podstawy
wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne oraz nie stanowi przychodu w rozumieniu
przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych.
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-33. Przy ustalaniu warunków pracy na zasadach określonych w ust. 1 nie stosuje się art. 42
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy.
<4. Przepisy ust. 1–3 stosuje się odpowiednio do pracowników: placówek opiekuńczowychowawczych,

regionalnych

placówek

opiekuńczo-terapeutycznych

oraz

interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych.>

Art. 14ha.
1. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii
ogłoszonego z powodu COVID-19 zebrania rejonowe, o których mowa w art. 50 ust. 2
ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 75), oraz wybory
odbywające się w ich trakcie mogą odbywać się w miejscu określonym przez radę
okręgowej izby radców prawnych w sposób, który nie wymaga jednoczesnej obecności
uprawnionych do głosowania.
<1a. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii
ogłoszonego z powodu COVID-19 zgromadzenia izby adwokackiej, o których mowa
w art. 41 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2020 r. poz.
1651), Krajowy Zjazd Adwokatury oraz wybory odbywające się w ich trakcie, o
których mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze,
mogą odbywać się w sposób, który nie wymaga obecności w tym samym miejscu
uprawnionych do udziału, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
1b. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii
ogłoszonego z powodu COVID-19 posiedzenia Krajowej Rady Komorniczej,
Krajowej Komisji Rewizyjnej i organów izb komorniczych odbywane w celach, o
których mowa w rozdziale 10 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach
sądowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 121 i 288), oraz wybory przeprowadzane w ich
trakcie mogą odbywać się w sposób, który nie wymaga obecności w tym samym
miejscu uprawnionych do udziału, przy wykorzystaniu środków komunikacji
elektronicznej.>
[2. Wybory przeprowadzone w sposób, o którym mowa w ust. 1, są ważne bez względu na to,
ile osób uprawnionych do głosowania wzięło w nich udział.]
<2. Wybory przeprowadzone w sposób, o którym mowa w ust. 1–1b, oraz uchwały
podjęte w ten sposób są ważne bez względu na to, ile osób uprawnionych do
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-4głosowania wzięło w nich udział. Wymóg powiadomienia o projekcie uchwały uważa
się za spełniony w przypadku wysłania projektu na ostatni znany adres osoby
uprawnionej, określony na podstawie właściwych przepisów samorządowych.>
3. Sposób przeprowadzenia wyborów, o których mowa w ust. 1, a także wyborów organów
samorządu radców prawnych lub wyborów osób pełniących funkcję w tych organach lub
funkcję w samorządzie radców prawnych, które odbywają się w okresie stanu zagrożenia
epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19, określa Krajowa
Rada Radców Prawnych.
<3a. Naczelna Rada Adwokacka określa sposób działania zgromadzeń izb adwokackich
i Krajowego Zjazdu Adwokatury w okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo
stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19, a także sposób przeprowadzenia w
tym okresie wyborów, o których mowa w ust. 1a, wyborów organów samorządu
adwokackiego oraz wyborów osób pełniących funkcję w tych organach lub funkcję w
samorządzie adwokackim.
3b. Krajowa

Rada

Komornicza

określa

sposób

odbywania

posiedzeń

oraz

przeprowadzania wyborów, o których mowa w ust. 1b.>
4. Jeżeli w okresie, o którym mowa w ust. 1, w okręgowych izbach radców prawnych nie
przeprowadzono wyborów na kolejną kadencję organów samorządu radców prawnych lub
wyboru osób pełniących funkcję w tych organach lub w samorządzie radcowskim,
dotychczasowe organy samorządu radców prawnych i osoby pełniące funkcje w tych
organach lub w samorządzie radcowskim działają do czasu wyboru oraz ukonstytuowania
się nowych organów samorządu radców prawnych lub do czasu wyboru osób do pełnienia
funkcji w tych organach lub w samorządzie radcowskim, nie dłużej jednak niż przez trzy
miesiące od zakończenia kadencji organów samorządu radców prawnych, z tym że nie
dłużej niż do 5 października 2020 r. Przepis stosuje się odpowiednio do zastępców
rzecznika dyscyplinarnego.
Art. 14hb.
1. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii,
ogłoszonego z powodu COVID-19, kolegialne organy samorządów zawodowych, a także
ich organy wykonawcze oraz inne organy wewnętrzne mogą podejmować uchwały przy
wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość lub w trybie
obiegowym.
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-52. Uchwała podjęta w trybie, o którym mowa w ust. 1, jest ważna, gdy wszyscy członkowie
danego organu zostali powiadomieni o treści projektu uchwały i terminie oddania głosu
oraz w głosowaniu wzięła udział co najmniej połowa członków tego organu. W przypadku
projektu uchwały dotyczącej wyborów dokonywanych przez organy samorządów
zawodowych członków danego organu powiadamia się o imieniu i nazwisku kandydatów
oraz o liczbie mandatów w danych wyborach.
3. W przypadku gdy przepisy szczególne dotyczące podejmowania uchwał przez organy
samorządów zawodowych wymagają podjęcia uchwały w głosowaniu tajnym, organy, o
których mowa w ust. 1, mogą w trybie, o którym mowa w ust. 1, znieść wymóg tajności
głosowania w określonej sprawie.
4. Uchwałę podjętą w trybie, o którym mowa w ust. 1, podpisuje przewodniczący organu
kolegialnego albo inny upoważniony przez niego członek tego organu biorący udział w
głosowaniu.
<Art. 14hc.
1. Aplikanta adwokackiego i radcowskiego, który złożył wniosek o dopuszczenie do
egzaminów adwokackiego albo radcowskiego, wyznaczonych na dni 24–27 marca
2020 r., oraz spełnił przesłanki udziału w danym egzaminie i niezależnie od
przyczyny nie przystąpił do egzaminu w terminie dodatkowym w dniach 23–26
czerwca 2020 r., odpowiednio okręgowa rada adwokacka albo okręgowa izba radców
prawnych skreśla z listy aplikantów po upływie dwóch lat od daty zakończenia
aplikacji wskazanej w zaświadczeniu o odbyciu aplikacji adwokackiej albo
radcowskiej. Przepisy art. 68 ust. 5–7 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o
adwokaturze i art. 31 ust. 1–3 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych
stosuje się odpowiednio.
2. Aplikant adwokacki i radcowski, o którym mowa w ust. 1, może zastępować adwokata
lub radcę prawnego w zakresie, o którym mowa w art. 77 ust. 1 ustawy z dnia 26
maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze i art. 351 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o
radcach prawnych, przez okres dwóch lat od daty zakończenia aplikacji wskazanej
w zaświadczeniu o odbyciu aplikacji adwokackiej albo radcowskiej. Przepisy art. 77
ust. 3–5 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze i art. 351 ust. 3–5
ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych stosuje się odpowiednio.
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-63. Do aplikanta adwokackiego i radcowskiego, o którym mowa w ust. 1, nie ma
zastosowania art. 79 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o
adwokaturze i art. 37 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych.>

Art. 15a.
[1. W związku z przeciwdziałaniem COVID-19, pracodawca będący zakładem aktywności
zawodowej może ubiegać się o rekompensatę wypłaconego wynagrodzenia pracownikom
niepełnosprawnym, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997
r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.
U. z 2020 r. poz. 426, 568 i 875), pokrywanego ze środków pochodzących z działalności
wytwórczej lub usługowej zakładu aktywności zawodowej lub innych źródeł, w części
proporcjonalnej do występującej w danym miesiącu liczby dni przestoju w działalności
zakładu aktywności zawodowej lub zmniejszenia przychodu z tej działalności.]
<1. W związku z przeciwdziałaniem COVID-19 pracodawca będący zakładem
aktywności zawodowej może ubiegać się o rekompensatę poniesionych za dany
miesiąc kosztów płacy, o których mowa w art. 2 pkt 4a ustawy z dnia 27 sierpnia
1997

r.

o

rehabilitacji

zawodowej

i

społecznej

oraz

zatrudnianiu

osób

niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426, 568 i 875), dotyczących pracowników
niepełnosprawnych, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1 tej ustawy,
proporcjonalnie w takiej części, w jakiej pozostaje – według wyboru pracodawcy:
1) liczba dni przestoju w działalności zakładu aktywności zawodowej w miesiącu
objętym wnioskiem do liczby dni tego miesiąca albo
2) spadek przychodu z działalności wytwórczej lub usługowej w miesiącu objętym
wnioskiem względem przychodu

z działalności wytwórczej lub

usługowej

z analogicznego miesiąca roku poprzedniego, albo
3) spadek przychodu z działalności wytwórczej lub usługowej w miesiącu objętym
wnioskiem względem średniomiesięcznego przychodu z działalności wytwórczej lub
usługowej z czwartego kwartału roku 2019.>
2. Pracodawca będący zakładem aktywności zawodowej w celu uzyskania rekompensaty, o
której mowa w ust. 1, składa wniosek o rekompensatę do właściwego ze względu na
siedzibę zakładu aktywności zawodowej oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych.
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-73. Wniosek o rekompensatę zawiera w szczególności:
1) nazwę zakładu aktywności zawodowej, jego adres i siedzibę;
2) wskazanie miesiąca, za który pracodawca ubiega się o rekompensatę;
[3) określenie wysokości wynagrodzeń podlegających rekompensacie, o której mowa w ust.
1.]
<3) określenie wysokości poniesionych kosztów płacy podlegających rekompensacie,
o której mowa w ust. 1.>
[4. Do wniosku o rekompensatę dołącza się:
1) dokumenty potwierdzające wypłatę i wysokość poniesionych kosztów płacy,
2) zestawienie przychodu z działalności gospodarczej za czwarty kwartał roku poprzedniego,
3) kopie umów, które nie mogły być wykonane w związku z przeciwdziałaniem COVID-19
- wraz z uzasadnieniem.]
<4. Do wniosku o rekompensatę dołącza się:
1) dokumenty potwierdzające wysokość poniesionych kosztów płacy;
2) oświadczenie o liczbie dni przestoju w działalności zakładu aktywności zawodowej
w miesiącu objętym wnioskiem albo
3) oświadczenie o wysokości przychodu z działalności wytwórczej lub usługowej
osiągniętego w miesiącu objętym wnioskiem oraz w analogicznym miesiącu roku
poprzedniego, albo
4) oświadczenie o wysokości przychodu z działalności wytwórczej lub usługowej
osiągniętego w miesiącu objętym wnioskiem oraz o wysokości średniomiesięcznego
przychodu z działalności wytwórczej lub usługowej z czwartego kwartału roku
2019.>
<4a. Oświadczenia, o których mowa w ust. 4 pkt 2–4, są składane pod rygorem
odpowiedzialności

karnej

za

składanie

fałszywych

oświadczeń.

Składający

oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści:
„Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”.
Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie
fałszywych oświadczeń.>
[5. Wniosek o rekompensatę składa się nie później niż w terminie 30 dni od dnia wypłaty
wynagrodzeń pracownikom, o których mowa w ust. 1, za okres przestoju w działalności
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-8zakładu aktywności zawodowej lub zmniejszenia przychodu z tej działalności w danym
miesiącu w związku z przeciwdziałaniem COVID-19.]
<5. Wniosek o rekompensatę składa się w terminie 2 miesięcy, licząc od ostatniego dnia
miesiąca, którego dotyczy ten wniosek.>
6. Rekompensatę wypłaca się w terminie 14 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku o
rekompensatę.
7. Rekompensata wypłacana jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych.
8. Prezes Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wydaje
decyzję o:
1) wysokości rekompensaty, gdy ustalona przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych kwota rekompensaty jest inna niż określona we wniosku o
rekompensatę, albo
2) odmowie wypłaty rekompensaty.
9. Od decyzji, o których mowa w ust. 8, przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy
do Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
10. Przy rozpatrywaniu i rozstrzyganiu spraw przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256).
11. Wypłacona kwota rekompensaty jest księgowana i wydatkowana analogicznie do środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wypłacanych jako
miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego, o którym
mowa w art. 26a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Art. 15c.
1. Wojewoda może wydać polecenie podmiotowi prowadzącemu centrum integracji
społecznej lub klub integracji społecznej, o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca
2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 176), zawieszenia zajęć na czas
oznaczony, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19. [Przepisy art. 11 ust. 1 oraz 6-8
stosuje się.] <Przepisy art. 11h ust. 1, 4 i 5 oraz 10–12 stosuje się.>
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mowa w art. 8 ust. 3 oraz art. 10 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu
socjalnym, lub klubu integracji społecznej nie ulega obniżeniu w związku z zawieszeniem
zajęć, o którym mowa w ust. 1.
[3. Uczestnikowi centrum integracji społecznej przysługuje świadczenie integracyjne, o
którym mowa w art. 15 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu
socjalnym, w pełnej wysokości za czas zawieszenia zajęć, o którym mowa w ust. 1.]
<3. Uczestnikowi centrum integracji społecznej przysługuje świadczenie integracyjne,
o którym mowa w art. 15 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu
socjalnym, w pełnej wysokości w przypadku:
1) zawieszenia zajęć, o którym mowa w ust. 1;
2) nieobecności spowodowanej poddaniem się obowiązkowej kwarantannie lub izolacji
w warunkach domowych, o której mowa w przepisach o zapobieganiu oraz
zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.>
<4. W przypadku zawieszenia zajęć, o którym mowa w ust. 1, trwającego łącznie dłużej
niż 3 miesiące, kierownik centrum integracji społecznej, na wniosek lub po
zasięgnięciu opinii pracownika socjalnego centrum integracji społecznej, może
przedłużyć okres uczestnictwa w zajęciach w centrum integracji społecznej o okres
tego zawieszenia. Za przedłużony okres uczestnictwa przysługuje świadczenie
integracyjne na zasadach określonych w ust. 3 oraz w art. 15 ust. 4–7a ustawy z dnia
13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym.>

Art. 15x.
1. W przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii pracodawca
może, na czas oznaczony nie dłuższy niż do czasu odwołania stanu zagrożenia
epidemicznego albo stanu epidemii:
1) zmienić system lub rozkład czasu pracy pracowników w sposób niezbędny dla
zapewnienia ciągłości funkcjonowania przedsiębiorstwa lub stacji;
2) polecić pracownikom świadczenie pracy w godzinach nadliczbowych w zakresie i
wymiarze niezbędnym dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania przedsiębiorstwa lub
stacji;
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3)

gotowości do wykonywania pracy w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym
przez pracodawcę, przepisu art. 1515 § 2 zdanie drugie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy nie stosuje się;
4)

polecić pracownikowi realizowanie prawa do odpoczynku w miejscu wyznaczonym
przez pracodawcę.

2. Przepis ust. 1 stosuje się do pracodawców zatrudniających pracowników:
1) w

przedsiębiorstwie

prowadzącym

działalność

polegającą

na

zapewnieniu

funkcjonowania:
a) systemów i obiektów infrastruktury krytycznej w rozumieniu art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 26
kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1398 oraz z 2020 r.
poz. 148, 284, 374 i 695),
b) sieci przesyłowych lub dystrybucyjnych w rozumieniu art. 3 pkt 11a i 11b ustawy z dnia
10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833, 843, 1086, 1378 i
1565)[;] <,>
<c) źródeł ciepła i sieci ciepłowniczych;>
2) w przedsiębiorstwie będącym podwykonawcą lub dostawcą, którzy nie są częścią
infrastruktury krytycznej, o której mowa w pkt 1 lit. a i b, ale są kluczowi dla zachowania
ciągłości działania infrastruktury krytycznej;
3) zapewniających funkcjonowanie stacji paliw płynnych w rozumieniu art. 3 pkt 10h
ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne oraz stacji gazu ziemnego w
rozumieniu art. 2 pkt 26 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach
alternatywnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 908 i 1086);
4) u przedsiębiorcy, w stosunku do którego wydano polecenie, o którym mowa w art. 11 ust.
2;
5) w przedsiębiorstwie pełniącym funkcję sprzedawcy z urzędu w rozumieniu art. 3 pkt 29
ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne;
6) na obszarze lub na terenie obiektu ważnego dla obronności, interesu gospodarczego
państwa, bezpieczeństwa publicznego i innych ważnych interesów państwa, o których
mowa w art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia,
umieszczonych w wykazach, o których mowa w art. 5 ust. 3 tej ustawy;
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bankowych w rozumieniu art. 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz.
U. z 2019 r. poz. 2357 oraz z 2020 r. poz. 284, 288, 321, 1086 i 1639);
8) w przedsiębiorstwie prowadzącym obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych
kategorii A w rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 10 lipca 2008 r. o
odpadach wydobywczych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1849 oraz z 2020 r. poz. 284), którego
działanie lub niewłaściwe działanie może spowodować poważny wypadek, wynikający z
krótkoterminowej lub długoterminowej utraty stateczności tego obiektu obejmującej
wszelkie awarie mechanizmów związanych z jego konstrukcją lub jego niewłaściwej
eksploatacji, który skutkuje znacznym ryzykiem utraty życia, poważnego zagrożenia dla
zdrowia ludzi lub środowiska;
9) u przedsiębiorcy prowadzącego działalność w sektorze rolno-spożywczym związaną z
wytwarzaniem lub dostarczaniem żywności.
3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1:
1) pracodawca obowiązany jest zapewnić pracownikowi zakwaterowanie i wyżywienie
niezbędne do realizacji przez pracownika jego obowiązków pracowniczych. Wartość
świadczeń polegających na zakwaterowaniu i wyżywieniu nie podlega wliczeniu do
podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne;
2)

pracodawca odmawia udzielenia pracownikowi urlopu wypoczynkowego, w tym urlopu,
o którym mowa w art. 1672 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, urlopu
bezpłatnego oraz innego urlopu, a także przesuwa termin takiego urlopu lub odwołuje
pracownika z takiego urlopu, jeżeli został on już pracownikowi udzielony; nie dotyczy to
urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu
rodzicielskiego, urlopu ojcowskiego i urlopu wychowawczego.
Art. 15zs3.

1. Osobie, o której mowa w art. 15zq ust. 1pkt 2, nieposiadającej innego tytułu do
ubezpieczeń

społecznych,

przysługuje

prawo

do

jednorazowego

dodatkowego

świadczenia postojowego, jeżeli przychód z umowy cywilnoprawnej zawartej do dnia
wejścia w życie ustawy, z tytułu:
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audialnej, utworów audiowizualnych, teatru, kostiumografii, scenografii, reżyserii,
choreografii, lutnictwa artystycznego i sztuki ludowej,
2) działalności artystycznej w dziedzinie sztuki aktorskiej, estradowej, tanecznej i cyrkowej
oraz w dziedzinie dyrygentury, wokalistyki i instrumentalistyki,
3) działalności technicznej wspomagającej produkcję audiowizualną lub produkcję i
wystawianie wydarzeń artystycznych,
4) usług w zakresie architektury, architektury wnętrz, architektury krajobrazu oraz usług w
zakresie architektury świadczonych przez osoby nieposiadające uprawnień budowlanych
w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane,
5) usług świadczonych na rzecz muzeów w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o
muzeach:
a) w zakresie pozaszkolnych form edukacji,
b) przez przewodników muzeów
- uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o to
jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe, nie był wyższy od 300% przeciętnego
miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa
Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z
Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obowiązującego na dzień złożenia wniosku.
2. Ustalenie prawa do jednorazowego dodatkowego świadczenia postojowego następuje na
wniosek osoby wykonującej umowę agencyjną, umowę zlecenia albo inną umowę o
świadczenie usług albo umowę o dzieło, zawierający dane, o których mowa w art. 15zs
ust. 3 pkt 1 lit. a, b i d, pkt 2, 5 i 6, oświadczenie o zawarciu umowy cywilnoprawnej do
dnia wejścia w życie ustawy, której przedmiot związany jest z tytułami działalności
określonymi w ust. 1 wraz ze wskazaniem, czy jest to umowa zlecenia czy o dzieło,
oświadczenie potwierdzające, że jej przychód z umowy cywilnoprawnej w miesiącu
kalendarzowym poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku był niższy od 300%
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, oraz oświadczenie o nieposiadaniu innego
tytułu do ubezpieczeń społecznych.
3. Oświadczenia, o których mowa w ust. 2, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej
za składanie fałszywych oświadczeń. W oświadczeniu jest zawarta klauzula następującej
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"Jestem

świadomy

odpowiedzialności

karnej

za

złożenie

fałszywego

oświadczenia". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za
składanie fałszywych oświadczeń.
4. Jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe oraz koszty obsługi wypłaty tego
świadczenia są finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.
5. Koszty obsługi, o których mowa w ust. 4, wynoszą 0,5% kwoty przeznaczonej na wypłatę
jednorazowego dodatkowego świadczenia postojowego.
6. Do ustalenia wysokości jednorazowego dodatkowego świadczenia postojowego stosuje się
art. 15zr ust. 1, 2 i 4.
7. Do jednorazowego dodatkowego świadczenia postojowego stosuje się art. 15zs ust. 6 i 7,
art. 15zu, art. 15zv, art. 15zx, art. 15zy, art. 15zz i art. 15zza.
8. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, na wniosek
Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, przekazuje [w roku 2020] na wyodrębniony
rachunek bankowy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych środki na wypłatę dodatkowego
świadczenia postojowego oraz kosztów obsługi wypłaty tego świadczenia.
9. Rada Ministrów może, w celu przeciwdziałania COVID-19, w drodze rozporządzenia,
przyznać ponowną wypłatę jednorazowego dodatkowego świadczenia postojowego, o
którym mowa w ust. 1, dla osób, które otrzymały to świadczenie, mając na względzie
okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz skutki
nimi wywołane.
Art. 15zt.
1. Rada Ministrów może, w celu przeciwdziałania COVID-19, w drodze rozporządzenia,
przyznać ponowną wypłatę świadczenia postojowego, o którym mowa w art. 15zq, dla
wszystkich albo niektórych osób, które otrzymały to świadczenie na podstawie art. 15zu,
<lub przyznać świadczenie postojowe innym osobom,> mając na względzie okres
obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, skutki nimi
wywołane, ograniczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej wynikające z tych
stanów oraz obszary życia gospodarczego i społecznego w szczególny sposób dotknięte
konsekwencjami COVID-19.
2. Rozporządzenie, o którym mowa w ust. 1, może ustalać krąg osób, którym przysługuje
świadczenie postojowe, poprzez określenie:
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warunków przysługiwania świadczenia postojowego;
2) kodów, którymi oznaczona była, na wskazany dzień przypadający nie wcześniej niż 3
miesiące przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, według Polskiej Klasyfikacji
Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, pozarolnicza
działalność gospodarcza:
a) osób, którym przysługuje świadczenie postojowe,
b) zleceniodawców lub zamawiających, z którymi osoby, którym przysługuje świadczenie
postojowe, zawarły umowę cywilnoprawną.
3. Rozporządzenie, o którym mowa w ust. 1, może także określać wielokrotność
przysługującego świadczenia postojowego lub inną niż wskazana w przepisie art. 15zs ust.
3 pkt 4 lit. c treść oświadczenia.
4. W przypadku wydania rozporządzenia, o którym mowa w ust. 1, zawierającego określenie
kodów, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, Główny Urząd Statystyczny jest obowiązany
przekazać Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych wykaz osób, które na dzień wskazany w
tym rozporządzeniu prowadziły pozarolniczą działalność gospodarczą oznaczoną według
Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności,
kodami wskazanymi w tym rozporządzeniu. Wykaz zawiera imię i nazwisko albo nazwę
skróconą osoby prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą, NIP, REGON oraz
kod PKD.
5. Główny Urząd Statystyczny przekazuje wykaz, o którym mowa w ust. 4, w terminie 7 dni
od dnia wejścia w życie rozporządzenia, o którym mowa w ust. 1.
6. Przepisy ust. 4 i 5 stosuje się odpowiednio w przypadku zmiany rozporządzenia, o którym
mowa w ust. 1, w zakresie określenia kodów, o którym mowa w ust. 2 pkt 2.
7. Świadczenie postojowe przyznawane na podstawie rozporządzenia, o którym mowa w ust.
1, oraz koszty obsługi wypłaty tego świadczenia są finansowane z Funduszu
Przeciwdziałania COVID-19.
8. Koszty obsługi, o których mowa w ust. 7, wynoszą 0,5% kwoty przeznaczonej na wypłatę
świadczenia postojowego przyznawanego na podstawie rozporządzenia, o którym mowa
w ust. 1.
9. Minister właściwy do spraw pracy, na wniosek Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
przekazuje na wyodrębniony rachunek bankowy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
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o którym mowa w ust. 1, oraz na pokrycie kosztów obsługi wypłaty tego świadczenia, o
których mowa w ust. 7.
[Art. 15zzf1.
W przypadku realizacji zadań, o których mowa w art. 11 ust. 2, art. 12a, art. 13, art. 26, art.
26d, art. 26e, art. 26g, art. 32, art. 36, art. 40, art. 41 і art. 47 ustawy z dnia 27 sierpnia
1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
(Dz. U. z 2020 r. poz. 426, 568 i 875), w zakresie niezbędnym do niwelowania i
ograniczenia negatywnych skutków COVID-19 organy i podmioty powołane do
zawierania umów mogą, na wniosek strony lub za jej zgodą, w drodze aneksu do zawartej
umowy, zmienić jej warunki, w tym w szczególności wydłużyć termin na jej realizację lub
przesunąć termin na realizację zobowiązań z niej wynikających.]
<Art. 15zzf1.
1. W przypadku realizacji zadań, o których mowa w art. 11 ust. 2, art. 12a, art. 13, art.
26, art. 26d, art. 26e, art. 26g, art. 32, art. 35 ust. 1 pkt 5, art. 35a ust. 1 pkt 7, art. 36,
art. 40, art. 41 i art. 47 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i
społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w zakresie niezbędnym do
niwelowania i ograniczenia negatywnych skutków COVID-19 organy i podmioty
powołane do zawierania umów mogą, na wniosek strony lub za jej zgodą, w drodze
aneksu do zawartej umowy, zmienić jej warunki, w tym w szczególności wydłużyć
termin na jej realizację lub przesunąć termin na realizację zobowiązań z niej
wynikających.
2. Środki przeznaczone na realizację zadań określonych w ust. 1, niewykorzystane
w 2020 r., pozostające na wyodrębnionych rachunkach bankowych organów i
podmiotów powołanych do zawierania umów, o ile nie zostaną wykorzystane w 2021
r., podlegają zwrotowi na rachunek Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych nie później niż do dnia 31 grudnia 2021 r.>

Art. 15zzu.
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ogłoszonego z powodu COVID-19 nie wykonuje się tytułów wykonawczych
nakazujących opróżnienie lokalu mieszkalnego.
[2. Przepis ust. 1 nie dotyczy orzeczeń wydanych na podstawie art. 11a ustawy z dnia 29 lipca
2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.]
<2. Przepis ust. 1 nie dotyczy:
1) orzeczeń wydanych na podstawie art. 11a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o
przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218 i 956);
2) decyzji o:
a) zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej – wydawanej na podstawie ustawy z
dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1363),
b) ustaleniu lokalizacji linii kolejowej – wydawanej na podstawie ustawy z dnia 28
marca 2003 r. o transporcie kolejowym,
c) zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego w
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 12 lutego 2009 r. o szczególnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego (Dz. U. z
2018 r. poz. 1380 oraz z 2020 r. poz. 471),
d) ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie Centralnego Portu Komunikacyjnego, o
której mowa w przepisach ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o Centralnym Porcie
Komunikacyjnym (Dz. U z 2020 r. poz. 234 i 1378),
e) pozwoleniu na realizację inwestycji – wydawanej na podstawie ustawy z dnia 8 lipca
2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie
budowli przeciwpowodziowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 933 oraz z 2020 r. poz. 471).>
Art. 15zzz1.
1. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii,
pracownika samorządowego, o którym mowa w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o
pracownikach samorządowych można tymczasowo przenieść, za jego zgodą, do
wykonywania innej pracy, niż określona w umowie o pracę, zgodnej z jego
kwalifikacjami, w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej, o której mowa w art. 6
pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w tej samej lub innej
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zatrudniała pracownika samorządowego, oraz przemawiają za tym ważne potrzeby po
stronie jednostki przejmującej.
2. Okres wykonywania pracy, o której mowa w ust. 1, nie może być dłuższy niż do 30 dni od
dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.
3. Przeniesienia dokonuje się w drodze porozumienia jednostek, o których mowa w ust. 1,
zawierającego w szczególności:
1) wskazanie podstawy prawnej przeniesienia;
2) dane pracownika i jego kwalifikacje oraz dotychczasowe stanowisko pracy;
3) określenie nowego stanowiska pracy;
4) określenie daty, z jaką nastąpi przeniesienie, rozpoczęcie i zakończenie świadczenia
pracy;
5) informacje o wynagrodzeniu, w wysokości nie niższej niż dotychczasowe;
6) oświadczenie, że przeniesienie nie narusza ważnego interesu jednostki, która dotychczas
zatrudniała pracownika;
7) wskazanie potrzeb jednostki przyjmującej uzasadniających przeniesienie;
8) określenie zasad odpowiedzialności jednostki, która dotychczas zatrudniała pracownika i
jednostki przyjmującej za zobowiązania wynikające ze stosunku pracy.
<4. Przepisy ust. 1–3 stosuje się odpowiednio do pracowników placówek opiekuńczowychowawczych,

regionalnych

placówek

opiekuńczo-terapeutycznych

oraz

interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych.>

Art. 15zzzzc.
Pracownicy zarządzającego lotniskiem odpowiedzialni za zapewnienie niezbędnej pomocy
medycznej, o której mowa w art. 68 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo
lotnicze (Dz. U. z 2019 r. poz. 1580 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284 i 1378), pracownicy
lotniskowej służby ratowniczo-gaśniczej, o których mowa w art. 84 tej ustawy, oraz inne
osoby, którym zarządzającym lotniskiem powierzył wykonywanie czynności związanych
z przeciwdziałaniem COVID-19, w czasie wykonywania tych czynności korzystają z
ochrony prawnej przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych.

<Art. 15zzzzca.
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art. 54 ust. 2a lub 2b ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze, upływa w okresie
obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ważność tego
certyfikatu ulega przedłużeniu do dnia upływu 60 dni od dnia odwołania stanu
zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, w zależności od tego, który z nich
zostanie odwołany później, jednak nie dłużej niż o 6 miesięcy od dnia utraty
ważności certyfikatu.>

Art. 15zzzzd.
W przypadku gdy ważność specjalistycznego szkolenia dla pracowników lotniskowej służby
ratowniczo-gaśniczej, o którym mowa w art. 84 ust. 5 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze, w odniesieniu do lotniska użytku publicznego, upływa w okresie
obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ważność tego
szkolenia ulega przedłużeniu do dnia upływu 6 miesięcy od dnia odwołania stanu
zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, w zależności od tego, który z nich
zostanie odwołany później.
<Art. 15zzzzda.
W przypadku gdy w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu
epidemii nie jest możliwe przeprowadzenie ćwiczeń praktycznych całościowych i
częściowych, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 85 ustawy z
dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze, z udziałem wszystkich zaangażowanych
jednostek, organów i służb, zarządzający lotniskiem przeprowadza te ćwiczenia w
sposób alternatywny uzgodniony z Prezesem Urzędu Lotnictwa Cywilnego.>

[Art. 15zzzze.
1. W przypadku gdy ważność szkoleń, o których mowa w § 20 ust. 1 załącznika do
rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 31 lipca
2012 r. w sprawie Krajowego Programu Ochrony Lotnictwa Cywilnego (Dz. U. z 2018 r.
poz. 631), upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego ważność
tych szkoleń ulega przedłużeniu do dnia upływu 30 dni od dnia odwołania stanu
zagrożenia epidemicznego w zależności od tego, który z nich zostanie odwołany później,
jednak nie dłużej niż o 6 miesięcy od dnia utraty ważności szkoleń.
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rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 31 lipca
2012 r. w sprawie Krajowego Programu Ochrony Lotnictwa Cywilnego oraz w § 15 ust. 1
pkt 1 załącznika do rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 20 września 2013 r. w sprawie Krajowego Programu Szkolenia w
zakresie ochrony lotnictwa cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1852), upływa w okresie
obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ważność takiego
sprawdzenia przeszłości ulega przedłużeniu do dnia upływu 30 dni od dnia odwołania
stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, w zależności od tego, który z nich
zostanie odwołany później, jednak nie dłużej niż o 6 miesięcy od dnia utraty ważności
sprawdzenia.
Art. 15zzzzf.
1. W przypadku gdy ważność szkolenia okresowego, o którym mowa w § 2 pkt 10 załącznika
do rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 20
września 2013 r. w sprawie Krajowego Programu Szkolenia w zakresie ochrony lotnictwa
cywilnego, upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu
epidemii, ważność tego szkolenia ulega przedłużeniu do dnia upływu 30 dni od dnia
odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, w zależności od tego,
który z nich zostanie odwołany później, jednak nie dłużej niż o 6 miesięcy od dnia utraty
ważności szkolenia.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, osoby wymienione w § 13 ust. 1 pkt 1-3 załącznika
do rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 20
września 2013 r. w sprawie Krajowego Programu Szkolenia w zakresie ochrony lotnictwa
cywilnego, są obowiązane odbyć szkolenie okresowe niezwłocznie odwołania stanu
zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, w zależności od tego, który z nich zostanie
odwołany później.
3. W przypadku gdy termin ponownej certyfikacji osób wymienionych w § 13 ust. 1 pkt 1-3
załącznika do rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 20 września 2013 r. w sprawie Krajowego Programu Szkolenia w zakresie ochrony
lotnictwa cywilnego, przypada w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego
albo stanu epidemii, ważność uprawnień tych osób ulega przedłużeniu do dnia upływu 30
dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, w zależności
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utraty ważności szkoleń.
4. W przypadku gdy ważność szkoleń, o których mowa w § 13 ust. 11 i 12 załącznika do
rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 20
września 2013 r. w sprawie Krajowego Programu Szkolenia w zakresie ochrony lotnictwa
cywilnego, upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu
epidemii, ważność tych szkoleń ulega przedłużeniu do dnia upływu 30 dni od dnia
odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, w zależności od tego,
który z nich zostanie odwołany później, jednak nie dłużej niż o 6 miesięcy od dnia utraty
ważności szkoleń.
5. Szkolenia z zakresu ochrony lotnictwa cywilnego, o których mowa w § 2 pkt 3 załącznika
do rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 20
września 2013 r. w sprawie Krajowego Programu Szkolenia w zakresie ochrony lotnictwa
cywilnego, dla kategorii osób, o których mowa w § 13 ust. 1 pkt 1 tego rozporządzenia,
oraz szkolenia, o których mowa w § 2 pkt 4 tego rozporządzenia, dla kategorii osób, o
których mowa w § 13 ust. 1 pkt 1-3 i 17 załącznika do tego rozporządzenia, odbywające
się w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, są
przeprowadzane w sposób określony w § 18 ust. 1 pkt 3 załącznika do tego
rozporządzenia. Szkolenia odbywają się z zapewnieniem zdalnej dostępności instruktora
szkolenia.]
<Art. 15zzzze.
1. W przypadku gdy ważność szkoleń, o których mowa w przepisach wydanych na
podstawie art. 187 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze, upływa w okresie
obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ważność tych
szkoleń ulega przedłużeniu do dnia upływu 30 dni od dnia odwołania stanu
zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, w zależności od tego, który z nich
zostanie odwołany później, jednak nie dłużej niż o 6 miesięcy od dnia utraty
ważności szkoleń.
2. W przypadku gdy ważność sprawdzenia przeszłości, o którym mowa w pkt 11.1.3
załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/1998 z dnia 5
listopada 2015 r. ustanawiającego szczegółowe środki w celu wprowadzenia w życie
wspólnych podstawowych norm ochrony lotnictwa cywilnego (Dz. Urz. UE L 299 z
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w przepisach wydanych na podstawie art. 189 ust. 3 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. –
Prawo lotnicze, upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego
albo stanu epidemii, ważność takiego sprawdzenia przeszłości ulega przedłużeniu do
dnia upływu 30 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu
epidemii, w zależności od tego, który z nich zostanie odwołany później, jednak nie
dłużej niż o 6 miesięcy od dnia utraty ważności sprawdzenia.

Art. 15zzzzf.
1. W przypadku gdy ważność szkolenia okresowego, o którym mowa w przepisach
wydanych na podstawie art. 189 ust. 3 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze,
upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu
epidemii, ważność tego szkolenia ulega przedłużeniu do dnia upływu 30 dni od dnia
odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, w zależności od tego,
który z nich zostanie odwołany później, jednak nie dłużej niż o 6 miesięcy od dnia
utraty ważności szkolenia.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, osoby ubiegające się o uzyskanie uprawnienia
operatora kontroli bezpieczeństwa oraz operatorzy kontroli bezpieczeństwa są
obowiązani odbyć szkolenie okresowe niezwłocznie po odwołaniu stanu zagrożenia
epidemicznego albo stanu epidemii.
3. W przypadku gdy termin ponownej certyfikacji operatorów kontroli bezpieczeństwa
przypada w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu
epidemii, ważność uprawnień tych osób ulega przedłużeniu do dnia upływu 30 dni od
dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, w zależności od
tego, który z nich zostanie odwołany później, jednak nie dłużej niż o 6 miesięcy od
dnia utraty ważności szkoleń.
4. Szkolenia podstawowe z zakresu ochrony lotnictwa cywilnego, o których mowa w
przepisach wydanych na podstawie art. 189 ust. 3 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. –
Prawo lotnicze, dla osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia operatora
kontroli bezpieczeństwa oraz operatorów kontroli bezpieczeństwa osób, bagażu
kabinowego, przewożonych przedmiotów i bagażu rejestrowanego, a także szkolenia
specjalistyczne zawodowe, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie
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się o uzyskanie uprawnienia operatora kontroli bezpieczeństwa, operatorów kontroli
bezpieczeństwa, osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień pracownika
weryfikującego oraz pracowników weryfikujących, odbywające się w okresie
obowiązywania

stanu

zagrożenia

epidemicznego

albo

stanu

epidemii,

są

przeprowadzane w formie kształcenia z wykorzystaniem multimedialnych systemów
komputerowych. Szkolenia odbywają się z zapewnieniem zdalnej dostępności
instruktora szkolenia.>
<Art. 15zzzzfa.
W przypadku gdy ważność wyznaczenia zarejestrowanego agenta, o którym mowa w
art. 186b ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze, upływa w
okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii,
ważność takiego wyznaczenia ulega przedłużeniu do dnia upływu 30 dni od dnia
odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, w zależności od tego,
który z nich zostanie odwołany później, jednak nie dłużej niż o 6 miesięcy od dnia
upływu ważności wyznaczenia.

Art. 15zzzzfb.
W przypadku gdy ważność wyznaczenia zarejestrowanego dostawcy zaopatrzenia
pokładowego, o którym mowa w art. 186b ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. –
Prawo lotnicze, upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego
albo stanu epidemii, ważność takiego wyznaczenia ulega przedłużeniu do dnia
upływu 30 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu
epidemii, w zależności od tego, który z nich zostanie odwołany później, jednak nie
dłużej niż o 6 miesięcy od dnia upływu ważności wyznaczenia.

Art. 15zzzzfc.
W przypadku gdy ważność wyznaczenia znanego nadawcy, o którym mowa w art. 186e
ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze, upływa w okresie
obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ważność
takiego wyznaczenia ulega przedłużeniu do dnia upływu 30 dni od dnia odwołania
stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, w zależności od tego, który z
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ważności wyznaczenia.
Art. 15zzzzfd.
W przypadku gdy ważność wyznaczenia znanego dostawcy zaopatrzenia pokładowego, o
którym mowa w pkt 8.1.4 załącznika do rozporządzenia nr 2015/1998, upływa w
okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii,
ważność takiego wyznaczenia ulega przedłużeniu do dnia upływu 30 dni od dnia
odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, w zależności od tego,
który z nich zostanie odwołany później, jednak nie dłużej niż o 6 miesięcy od dnia
upływu ważności wyznaczenia, jeżeli zatwierdzenie wdrażania programu ochrony, o
którym mowa w pkt 8.1.4.5 lit. a załącznika do rozporządzenia nr 2015/1998,
obejmuje wizję lokalną u dostawcy, a wizja taka nie może się odbyć ze względu na
obowiązywanie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

Art. 15zzzzfe.
W przypadku gdy ważność wyznaczenia znanego dostawcy zaopatrzenia portu
lotniczego, o którym mowa w pkt 9.1.3 załącznika do rozporządzenia nr 2015/1998,
upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu
epidemii, ważność takiego wyznaczenia ulega przedłużeniu do dnia upływu 30 dni od
dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, w zależności od
tego, który z nich zostanie odwołany później, jednak nie dłużej niż o 6 miesięcy od
dnia upływu ważności wyznaczenia, jeżeli zatwierdzenie wdrażania programu
ochrony, o którym mowa w pkt 9.1.3.5 lit. a załącznika do rozporządzenia nr
2015/1998, obejmuje wizję lokalną u dostawcy, a wizja taka nie może się odbyć ze
względu na obowiązywanie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

Art. 15zzzzff.
W przypadku gdy wykonywanie testów z częstotliwością określoną w przepisach
wydanych na podstawie art. 189 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze
nie jest możliwe ze względu na obowiązywanie stanu zagrożenia epidemicznego albo
stanu epidemii, wykonywanie testów zawiesza się do dnia odwołania stanu
zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.
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W przypadku gdy termin na aktualizację biblioteki obrazów TIP, o którym mowa w pkt
12.5.6 decyzji wykonawczej Komisji C (2015) 8005 z dnia 16 listopada 2015 r.
ustanawiającej szczegółowe środki w celu wprowadzenia w życie wspólnych
podstawowych norm ochrony lotnictwa cywilnego, zawierającej informacje, o
których mowa w art. 18 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(WE) nr 300/2008 z dnia 11 marca 2008 r. w sprawie wspólnych zasad w dziedzinie
ochrony lotnictwa cywilnego i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 2320/2002 (Dz.
Urz. UE L 97 z 09.04.2008, str. 72, z późn. zm.), upływa w okresie obowiązywania
stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ważność obecnie stosowanej
biblioteki ulega przedłużeniu do dnia upływu 30 dni od dnia odwołania stanu
zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, w zależności od tego, który z nich
zostanie odwołany później.
Art. 15zzzzfh.
1. W przypadku gdy ważność czasowej karty identyfikacyjnej portu lotniczego, o której
mowa w pkt 1.2.2.2 lit. c załącznika do rozporządzenia nr 2015/1998, upływa w
okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii,
ważność takiej karty ulega przedłużeniu do dnia upływu 30 dni od dnia odwołania
stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, w zależności od tego, który z
nich zostanie odwołany później, jednak nie dłużej niż o 6 miesięcy od dnia utraty
ważności karty.
2. W przypadku gdy ważność karty identyfikacyjnej członka załogi, o której mowa w
pkt 1.2.2.2 lit. b załącznika do rozporządzenia nr 2015/1998, upływa w okresie
obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ważność takiej
karty ulega przedłużeniu do dnia upływu 30 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia
epidemicznego albo stanu epidemii, w zależności od tego, który z nich zostanie
odwołany później, jednak nie dłużej niż o 6 miesięcy od dnia utraty ważności karty.
3. W przypadku gdy ważność certyfikatu inspektora lotnictwa cywilnego upływa w
okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii,
ważność takiego certyfikatu ulega przedłużeniu do dnia upływu 30 dni od dnia
odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, w zależności od tego,
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utraty ważności certyfikatu.
Art. 15zzzzfi.
Aktualizacja programu ochrony przewoźnika lotniczego w zakresie dotyczącym
przewozu ładunku lub poczty z państw trzecich, dla którego jest wymagane
wyznaczenie jako „przewoźnika ładunków lotniczych lub poczty lotniczej
prowadzącego przewóz z portu lotniczego państwa trzeciego do Unii” (ACC3), o
którym mowa w pkt 6.8.1.1 załącznika do rozporządzenia nr 2015/1998, w okresie
obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, nie wymaga
uzgodnienia z Policją i Strażą Graniczną.

Art. 15zzzzfj.
1. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii
zarządzający lotniskiem może wydawać karty identyfikacyjne portu lotniczego
upoważniające do dostępu bez eskorty do strefy zastrzeżonej portu lotniczego dla
osób, co do których zarządzający innym lotniskiem przeprowadził sprawdzenie
przeszłości, o którym mowa w pkt 11.1.3 załącznika do rozporządzenia nr 2015/1998,
oraz uzyskał informację o braku negatywnych przesłanek, o których mowa w art.
188a ust. 4 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze.
2. Zarządzający lotniskiem, na wniosek posiadacza karty identyfikacyjnej portu
lotniczego lub jego pracodawcy, potwierdza pisemnie fakt i datę przeprowadzenia
sprawdzenia przeszłości i uzyskania informacji o braku negatywnych przesłanek.
3. Karty identyfikacyjne portu lotniczego wydane na podstawie ust. 1 pozostają ważne
przez okres ważności sprawdzenia przeszłości, jednak nie dłużej niż do dnia upływu
30 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.>

<Art. 15zzzzga.
1. W przypadku gdy ważność licencji dyspozytora lotniczego, o której mowa w pkt 6.1.7
załącznika nr 3 do rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 września 2013 r. w sprawie licencjonowania personelu lotniczego
(Dz. U. z 2018 r. poz. 839 i 1886), upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia
epidemicznego albo stanu epidemii, ważność tej licencji ulega przedłużeniu do dnia
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epidemii, w zależności od tego, który z nich zostanie odwołany później, jednak nie
dłużej niż o 6 miesięcy od dnia utraty ważności licencji.
2. W przypadku gdy realizacja praktyki pod nadzorem dyspozytora lotniczego, o której
mowa w pkt 6.1.5 załącznika nr 3 do rozporządzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 2 września 2013 r. w sprawie
licencjonowania personelu lotniczego, przypada na okres obowiązywania stanu
zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, termin jej realizacji ulega
przedłużeniu do dnia upływu 120 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia
epidemicznego albo stanu epidemii, w zależności od tego, który z nich zostanie
odwołany później, jednak nie dłużej niż o 6 miesięcy od dnia, w którym praktyka
pierwotnie powinna zostać zrealizowana.

Art. 15zzzzgb.
W przypadku gdy przystąpienie do egzaminu praktycznego w terminie, o którym mowa
w § 33 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie
egzaminów państwowych na licencje, świadectwa kwalifikacji oraz uprawnienia do
nich wpisywane (Dz. U. poz. 1745 i 2091 oraz z 2020 r. poz. 1240), nie jest możliwe ze
względu na obowiązywanie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii,
ważność egzaminów teoretycznych ulega przedłużeniu do dnia upływu 90 dni od dnia
odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, w zależności od tego,
który z nich zostanie odwołany później, jednak nie dłużej niż o 6 miesięcy od dnia
utraty ważności egzaminów.>
Art. 15zzzzh.
1. W przypadku gdy ważność uprawnień podstawowych lub dodatkowych, o których mowa w
§ 12 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 3 czerwca 2013 r. w sprawie świadectw kwalifikacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 288),
upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii,
ważność tych uprawnień podstawowych lub dodatkowych, ulega przedłużeniu do dnia
upływu 90 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, w
zależności od tego, który z nich zostanie odwołany później, jednak nie dłużej niż o 6
miesięcy od dnia utraty ważności uprawnień.
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rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 maja
2013 r. w sprawie badań lotniczo-lekarskich (Dz. U. z 2017 r. poz. 129), upływa w okresie
obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ważność tych
badań, ulega przedłużeniu do dnia upływu 90 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia
epidemicznego albo stanu epidemii, w zależności od tego, który z nich zostanie odwołany
później, jednak nie dłużej niż o 6 miesięcy od dnia utraty ważności badań, pod warunkiem
że orzeczenie lotniczo-lekarskie nie zawiera ograniczeń za wyjątkiem wzrokowych.]
<2. W przypadku gdy ważność badań lotniczo-lekarskich, o których mowa w § 8 ust. 1
rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie badań
lotniczo-lekarskich (Dz. U. poz. 1168), upływa w okresie obowiązywania stanu
zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ważność tych badań ulega
przedłużeniu do dnia upływu 90 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia
epidemicznego albo stanu epidemii, w zależności od tego, który z nich zostanie
odwołany później, jednak nie dłużej niż o 6 miesięcy od dnia utraty ważności badań,
pod warunkiem że orzeczenie lotniczo-lekarskie nie zawiera ograniczeń za
wyjątkiem wzrokowych.>
Art. 15zzzzk.
1. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii zezwala się
operatorom lotniczym na przewóz środków zawierających materiał niebezpieczny
[UN1887 Alcohols, n.o.s.] <UN1987 Alcohols, n.o.s.> oraz UN1170 Ethanol solution,
jako środków do dezynfekcji rąk dla pasażerów i załóg statków powietrznych, zgodnie z
postanowieniami

Instrukcji

Technicznych

Bezpiecznego

Transportu

Materiałów

Niebezpiecznych Drogą Powietrzną ICAO Doc. 9284 - AN/905, w rozumieniu pkt 119
załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 965/2012 z dnia 5 października 2012 r.
ustanawiającego wymagania techniczne i procedury administracyjne odnoszące się do
operacji lotniczych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr
216/2008 (Dz. Urz. UE L 296 z 25.10.2012, str. 1, z późn. zm.).
2. Operatorzy lotniczy upewniają się, że środki, o których mowa w ust. 1, są odpowiednio
przechowywane i zabezpieczone, aby zapobiec przypadkowemu rozlaniu, uszkodzeniu
lub ryzyku pożaru oraz, że opakowania zapasowe są również odpowiednio zapakowane.
Pojemność każdego pojemnika nie może przekraczać 0,5 litra, a całkowita ilość środków,
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litrów.
3. Operatorzy lotniczy dokonują oceny ryzyka związanego z przewozem środków, o których
mowa w ust. 1, odpowiednio zmieniają procedury postępowania awaryjnego i informują
załogi statków powietrznych o wprowadzonych zmianach.

<Art. 15zzzzka.
W przypadku gdy ważność certyfikatu agenta obsługi naziemnej (AHAC – Airport
Handling Agent Certificate), o którym mowa w § 5 pkt 9 rozporządzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 30 września 2020 r. w sprawie certyfikacji działalności w
lotnictwie cywilnym (Dz. U. poz. 1694), prowadzącego obsługę naziemną statków
powietrznych wykonywaną na rzecz przewoźników lotniczych w zakresie, o którym
mowa w art. 160 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze, upływa w
okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii,
ważność takiego certyfikatu ulega przedłużeniu do dnia upływu 30 dni od dnia
odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, w zależności od tego,
który z nich zostanie odwołany później, jednak nie dłużej niż o 6 miesięcy od dnia
utraty ważności certyfikatu.>
Art. 15zzzzl.
1. W okresie obowiązywania ustawy operacje bezzałogowych statków powietrznych mogą
być realizowane po poinformowaniu Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej o zamiarze
wykonania lotu za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, określonego przez
Agencję oraz zgodnie z warunkami wykonywania lotów określonymi w rozporządzeniu
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 marca 2013 r. w
sprawie wyłączenia zastosowania niektórych przepisów ustawy - Prawo lotnicze do
niektórych rodzajów statków powietrznych oraz określenia warunków i wymagań
dotyczących używania tych statków (Dz. U. z 2019 r. poz. 1497).
2. Udziela się dotacji z budżetu państwa na finansowanie realizacji zadań wskazanych w ust.
1, przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej.
3. Dotacji, o której mowa w ust. 2, udziela na wniosek Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej
minister właściwy do spraw transportu.
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finansów publicznych, określi w drodze rozporządzenia sposób i tryb przekazywania i
rozliczania dotacji, o której mowa w ust. 2, i dokumentowania kosztów objętych
finansowaniem z tej dotacji, oraz wzór wniosku, o którym mowa w ust. 3, z
uwzględnieniem konieczności zapewnienia przejrzystości gospodarowania środkami
budżetu państwa.
5. Na potrzeby realizacji zadań wskazanych w ust. 1 Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
może przejąć wszystkie przysługujące właścicielowi autorskie prawa majątkowe do
systemów teleinformatycznych służących do koordynacji i zarządzania lotami
bezzałogowych statków powietrznych w polskiej przestrzeni powietrznej, które przeszły
proces weryfikacji, i są dopuszczone przez odpowiednie organy nadzoru lotniczego do ich
wykorzystania w pracy operacyjnej wraz z prawami do dokumentacji systemu. Przejęcie
następuje na wszystkich polach eksploatacji wskazanych w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r.
oprawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1231 oraz z 2020 r. poz.
288), w tym wskazanych w art. 74 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i
prawach pokrewnych, a w zakresie praw do dokumentacji na polach eksploatacji
wskazanych w art. 50 tej ustawy. Przejęcie następuje z chwilą złożenia oświadczenia woli
właścicielowi praw o ich przejęciu na podstawie niniejszego artykułu. Przejęcie następuje
za wynagrodzeniem odpowiadającym wartości księgowej aktywa na dzień złożenia
oświadczenia woli o przejęciu praw. O złożeniu oświadczenia Polska Agencja Żeglugi
Powietrznej zawiadamia ministra właściwego do spraw transportu oraz ministra
właściwego do spraw aktywów państwowych.

<Art. 15zzzzla.
1. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii
zarządzający lotniskiem użytku publicznego może zmienić taryfę opłat lotniskowych
w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom epidemii dla użytkowników stale
korzystających

z

lotniska,

przy

zachowaniu

zasady

transparentności

i

niedyskryminacji.
2. W celu wprowadzenia zmiany taryfy opłat lotniskowych zarządzający lotniskiem
użytku publicznego jest obowiązany do przeprowadzania konsultacji w tym
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ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze.
3. Konsultacje, o których mowa w ust. 2, mogą być przeprowadzane w formie pisemnej,
także przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Termin tych konsultacji nie
może być krótszy niż 7 dni.
4. Skonsultowaną zmianę taryfy opłat lotniskowych wraz z uzasadnieniem zarządzający
lotniskiem użytku publicznego niezwłocznie przekazuje Prezesowi Urzędu Lotnictwa
Cywilnego.
5. Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego zatwierdza zmianę taryfy opłat lotniskowych w
terminie 7 dni od dnia otrzymania skonsultowanej zmiany taryfy opłat lotniskowych
wraz z uzasadnieniem:
1) w formie decyzji administracyjnej – w przypadku zmiany przekazanej przez
zarządzającego lotniskiem użytku publicznego, na którym w roku kalendarzowym
poprzedzającym rozpoczęcie konsultacji, o których mowa w ust. 2, obsłużono ponad
5 000 000 pasażerów rocznie;
2) milcząco – w przypadku zmiany przekazanej przez zarządzającego lotniskiem
użytku publicznego, na którym w roku kalendarzowym poprzedzającym rozpoczęcie
konsultacji, o których mowa w ust. 2, obsłużono nie więcej niż 5 000 000 pasażerów
rocznie.
6. Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego może żądać od zarządzającego lotniskiem użytku
publicznego przedstawienia dodatkowych informacji, dokumentów i wyjaśnień w
zakresie przekazanej zmiany taryfy opłat lotniskowych. W takim przypadku termin,
o którym mowa w ust. 5, biegnie od dnia otrzymania dodatkowych informacji,
dokumentów i wyjaśnień.
7. Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego odmawia zatwierdzenia zmiany taryfy opłat
lotniskowych w przypadku, gdy jest ona niezgodna z zasadami ustalania opłat
lotniskowych określonymi w Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym,
sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. (Dz. U. z 1959 r. poz. 212, z późn.
zm.), ustawie z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze lub przepisach
międzynarodowych.
8. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, do zmiany taryfy opłat lotniskowych nie
stosuje się:
Objaśnienie oznaczeń: [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm
<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

- 31 1) terminów określonych w art. 77b ust. 1–3 i 5, art. 77d ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 lipca
2002 r. – Prawo lotnicze oraz w § 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 8 sierpnia 2014 r. w sprawie opłat lotniskowych (Dz.
U. poz. 1074);
2) wymogów określonych w § 14 ust. 4–6 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i
Rozwoju z dnia 8 sierpnia 2014 r. w sprawie opłat lotniskowych.
9. Przewoźnik lotniczy stale korzystający z lotniska w rozumieniu art. 77 ust. 2 ustawy z
dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze lub podmiot reprezentujący takiego
przewoźnika lotniczego, w szczególności działający na danym lotnisku komitet
przewoźników lotniczych lub stowarzyszenie przewoźników lotniczych, w terminie
14 dni od dnia ogłoszenia zmiany taryfy opłat lotniskowych zgodnie z art. 77h ust. 1
ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze, w przypadku stwierdzenia, że zmiana
taryfy opłat lotniskowych narusza zasady ustalania opłat lotniskowych określone w
Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia
7 grudnia 1944 r., ustawie z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze lub przepisach
międzynarodowych, może zwrócić się do Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z
wnioskiem o nakazanie jej zmiany.
10. Wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. 9, przedstawia się uzasadnienie
obejmujące:
1) wskazanie zmienionych postanowień taryfy opłat lotniskowych naruszających
zasady, o których mowa w ust. 9;
2) wskazanie przepisów Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym,
sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r., ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. –
Prawo lotnicze lub prawa międzynarodowego, które zostały naruszone;
3) argumenty potwierdzające stwierdzone naruszenia.
11. W przypadku stwierdzenia, że zmiana taryfy opłat lotniskowych narusza zasady
ustalania tych opłat określone w Konwencji o międzynarodowym lotnictwie
cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r., ustawie z dnia 3 lipca
2002 r. – Prawo lotnicze lub przepisach międzynarodowych, Prezes Urzędu
Lotnictwa Cywilnego, w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, o którym
mowa w ust. 9, w drodze decyzji administracyjnej, nakazuje jej zmianę. W decyzji
administracyjnej Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego określa, czy zarządzający
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konsultacji, o których mowa w ust. 2, biorąc pod uwagę zakres nakazanej zmiany
oraz jej wpływ na przewoźników lotniczych. Przepisy ust. 3–8 stosuje się.
12. Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego może, w celu weryfikacji zgodności zmiany
taryfy

opłat

lotniskowych
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zasadami

określonymi

w

Konwencji

o

międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia
1944 r., ustawie z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze lub przepisach
międzynarodowych, żądać od zarządzającego lotniskiem użytku publicznego
przedstawienia informacji potwierdzających zgodność taryfy opłat lotniskowych z
tymi zasadami. W takim przypadku termin, o którym mowa w ust. 11, biegnie od
dnia otrzymania żądanych informacji.

Art. 15zzzzlb.
W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii Prezes
Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej przedstawia Prezesowi Urzędu Lotnictwa
Cywilnego do zaopiniowania dokumenty, o których mowa w art. 9 ust. 13 ustawy z
dnia 8 grudnia 2006 r. o Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej (Dz. U. z 2017 r. poz.
1967 oraz z 2020 r. poz. 695), nie później niż miesiąc przed upływem terminu
zatwierdzenia sprawozdania finansowego, o którym mowa w ustawie z dnia 29
września 1994 r. o rachunkowości, określonego w przepisach wydanych na podstawie
art. 15zzh ust. 1.
Art. 15zzzzlc.
1. W przypadku gdy w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo
stanu epidemii nastąpi znaczący spadek ruchu lotniczego w porcie lotniczym
objętym koordynacją

rozkładów

lotów, skutkujący brakiem występowania

problemów z przepustowością, które uzasadniały wprowadzenie w porcie lotniczym
koordynacji rozkładów lotów, zarządzający lotniskiem może wystąpić do Prezesa
Urzędu Lotnictwa Cywilnego z wnioskiem o zawieszenie koordynacji rozkładów
lotów do czasu, kiedy ruch lotniczy w danym porcie lotniczym osiągnie poziom
porównywalny do ruchu lotniczego w dniu wydania decyzji administracyjnej
wprowadzającej koordynację rozkładów lotów.
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- 33 2. Przed złożeniem wniosku, o którym mowa w ust. 1, zarządzający lotniskiem
przeprowadza konsultacje z podmiotami, o których mowa w art. 4 ust. 1
rozporządzenia Rady (EWG) nr 95/93 z dnia 18 stycznia 1993 r. w sprawie
wspólnych zasad przydzielania czasu na start lub lądowanie w portach lotniczych
Wspólnoty (Dz. Urz. UE L 14 z 22.01.1993, str. 1, z późn. zm. – Dz. Urz. UE Polskie
wydanie specjalne, rozdz. 7, t. 2, str. 3), oraz koordynatorem rozkładów lotów,
wyznaczając termin na przedstawienie stanowisk nie krótszy niż 14 dni od dnia
otrzymania informacji o rozpoczęciu konsultacji. Konsultacje mają formę pisemną i
mogą zostać przeprowadzone przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
3. Wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. 1, zarządzający lotniskiem przekazuje
Prezesowi Urzędu Lotnictwa Cywilnego kopię dokumentów przekazanych i
otrzymanych w ramach konsultacji, o których mowa w ust. 2.
4. Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego zawiesza koordynację rozkładów lotów, jeżeli w
porcie lotniczym objętym koordynacją rozkładów lotów nastąpił spadek ruchu
lotniczego, skutkujący brakiem występowania problemów z przepustowością, biorąc
pod uwagę wyniki konsultacji, o których mowa w ust. 2.
5. Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego odmawia zawieszenia koordynacji rozkładów
lotów, jeżeli w porcie lotniczym objętym koordynacją rozkładów lotów nie nastąpił
spadek ruchu lotniczego, skutkujący brakiem występowania problemów z
przepustowością.
6. Jeżeli zawieszenie koordynacji rozkładów lotów obejmuje okres dłuższy niż okres
obowiązywania zatwierdzonego przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego budżetu
koordynatora, obowiązującego w dniu zawieszenia koordynacji rozkładów lotów,
koordynator rozkładów lotów w danym porcie lotniczym przedstawia Prezesowi
Urzędu Lotnictwa Cywilnego projekt budżetu na kolejny okres, zgodnie z art. 67d
ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze oraz przepisami wydanymi na
podstawie art. 67g tej ustawy.
7. Przewoźnicy lotniczy nie wnoszą opłat za koordynację rozkładów lotów, o których
mowa w art. 67d ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze, za
operacje lotnicze wykonane w okresie zawieszenia koordynacji rozkładów lotów.
8. Zarządzający lotniskiem w okresie zawieszenia koordynacji rozkładów lotów
dokonuje tylko wpłaty zaliczki, o której mowa w art. 67d ust. 10 ustawy z dnia 3
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- 34 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze, w celu pokrycia części kosztów stałych
funkcjonowania koordynatora rozkładów lotów w okresie zawieszenia koordynacji
rozkładów lotów. Pozostała część wpłaty zarządzającego lotniskiem, o której mowa
w art. 67d ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze, pomniejszona o
zmianę kosztu funkcjonowania koordynatora w okresie zawieszenia koordynacji
rozkładów lotów względem kosztów ujętych w budżecie koordynatora rozkładów
lotów, jest uiszczana przez zarządzającego lotniskiem w okresie następującym po
zniesieniu zawieszenia koordynacji rozkładów lotów w porcie lotniczym.
9. Czas na start lub lądowanie przydzielony przewoźnikowi lotniczemu w okresie
poprzedzającym wprowadzenie zawieszenia koordynacji rozkładów lotów w porcie
lotniczym uprawnia tego przewoźnika lotniczego do uzyskania tego samego czasu na
start lub lądowanie w następnym odpowiednim okresie planowania po zniesieniu
zawieszenia koordynacji rozkładów lotów, zgodnie z art. 8 rozporządzenia Rady
(EWG) nr 95/93 z dnia 18 stycznia 1993 r. w sprawie wspólnych zasad przydzielania
czasu na start lub lądowanie w portach lotniczych Wspólnoty.
10. Zarządzający lotniskiem w sposób ciągły monitoruje wykorzystanie przepustowości
lotniska, a w przypadku gdy ruch lotniczy w porcie lotniczym osiągnie poziom
porównywalny do ruchu lotniczego w dniu wydania decyzji administracyjnej
wprowadzającej koordynację rozkładów lotów w porcie lotniczym, zarządzający
lotniskiem występuje niezwłocznie do Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z
wnioskiem o zniesienie zawieszenia koordynacji rozkładów lotów.
11. Przed złożeniem wniosku, o którym mowa w ust. 10, zarządzający lotniskiem
przeprowadza konsultacje z podmiotami, o których mowa w art. 4 ust. 1
rozporządzenia Rady (EWG) nr 95/93 dnia 18 stycznia 1993 r. w sprawie wspólnych
zasad przydzielania czasu na start lub lądowanie w portach lotniczych Wspólnoty,
oraz koordynatorem rozkładów lotów, wyznaczając termin na przedstawienie
stanowisk nie krótszy niż 14 dni od dnia otrzymania informacji o rozpoczęciu
konsultacji. Konsultacje mają formę pisemną i mogą zostać przeprowadzone przy
użyciu środków komunikacji elektronicznej.
12. Wniosek, o którym mowa w ust. 10, zawiera uzasadnienie oraz dane dotyczące ruchu
w porcie lotniczym w odniesieniu do ruchu w porcie lotniczym w dniu wydania
decyzji administracyjnej wprowadzającej koordynację rozkładów lotów oraz kopię
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- 35 dokumentów przekazanych i otrzymanych w ramach konsultacji, o których mowa w
ust. 11.
13. Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego znosi zawieszenie koordynacji rozkładów lotów,
jeżeli ruch lotniczy w porcie lotniczym osiągnął poziom porównywalny do ruchu
lotniczego w dniu wydania decyzji administracyjnej wprowadzającej koordynację
rozkładów lotów w porcie lotniczym, biorąc pod uwagę wyniki konsultacji, o których
mowa w ust. 11.
14. Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego zawiesza koordynację rozkładów lotów,
odmawia zawieszenia koordynacji rozkładów lotów oraz znosi zawieszenie
koordynacji rozkładów lotów w porcie lotniczym w drodze decyzji administracyjnej.

Art. 15zzzzld.
1. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii na
wniosek użytkownika statku powietrznego, o którym mowa w art. 53a ust. 1 albo ust.
2 pkt 2 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze, Prezes Urzędu Lotnictwa
Cywilnego może, w drodze decyzji administracyjnej, odroczyć odnowienie
pozwolenia na wykonywanie lotów w kategorii specjalnej albo świadectwa zdatności
do lotu na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy od dnia upływu terminu ważności
pozwolenia na wykonywanie lotów w kategorii specjalnej albo świadectwa zdatności
do lotu i tym samym zezwolić na użytkowanie statku powietrznego w tym okresie,
pod warunkiem dołączenia do wniosku oświadczenia, że od dnia ostatniego
odnowienia lub wydania pozwolenia na wykonywanie lotów w kategorii specjalnej
albo świadectwa zdatności do lotu na statku powietrznym nie wprowadzono zmian
dotyczących eksploatacji statku powietrznego, wymagana obsługa techniczna statku
powietrznego została wykonana oraz że dalsze użytkowanie statku powietrznego nie
stwarza zagrożenia dla życia i zdrowia ludzkiego oraz mienia i środowiska.
2. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, może zostać złożone przez użytkownika
statku powietrznego, o którym mowa w art. 53a ust. 1 albo ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia
3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze, albo:
1) podmiot posiadający certyfikat organizacji obsługi technicznej albo
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statków powietrznych, działającego poza certyfikowanym podmiotem zgodnie z
posiadanymi uprawnieniami do wykonywania obsługi.

Art. 15zzzzle.
1. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, za
zgodą podmiotu kontrolowanego, kontrola lub poszczególne czynności kontrolne
wykonywane przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego mogą być przeprowadzane
w siedzibie Urzędu Lotnictwa Cywilnego, jeżeli jest to uzasadnione szczególnymi
względami.
2. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, za
zgodą podmiotu kontrolowanego, kontrola lub poszczególne czynności kontrolne
wykonywane przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego mogą być przeprowadzane
w sposób zdalny za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu art. 3 pkt 12
ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe lub za pomocą środków
komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.
o świadczeniu usług drogą elektroniczną, jeżeli jest to uzasadnione szczególnymi
względami.
3. Wyniki pomiarów wykonanych zdalnie zawierają dane umożliwiające identyfikację
urządzeń kontrolnych.
4. W przypadku kontroli wykonywanej w sposób zdalny przebieg i wyniki kontroli
mogą być utrwalane za pomocą urządzeń nagrywających lub innych środków
rejestrujących dźwięk lub obraz.
5. W przypadku kontroli wykonywanej w sposób zdalny protokół kontroli może być
przesyłany za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt
5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Art. 15zzzzlf.
1. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii
dokumenty dołączane w sprawach administracyjnych, o których mowa w art. 37, art.
46 i art. 53 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze, mogą być kopiami.
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o których mowa w ust. 1, strona przedkłada Prezesowi Urzędu Lotnictwa Cywilnego,
pod rygorem uchylenia decyzji, oryginał dokumentu lub jego odpis poświadczony za
zgodność z oryginałem, chyba że przepis prawa nie dopuszcza złożenia odpisu
dokumentu.
Art. 15zzzzlg.
W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii
użytkownik statku powietrznego eksploatujący statek powietrzny objęty nadzorem
Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego, który posiada świadectwo
zdatności

do

lotu, ale

nie

spełnia

wymagań

wynikających

z

przepisów

rozporządzenia Komisji (UE) nr 965/2012 z dnia 5 października 2012 r.
ustanawiającego wymagania techniczne i procedury administracyjne odnoszące się
do operacji lotniczych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady
(WE) nr 216/2008, który wykonuje lot, o którym mowa w art. 158 ust. 3a ustawy z
dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze, może podczas tego lotu, na zasadzie odstępstwa
od przepisów wydanych na podstawie art. 159 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. –
Prawo lotnicze, przewozić na pokładzie statku powietrznego, zamiast oryginału,
poświadczony urzędowo przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego odpis
świadectwa rejestracji, odpis świadectwa zdatności do lotu oraz odpis świadectwa
zdatności w zakresie hałasu, sporządzone w formie dokumentu elektronicznego.

Art. 15zzzzlh.
1. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii
dopuszcza się przeprowadzanie egzaminów teoretycznych, o których mowa w § 19
rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie
egzaminów państwowych na licencje, świadectwa kwalifikacji oraz uprawnienia do
nich wpisywane, w zakresie dotyczącym licencji, o których mowa w art. 94 ust. 6 pkt
1 lit. a, b, f, g, o i q ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze, poza siedzibą
Urzędu Lotnictwa Cywilnego, przy wykorzystaniu infrastruktury podmiotu
spełniającego wymagania określone w ust. 2, z którym Prezes Urzędu Lotnictwa
Cywilnego zawarł porozumienie.
2. Podmiot, o którym mowa w ust. 1, jest obowiązany:
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- 38 1) zapewniać odpowiednio monitorowane pomieszczenie i sprzęt do przeprowadzania
egzaminów;
2) współpracować z Urzędem Lotnictwa Cywilnego przy organizowaniu sesji
egzaminacyjnych oraz postępować zgodnie z wytycznymi i obowiązującymi w
Urzędzie

Lotnictwa

Cywilnego

procedurami

dotyczącymi

przeprowadzania

egzaminów;
3) zapewniać na żądanie Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego pełny i niezakłócony
dostęp do wszelkich informacji, dokumentów i materiałów związanych z
przeprowadzaniem egzaminów;
4) w ramach ochrony danych osobowych zapewniać, że:
a) przeprowadzenie egzaminów nie naruszy zasad przetwarzania danych osobowych
określonych w przepisach dotyczących ochrony danych osobowych,
b) dane osobowe będą chronione przy zastosowaniu zabezpieczeń niezbędnych dla
zapewnienia poufności, integralności i rozliczalności przetwarzanych danych
osobowych, w tym ochrony pomieszczeń wykorzystywanych do przetwarzania
danych

osobowych

i

przedsięwzięć

w

zakresie

zabezpieczenia

sprzętu

komputerowego, ochrony transmisji danych, środków ochrony w ramach
oprogramowania systemów, narzędzi baz danych i innych narzędzi programowych
oraz systemu użytkowego, zgodnie z wytycznymi Prezesa Urzędu Lotnictwa
Cywilnego.
3. Porozumienie określa szczegółowe warunki techniczne oraz administracyjne
przeprowadzania egzaminów, sposób weryfikacji przez Prezesa Urzędu Lotnictwa
Cywilnego spełniania wymagań określonych w ust. 2 oraz przesłanki rozwiązania
porozumienia.
4. Zapewnienie pomieszczenia oraz sprzętu koniecznych do przeprowadzenia
egzaminów na podstawie porozumienia jest nieodpłatne. Wszelkie koszty związane z
przeprowadzeniem egzaminów ponosi podmiot, z którym Prezes Urzędu Lotnictwa
Cywilnego zawarł porozumienie.
5. Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego, w terminie 14 dni od dnia zawarcia
porozumienia, aktualizuje roczny plan egzaminów teoretycznych, o którym mowa w
§ 19 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2018 r. w
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- 39 sprawie egzaminów państwowych na licencje, świadectwa kwalifikacji oraz
uprawnienia do nich wpisywane.>
Art. 15zzzzl1.
[1. W celu przeciwdziałania skutkom COVID-19 minister właściwy do spraw transportu
przekazuje operatorom w wojewódzkich, międzywojewódzkich i międzynarodowych
przewozach pasażerskich w transporcie kolejowym, o których mowa w ustawie z dnia 16
grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2475 i 2493
oraz z 2020 r. poz. 400, 462, 875 i 1378), środki finansowe za miesiące obowiązywania
stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz kolejne 3 miesiące po upływie
miesiąca, w którym odwołano stan zagrożenia epidemicznego albo stan epidemii, na
poziomie kwoty dotacji przedmiotowej z tytułu honorowania ustawowych uprawnień do
ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego rozliczonej za te same
miesięczne okresy w roku poprzednim, pomniejszonej o przekazane operatorom środki
dotacji przedmiotowej na finansowanie utraconych przychodów w związku ze
stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów za te miesiące.]
<1. W celu przeciwdziałania skutkom COVID-19 minister właściwy do spraw
transportu

przekazuje

operatorom

publicznego

transportu

zbiorowego

w

przewozach pasażerskich w transporcie kolejowym, o których mowa w ustawie z
dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2020 r. poz.
1944), z wyłączeniem komunikacji miejskiej, środki finansowe za miesiące
obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii oraz kolejne 3
miesiące po upływie miesiąca, w którym odwołano stan zagrożenia epidemicznego
albo stan epidemii, na poziomie kwoty dotacji przedmiotowej z tytułu honorowania
ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu
zbiorowego rozliczonej przez ministra właściwego do spraw transportu za te same
miesięczne okresy w roku 2019, pomniejszonej o przekazane operatorom środki
dotacji przedmiotowej, przekazanej na finansowanie utraconych przychodów w
związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów za te
miesiące.>
2. Środki finansowe, o których mowa w ust. 1, przekazywane są z budżetu państwa z części,
której dysponentem jest minister właściwy do spraw transportu, w celu sfinansowania
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publicznym transporcie zbiorowym, w części określonej w art. 50 ust. 1 pkt 2 lit. c tej
ustawy.
3. Operator w międzywojewódzkich i międzynarodowych przewozach pasażerskich w
transporcie kolejowym, występując z wnioskiem do ministra właściwego do spraw
transportu o przekazanie środków finansowych, wskazuje umowę o świadczenie usług w
zakresie publicznego transportu zbiorowego, w ramach której będzie rozliczana kwota
przekazanych środków finansowych.
[4. Operator w wojewódzkich przewozach pasażerskich w transporcie kolejowym występuje z
wnioskiem

o

przekazanie

środków

finansowych

do

właściwego

organizatora

wojewódzkich przewozów pasażerskich w transporcie kolejowym, z którym ma podpisaną
umowę.]
<4. Operator publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym w
przewozach innych niż przewozy międzywojewódzkie i międzynarodowe występuje z
wnioskiem o przekazanie środków finansowych do właściwego organizatora
przewozów pasażerskich w transporcie kolejowym, z którym ma podpisaną umowę o
świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.>
5. Organizator, o którym mowa w ust. 4, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku
operatora, przekazuje ministrowi właściwemu do spraw transportu wniosek o przekazanie
środków finansowych.
6. Minister właściwy do spraw transportu przekazuje w terminie 14 dni od dnia przekazania
środków finansowych operatorowi, właściwemu organizatorowi publicznego transportu
zbiorowego informacje o kwocie przekazanych operatorowi środków finansowych
podlegających rozliczeniu w ramach umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego
transportu zbiorowego.
7. Operator przedkłada właściwemu organizatorowi publicznego transportu zbiorowego
wniosek o rozliczenie środków finansowych na zasadach i w terminach wynikających z
umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.
8. Właściwy organizator publicznego transportu zbiorowego rozlicza przekazane operatorowi
środki finansowe oraz przekazuje do ministra właściwego do spraw transportu informacje
o rozliczeniu.
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- 41 [9. Zasady przekazywania i rozliczania środków finansowych, o których mowa w ust. 1,
stosuje się nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2020 r.]
<9. Środki finansowe, o których mowa w ust. 1, przekazywane są za okres do dnia 30
września 2021 r.>
Art. 15zzzzl2.
[1. W celu przeciwdziałania skutkom COVID-19 minister właściwy do spraw transportu może
przekazać operatorom w wojewódzkich, międzywojewódzkich i międzynarodowych
przewozach pasażerskich w transporcie kolejowym, o których mowa w ustawie z dnia 16
grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym, środki finansowe w celu
sfinansowania rekompensaty, w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 16 grudnia
2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym, w części określonej w art. 50 ust. 1 pkt 2 lit.
c tej ustawy, za miesiące obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu
epidemii oraz kolejne 3 miesiące po upływie miesiąca, w którym odwołano stan
zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii.]
<1. W celu przeciwdziałania skutkom COVID-19 minister właściwy do spraw
transportu może przekazać operatorom publicznego transportu zbiorowego w
przewozach pasażerskich w transporcie kolejowym, o których mowa w ustawie z
dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym, środki finansowe w
celu sfinansowania rekompensaty, w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 16
grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym, w części określonej w art. 50
ust. 1 pkt 2 lit. c tej ustawy, za miesiące obowiązywania stanu zagrożenia
epidemicznego albo stanu epidemii oraz kolejne 3 miesiące po upływie miesiąca, w
którym odwołano stan zagrożenia epidemicznego albo stan epidemii.>
2. Środki finansowe, o których mowa w ust. 1, pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania
COVID-19.
[3. Wysokość przekazanych środków finansowych nie może przekroczyć różnicy pomiędzy
nieosiągniętymi przez operatora, w danym miesiącu, z uwagi na przeciwdziałanie
COVID-19, przychodami ze sprzedaży oraz nieponiesionymi przez operatora w tym
samym miesiącu kosztami operacyjnymi, z tytułu ograniczonej, z uwagi na
przeciwdziałanie COVID-19, pracy eksploatacyjnej.]
<3. Wysokość środków finansowych przekazanych za dany miesiąc jest równa wysokości
środków finansowych przekazanych operatorowi za odpowiadający mu nazwą
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- 42 miesiąc w roku 2020. Wysokość środków finansowych przekazanych za każdy
miesiąc pierwszego kwartału roku jest równa wysokości środków przekazanych
operatorowi za kwiecień 2020 r.>
[4. Wysokość wsparcia udzielonego na podstawie ust. 1 pomniejsza się o wsparcie udzielone
na podstawie art. 15zzzzl1.
5. Wartości przychodów oraz kosztów, o których mowa w ust. 3, przekazują ministrowi
właściwemu do spraw transportu odpowiednio operator w międzywojewódzkich i
międzynarodowych przewozach pasażerskich w transporcie kolejowym oraz organizatorzy
wojewódzkich przewozów pasażerskich w transporcie kolejowym wraz z wnioskiem o
przekazanie środków finansowych.]
[6. Przepisy art. 15zzzzl1 ust. 3-9 stosuje się odpowiednio.]
<6. Przepisy art. 15zzzz11 ust. 3–8 stosuje się odpowiednio.>
[Art. 15zzzzl3.
Warunkiem udzielenia wsparcia na podstawie przepisów art. 15zzzzl1 oraz art. 15zzzzl2jest
niezmniejszenie wydatków planowanych przed dniem 13 marca 2020 r. w budżecie
właściwego organizatora w celu sfinansowania rekompensaty i przekazanie przez
organizatora operatorowi rekompensaty w wysokości planowanej na ten dzień.]
<Art. 15zzzzl3.
Warunkiem udzielenia wsparcia na podstawie przepisów art. 15zzzzl1 oraz art. 15zzzzl2
jest

zaplanowanie

wydatków

w

budżecie

właściwego

organizatora

w celu

sfinansowania rekompensaty w wysokości nie mniejszej niż w roku poprzednim oraz
przekazanie przez organizatora operatorowi rekompensaty co najmniej w tej
wysokości.>
Art. 15zzzzl4.
Łączna wysokość wsparcia operatorów w wojewódzkich, międzywojewódzkich i
międzynarodowych przewozach pasażerskich w transporcie kolejowym, związana z
przeciwdziałaniem COVID-19, o którym mowa w art. 15zzzzl1 ust. 1 oraz art. 15zzzzl2ust.
1, nie może powodować przekroczenia wyniku finansowego netto określonego na
podstawie rozporządzenia (WE) nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23
października 2007 r. dotyczącego usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego
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- 43 transportu pasażerskiego oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 1191/69 i
(EWG) nr 1107/70 (Dz. Urz. UE L 315 z 03.12.2007, str. 1, z późn. zm.), dla całego
okresu trwania obowiązującej umowy, wliczając w to również przyszłe wypłaty z jej
tytułu.
<Art. 15zzzzl5.
1. W celu przeciwdziałania skutkom COVID-19 przewoźnicy wykonujący przewozy
autobusowe oraz operatorzy przewozów autobusowych o charakterze użyteczności
publicznej, z wyłączeniem komunikacji miejskiej, otrzymują wsparcie finansowe za
miesiące obowiązywania ograniczeń w przemieszczaniu się środkami publicznego
transportu zbiorowego w zakresie liczby zajętych miejsc siedzących albo miejsc
siedzących i stojących w stosunku do dokumentacji technicznej lub technicznoruchowej pojazdu, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2021 r.
2. Wysokość wsparcia, o którym mowa w ust. 1, ustala się:
1) dla przewoźników, o których mowa w ust. 1, na poziomie kwoty dopłaty do
krajowych autobusowych przewozów pasażerskich, o której mowa w art. 8a ust. 2
ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów
środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2018 r. poz. 295), rozliczonej
za odpowiadające im miesiące roku 2019, pomniejszonej o przekazane tym
przewoźnikom dopłaty na finansowanie utraconych przychodów w związku ze
stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów za te miesiące;
2) dla operatorów, o których mowa w ust. 1, na poziomie rekompensaty, o której mowa
w art. 54 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie
zbiorowym, rozliczonej za odpowiadające im miesiące roku 2019, pomniejszonej o
przekazaną tym operatorom rekompensatę na finansowanie utraconych przychodów
w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów za te
miesiące.
3. Wsparcie, o którym mowa w ust. 1, jest przekazywane z budżetu państwa ze środków
zaplanowanych w budżecie właściwego wojewody przeznaczonych na krajowe
pasażerskie przewozy autobusowe.
4. Środki finansowe są przekazywane przez właściwego miejscowo marszałka
województwa na podstawie wniosku złożonego przez przewoźnika, o którym mowa w
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- 44 ust. 1, lub organizatora publicznego transportu zbiorowego na podstawie wniosku
złożonego przez operatora, o którym mowa w ust. 1.
5. Kwotę wsparcia finansowego ustala się odrębnie dla każdej z utrzymanych linii
komunikacyjnych za każdy miesiąc, w którym obowiązywały ograniczenia w
przemieszczaniu się środkami publicznego transportu zbiorowego w zakresie liczby
zajętych miejsc siedzących albo miejsc siedzących i stojących w stosunku do
dokumentacji technicznej lub techniczno-ruchowej pojazdu.
6. Przewoźnik, o którym mowa w ust. 1, a w odniesieniu do przewozów autobusowych o
charakterze użyteczności publicznej – organizator tych przewozów, przedkłada
właściwemu miejscowo marszałkowi województwa rozliczenie wsparcia finansowego
w terminie 45 dni od dnia jego otrzymania.
7. W rozliczeniu wsparcia finansowego, o którym mowa w ust. 6, przedstawia się
odrębnie poniesione koszty i przychody związane ze świadczeniem usług przewozu
osób oraz kwotę deficytu stanowiącą różnicę między tymi pozycjami i podlegającą
rozliczeniu.
8. Kwota deficytu jest rozliczana przez właściwego miejscowo marszałka województwa
do wysokości przekazanych środków finansowych.
9. W przypadku gdy kwota deficytu za dany miesiąc jest mniejsza od kwoty
przekazanych środków finansowych, nierozliczona kwota podlega zwrotowi.
10. W celu weryfikacji rozliczenia, właściwy miejscowo marszałek województwa może
żądać od przewoźnika wykonującego przewozy autobusowe oraz od organizatora
przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej dokumentów
potwierdzających informacje zawarte w rozliczeniu, o którym mowa w ust. 6, w tym
przeprowadzania kontroli i zlecania – na koszt beneficjentów tego wsparcia –
kontroli dokumentów związanych z przedkładanymi rozliczeniami.
11. Wsparcie finansowe, o którym mowa w ust. 1, stanowi pomoc publiczną podlegającą
notyfikacji Komisji Europejskiej i może być udzielone zgodnie z postanowieniami
zawartymi w decyzji Komisji Europejskiej, wydanej w wyniku notyfikacji.
Art. 15zzzzl6.
1. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii oraz
do dnia upływu 30 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu
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- 45 epidemii, w zależności od tego, który z nich zostanie odwołany później, zarządca
infrastruktury w rozumieniu art. 4 pkt 7 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o
transporcie kolejowym, podejmując działania związane z przeciwdziałaniem
skutkom epidemii COVID-19 oraz wywołanych nią sytuacji kryzysowych, po
uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych oraz ministrem
właściwym do spraw transportu, może nie pobierać części opłaty podstawowej, o
której mowa w art. 33 ust. 4 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie
kolejowym,

w

wysokości

odpowiadającej

zatwierdzonej

podwyżce

stawki

jednostkowej, o której mowa w art. 33 ust. 6 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o
transporcie kolejowym.
2. Zarządca infrastruktury, podejmując działania związane z przeciwdziałaniem
skutkom epidemii COVID-19, po uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw
finansów publicznych oraz ministrem właściwym do spraw transportu, może
pobierać opłatę podstawową, o której mowa w art. 33 ust. 4 ustawy z dnia 28 marca
2003 r. o transporcie kolejowym, obniżoną o nie więcej niż 50% wysokości.
3. Zarządca infrastruktury może otrzymać ze środków Funduszu Przeciwdziałania
COVID-19 finansowanie w wysokości odpowiadającej wysokości przychodów
utraconych z tytułu niepobrania albo obniżenia, o którym mowa w ust. 1 i 2.
4. Zarządca infrastruktury może otrzymać ze środków Funduszu Przeciwdziałania
COVID-19 finansowanie w wysokości odpowiadającej wysokości przychodów
utraconych z tytułu niepobrania w roku 2020 opłaty rezerwacyjnej za
niewykorzystanie przydzielonej zdolności przepustowej, o której mowa w art. 33 ust.
3 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym.
5. Wypłaty środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w ramach finansowania,
o którym mowa w ust. 3 i 4, dokonuje minister właściwy do spraw transportu.
6. Finansowanie, o którym mowa w ust. 3 i 4, stanowi pomoc publiczną podlegającą
notyfikacji Komisji Europejskiej i może być udzielone zgodnie z postanowieniami
zawartymi w decyzji Komisji Europejskiej, wydanej w wyniku notyfikacji.>

[Art. 15zzzzn.
Uprawnienia:
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- 46 1) inspektora ochrony radiologicznej, o których mowa w art. 7 ust. 3 lub 5 ustawy z dnia 29
listopada 2000 r. - Prawo atomowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1792 oraz z 2020 r. poz. 284 i
322),
2) do zajmowania stanowiska mającego istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa
jądrowego i ochrony radiologicznej, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy, o której
mowa w pkt 1
/pkt
-

których ważność upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo
stanu epidemii albo w okresie 30 dni następujących po ich odwołaniu, zachowują ważność
przez okres kolejnych 9 miesięcy od dnia upływu terminu ich ważności.]

<Art. 15zzzzn.
Uprawnienia:
1) inspektora ochrony radiologicznej, o których mowa w art. 7 ust. 3 lub 5 ustawy z
dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1792 oraz z 2020 r.
poz. 284 i 322),
2) do

zajmowania

stanowiska

mającego

istotne

znaczenie

dla

zapewnienia

bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej, o których mowa w art. 12 ust. 1
ustawy, o której mowa w pkt 1
– których ważność upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego
albo stanu epidemii albo w okresie 30 dni następujących po ich odwołaniu,
zachowują ważność przez okres kolejnych 18 miesięcy od dnia upływu terminu ich
ważności.>
Art. 31x.
1. Komisje kwalifikacyjne powołane na podstawie art. 54 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 10
kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, których okres powołania upływa w okresie od
dnia 1 marca 2020 r. do dnia 30 grudnia 2020 r. przedłuża się do dnia 31 grudnia 2020 r.
[2. Świadectwa potwierdzające posiadanie kwalifikacji w zakresie eksploatacji sieci oraz
urządzeń i instalacji, o których mowa w art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, których ważność wygasa w okresie od dnia 1 marca 2020 r. do dnia
30 grudnia 2020 r. zachowują ważność do dnia 31 grudnia 2020 r.
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- 47 3. Sprawdzenie kwalifikacji w zakresie eksploatacji sieci oraz urządzeń i instalacji w okresie
do dnia 31 grudnia 2020 r., może być przeprowadzane zdalnie pod warunkiem
zachowania możliwości identyfikacji osoby której kwalifikacje się sprawdza i
zabezpieczenia przebiegu egzaminu przed ingerencją osób trzecich.
4. Termin ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych, o których mowa w art. 22 ust. 2 i 3 ustawy
z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2019 r. poz. 667 oraz z 2020 r.
poz. 568, 1086 i 1339), które tracą ważność od dnia 1 marca 2020 r., wydłuża się do 30
dni po odwołaniu obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii
albo stanu nadzwyczajnego, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2020 r.
5. Termin ważności świadectw kwalifikacyjnych spawaczy, operatorów spawania oraz
zgrzewaczy tworzyw sztucznych wydanych na podstawie zapisów obowiązujących norm,
które tracą ważność w okresie od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r"
wydłuża się do dnia 31 grudnia 2020 r. przy zachowaniu wymogów, określonych w tych
normach, dotyczących potwierdzania praktyki personelu wykonującego połączenia
nierozłączne.]
<2. Termin ważności świadectw potwierdzających posiadanie kwalifikacji w zakresie
eksploatacji sieci oraz urządzeń i instalacji, o których mowa w art. 54 ust. 1 ustawy z
dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, które tracą ważność od dnia 1 marca
2020 r., wydłuża się do 180 dni od dnia następującego po dniu odwołania stanu
zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, albo stanu nadzwyczajnego.
3. Sprawdzenie kwalifikacji w zakresie eksploatacji sieci oraz urządzeń i instalacji w
okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, albo
stanu nadzwyczajnego może być przeprowadzane zdalnie pod warunkiem
zachowania możliwości identyfikacji osoby, której kwalifikacje się sprawdza, i
zabezpieczenia przebiegu egzaminu przed ingerencją osób trzecich.
4. Termin ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych, o których mowa w art. 22 ust. 2 i 3
ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2019 r. poz. 667
oraz z 2020 r. poz. 568, 1086, 1339 i 2255), które tracą ważność od dnia 1 marca 2020
r., wydłuża się do 180 dni od dnia następującego po dniu odwołania stanu zagrożenia
epidemicznego albo stanu epidemii, albo stanu nadzwyczajnego.
5. Termin ważności świadectw kwalifikacyjnych spawaczy, operatorów spawania oraz
zgrzewaczy tworzyw sztucznych wydanych na podstawie zapisów obowiązujących
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- 48 norm, które tracą ważność od dnia 1 marca 2020 r., wydłuża się do 180 dni od dnia
następującego po dniu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu
epidemii, albo stanu nadzwyczajnego, przy zachowaniu wymogów określonych w
tych normach, dotyczących potwierdzania praktyki personelu wykonującego
połączenia nierozłączne.>
Art. 31zc.
1. Po upływie terminu, o którym mowa [w art. 36 ust. 3] <w art. 36 ust. 3a>, kredytodawca,
o którym mowa w art. 8d-8f, może za pozostały okres obowiązywania umowy, pobierać
pozaodsetkowe koszty kredytu w wysokości określonej przepisami ustawy z dnia 12 maja
2011 r. kredycie konsumenckim.
2. Okres, o którym mowa w ust. 1, nie jest uwzględniany przy obliczaniu maksymalnych
pozaodsetkowych kosztów kredytu określonych w ustawie z dnia 12 maja 2011 r. o
kredycie konsumenckim.
Art. 31zd.
Jeżeli termin wydania decyzji lub wypłaty świadczeń przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych
przypada w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii
albo w okresie 30 dni następujących po ich odwołaniu, w razie przekroczenia tego
terminu Zakład nie jest zobowiązany do wypłaty odsetek ustawowych za opóźnienie
określonych przepisami prawa cywilnego.

<Art. 31zda.
W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii
ogłoszonego z powodu COVID-19 oraz w okresie 30 dni po ich odwołaniu decyzje
oraz pisma w sprawach świadczeń przyznawanych lub wypłacanych przez Zakład
Ubezpieczeń Społecznych mogą zamiast podpisu zawierać nadruk imienia i nazwiska
wraz ze stanowiskiem służbowym osoby upoważnionej do ich wydania.

Art. 31zdb.
W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii
ogłoszonego z powodu COVID-19 oraz w okresie 30 dni następujących po ich
odwołaniu, termin wyznaczony przez organ egzekucyjny dłużnikowi zajętej
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- 49 wierzytelności będącemu organem rentowym lub organem emerytalnym lub
organem emerytalno-rentowym, na podstawie:
1) art. 896 § 2 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.
U. z 2020 r. poz. 1575 i 1578) – wynosi trzy tygodnie;
2) art. 79 § 4 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w
administracji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1427 i 1492) – wynosi 21 dni.>

Art. 31zzca.
1. Rada gminy może, w drodze uchwały, zwolnić z opłaty, o której mowa w art. 11і ust. 1
ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi, należnej w 2020 r. <lub 2021 r.> lub przedłużyć termin na jej wniesienie.
[2. W przypadku zwolnienia z opłaty, rada gminy, w uchwale, o której mowa w ust. 1, może
przyznać zwrot określonej części opłaty pobranej od przedsiębiorców, którzy wnieśli
jednorazowo opłatę za rok 2020 w terminie do dnia 31 stycznia 2020 r.
3. Termin wniesienia opłaty należnej w 2020 r. może zostać przedłużony do dnia 31 grudnia
2020 r.]
<2. W przypadku zwolnienia z opłaty, rada gminy, w uchwale, o której mowa w ust. 1,
może przyznać zwrot określonej części opłaty pobranej od przedsiębiorców, którzy
wnieśli jednorazowo opłatę:
1) za rok 2020 w terminie do dnia 31 stycznia 2020 r.;
2) za rok 2021 w terminie do dnia 31 stycznia 2021 r.
3. Termin wniesienia opłaty należnej w:
1) 2020 r. może zostać przedłużony do dnia 31 grudnia 2020 r.;
2) 2021 r. może zostać przedłużony do dnia 31 grudnia 2021 r.>
4. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.

Art. 31zzr.
Główny Urząd Statystyczny jest obowiązany przekazać do Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych, nie później niż w terminie 7 dni od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 9
grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych
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płatników składek i osób, które na dzień 30 września 2020 r. miały zarejestrowaną
pozarolniczą

działalność

gospodarczą

oznaczoną

według

Polskiej

Klasyfikacji

Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, kodami, o których
mowa w art. 15zs2ust. 1 i art. 3 Izo ust. 10. Wykaz zawiera imię i nazwisko albo nazwę
skróconą płatnika składek, NIP i REGON oraz kod PKD.

<Art. 31zzs.
1. W celu przeciwdziałania skutkom COVID-19 minister właściwy do spraw kultury
i ochrony dziedzictwa narodowego na wniosek Dyrektora Polskiego Instytutu Sztuki
Filmowej przekazuje Polskiemu Instytutowi Sztuki Filmowej środki finansowe
w wysokości 120 000 000 zł na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów, które
podmioty, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.
o kinematografii

(Dz. U. z 2019 r. poz. 2199 oraz z 2020 r. poz. 568 i 875),

wykonujące działalność lub świadczące usługi na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, poniosły w okresie od dnia 1 listopada 2020 r. do dnia 30 kwietnia 2021 r.
w następstwie wystąpienia COVID-19 i które nie zostały sfinansowane lub
dofinansowane z innych środków, w tym środków publicznych.
2. Środki finansowe, o których mowa w ust. 1, są dodatkowym źródłem przychodu
Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.
3. Środki finansowe, o których mowa w ust. 1, pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania
COVID-19, o którym mowa w art. 65 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. 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.
4. Środki finansowe, o których mowa w ust. 1, są przyznawane podmiotom, o których
mowa w ust. 1, w formie dotacji, pożyczki lub poręczenia na zasadach określonych
w ustawie z dnia 30 czerwca 2005 r. o kinematografii.
5. Środki finansowe, o których mowa w ust. 1, mogą zostać przyznane przez Polski
Instytut Sztuki Filmowej także na wniosek osoby fizycznej biorącej udział
w tworzeniu utworu audiowizualnego, która znalazła się w trudnej sytuacji
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w art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o kinematografii.
6. Wniosek o przyznanie stypendium, o którym mowa w ust. 5, zawiera:
1) dane osoby, której wniosek dotyczy:
a) imię i nazwisko,
b) adres korespondencyjny oraz adres zamieszkania,
c) numer PESEL;
2) nazwę oraz adres urzędu skarbowego właściwego ze względu na miejsce
zamieszkania osoby, której wniosek dotyczy;
3) informacje o dorobku kinematograficznym osoby, której wniosek dotyczy;
4) informacje o sytuacji materialnej osoby, której wniosek dotyczy, wraz ze
wskazaniem okoliczności wpływających na tę sytuację, uzasadniających przyznanie
stypendium;
5) źródło uzyskiwanych przychodów oraz oświadczenie osoby, której wniosek dotyczy,
o dochodach uzyskanych w okresie ostatnich 12 miesięcy.
7. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 6 pkt 5, składa się pod rygorem
odpowiedzialności

karnej

za

złożenie

fałszywego

oświadczenia.

Składający

oświadczenie zamieszcza w nim klauzulę następującej treści: ,, Jestem świadomy
odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta
zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego
oświadczenia.
8. Podmioty, o których mowa w ust. 1, oraz osoby fizyczne, o których mowa w ust. 5,
składają wnioski odpowiednio o sfinansowanie, dofinansowanie albo stypendium
w terminie od dnia ogłoszenia rozpoczęcia naboru wniosków przez Polski Instytut
Sztuki Filmowej do dnia 30 kwietnia 2021 r.
9. Środki finansowe, które w terminie do dnia 31 lipca 2021 r. nie zostaną przekazane na
rachunek bankowy podmiotom, o których mowa w ust. 1, i osobom fizycznym,
o których mowa w ust. 5, podlegają zwrotowi do Funduszu Przeciwdziałania
COVID-19 w terminie 14 dni od tego dnia.>

Art. 36.
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- 52 1. Przepisy art. 4b–4d, art. 5, art. 6 ust. 1, art. 7b, art. 7d, art. 8, art. 10–10c, art. 11–11c, art.
12, art. 12b, art. 13, art. 14–14b tracą moc po upływie 180 dni od dnia wejścia w życie
niniejszej ustawy.
2. Przepisy art. 6 ust. 2, art. 15zn, art. 15va i art. 15vb tracą moc z dniem 1 stycznia 2021 r.
[3. Przepisy art. 7, art. 8d-8f, art. 9 oraz art. 31 tracą moc po upływie 365 dni od dnia
wejścia w życie niniejszej ustawy.]
<3. Przepisy art. 7, art. 9 oraz art. 31 tracą moc po upływie 365 dni od dnia wejścia w
życie niniejszej ustawy.>
<3a. Przepisy art. 8d–8f tracą moc z dniem 31 grudnia 2021 r.>
4. (uchylony).
5. (uchylony).
6. Przepisy art. 15zzzzzy tracą moc po upływie 6 miesięcy od dnia odwołania na obszarze
Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV2 ogłoszonego na podstawie art. 46 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o
zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

U S T A W A z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2020
r. poz. 514, 567, 1291, 1493 i 2112)

[Art. 41a.
1. Lekarz może udzielić upoważnienia do wystawiania recept, o których mowa w art. 2 pkt 6
lit. a ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, lub
skierowań określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 59aa ust. 2 ustawy z
dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych, w jego imieniu osobie wykonującej:
1) zawód medyczny, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o
działalności leczniczej;
2) czynności pomocnicze przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych, o których mowa w art. 24
ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw
Pacjenta.
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- 53 2. Osoby upoważnione do wystawiania recept, o których mowa w art. 2 pkt 6 lit. a ustawy z
dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, lub skierowań
określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 59aa ust. 2 ustawy z dnia 27
sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych, mogą być dopuszczone do przetwarzania danych osobowych zawartych w
tych dokumentach po wydaniu im przez podmiot wykonujący działalność leczniczą
upoważnienia do przetwarzania danych osobowych. Osoby te mogą być obecne przy
udzielaniu świadczeń zdrowotnych oraz są obowiązane do zachowania poufności
wszelkich informacji i danych uzyskanych w związku z wystawianiem recepty lub
skierowania. Zachowanie poufności obowiązuje również po śmierci pacjenta.
3. Upoważnienie do wystawiania recept, o których mowa w art. 2 pkt 6 lit. a ustawy z dnia 28
kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, lub skierowań określonych w
przepisach wydanych na podstawie art. 59aa ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o
świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, może być
udzielone na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy, przy czym po upływie tego okresu można
udzielić kolejnych upoważnień na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy. Upoważnienie to
może być w każdym czasie cofnięte przez lekarza lub podmiot wykonujący działalność
leczniczą. Cofnięcie upoważnienia do wystawiania recept lub skierowań przez podmiot
wykonujący działalność leczniczą następuje po uprzednim uzgodnieniu z lekarzem.
4. Od dnia udzielenia upoważnienia do wystawiania recept, o których mowa w art. 2 pkt 6 lit.
a ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, lub
skierowań określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 59aa ust. 2 ustawy z
dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych, do dnia jego cofnięcia albo wygaśnięcia osoba upoważniona jest
obowiązana do zapewnienia zgodności danych zamieszczonych na tych receptach i
skierowaniach z danymi zawartymi w dokumentacji medycznej.
5. Udzielanie upoważnień, o których mowa w ust. 1, następuje za pośrednictwem Rejestru
Asystentów Medycznych, o którym mowa w art. 31b ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011
r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, na zasadach określonych w tej ustawie.]

<Art. 41a.
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- 54 1. Lekarz może udzielić upoważnienia do wystawiania recept, o których mowa w art. 2
pkt 6 lit. a ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie
zdrowia, zleceń na zaopatrzenie i zleceń naprawy, o których mowa w art. 2 pkt 6 lit.
d ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, lub
skierowań określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 59aa ust. 2 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych, a także do dokonywania wpisów w Karcie Szczepień, o której
mowa w art. 21a ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz
zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, w jego imieniu osobie wykonującej:
1) zawód medyczny, o której mowa wart. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011
r. o działalności leczniczej;
2) czynności pomocnicze przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych, o których mowa w
art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku
Praw Pacjenta.
2. Osoby upoważnione do wystawiania recept, o których mowa w art. 2 pkt 6 lit. a
ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, zleceń
na zaopatrzenie i zleceń naprawy, o których mowa w art. 2 pkt 6 lit. d ustawy z dnia
28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, lub skierowań
określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 59aa ust. 2 ustawy z dnia 27
sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych, a także do dokonywania wpisów w Karcie Szczepień, o której mowa w
art. 21a ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu
zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, mogą być dopuszczone do przetwarzania
danych osobowych zawartych w tych dokumentach po wydaniu im przez podmiot
wykonujący

działalność

leczniczą

upoważnienia

do

przetwarzania

danych

osobowych. Osoby te mogą być obecne przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych oraz
są obowiązane do zachowania poufności wszelkich informacji i danych uzyskanych w
związku z wystawianiem recepty, skierowania, zlecenia na zaopatrzenie lub zlecenia
naprawy, a także w związku z dokonaniem wpisu w Karcie Szczepień. Obowiązek
zachowania poufności obowiązuje również po śmierci pacjenta.
3. Upoważnienie do wystawiania recept, o których mowa w art. 2 pkt 6 lit. a ustawy z
dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, zleceń na
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- 55 zaopatrzenie i zleceń naprawy, o których mowa w art. 2 pkt 6 lit. d ustawy z dnia 28
kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, lub skierowań
określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 59aa ust. 2 ustawy z dnia 27
sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych, a także do dokonywania wpisów w Karcie Szczepień, o której mowa w
art. 21a ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu
zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, może być udzielone na okres nie dłuższy niż 12
miesięcy, przy czym po upływie tego okresu można udzielić kolejnych upoważnień na
okres nie dłuższy niż 12 miesięcy. Upoważnienie to może być w każdym czasie
cofnięte przez lekarza lub podmiot wykonujący działalność leczniczą. Cofnięcie
upoważnienia do wystawiania recept lub skierowań, lub zleceń na zaopatrzenie, lub
zleceń naprawy, a także do dokonywania wpisów w Karcie Szczepień, przez podmiot
wykonujący działalność leczniczą następuje po uprzednim uzgodnieniu z lekarzem.
4. Od dnia udzielenia upoważnienia do wystawiania recept, o których mowa w art. 2 pkt
6 lit. a ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia,
zleceń na zaopatrzenie i zleceń naprawy, o których mowa w art. 2 pkt 6 lit. d ustawy
z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, lub skierowań
określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 59aa ust. 2 ustawy z dnia 27
sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych, a także do dokonywania wpisów w Karcie Szczepień, o której mowa w
art. 21a ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu
zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, do dnia jego cofnięcia albo wygaśnięcia osoba
upoważniona jest obowiązana do zapewnienia zgodności danych zamieszczonych na
tych receptach, skierowaniach, zleceniach i w Karcie Szczepień z danymi zawartymi
w dokumentacji medycznej.
5. Udzielanie upoważnień, o których mowa w ust. 1, następuje za pośrednictwem
Rejestru Asystentów Medycznych, o którym mowa w art. 31b ust. 1 ustawy z dnia 28
kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, na zasadach określonych
w tej ustawie.>

Objaśnienie oznaczeń: [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm
<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

- 56 USTAWA

z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz. U. z 2020 r. poz.

1777)
Art. 9.
1. Zasłużonemu honorowemu dawcy krwi i honorowemu dawcy krwi przysługuje:
1) zwolnienie od pracy w dniu, w którym oddaje krew, i na czas okresowego badania
lekarskiego dawców krwi na zasadach określonych w odrębnych przepisach;
2) zwrot utraconego zarobku na zasadach wynikających z przepisów prawa pracy;
3) zwrot kosztów przejazdu do jednostki organizacyjnej publicznej służby krwi na zasadach
określonych w przepisach w sprawie diet i innych należności z tytułu podróży służbowych
na obszarze kraju; koszt przejazdu ponosi jednostka organizacyjna publicznej służby krwi;
4) posiłek regeneracyjny.
2. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, wartość kaloryczną
posiłku regeneracyjnego przysługującego dawcy krwi, uwzględniając ilość oddanej krwi
oraz inne zabiegi związane z uodpornieniem dawcy.

<Art. 9a.
1. W przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii:
1) honorowemu dawcy krwi, który oddał krew lub jej składniki, w tym osocze po
chorobie COVID-19 przysługują uprawnienia, o których mowa w art. 9, z tym że
wymiar zwolnienia od pracy oraz zwolnienia od wykonywania czynności służbowych
w dniu, w którym oddał krew lub jej składniki, oraz w dniu następnym;
2) honorowemu dawcy krwi, który oddał co najmniej 3 donacje krwi lub jej
składników, w tym osocze po chorobie COVID-19, przysługuje ulga w wysokości
33% na przejazdy w komunikacji krajowej środkami publicznego transportu
zbiorowego:
a) kolejowego w 1 i 2 klasie pociągów osobowych i pospiesznych oraz autobusowego w
komunikacji zwykłej i przyspieszonej,
b) kolejowego w 2 klasie pociągów innych niż osobowe i pospieszne
– na podstawie biletów jednorazowych.
2. Honorowy dawca krwi, któremu przysługuje ulga na przejazd, o którym mowa w ust.
1 pkt 2, jest obowiązany do uiszczenia dopłaty w wysokości stanowiącej różnicę
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przejazd w klasie 2.
3. Dokumentem poświadczającym uprawnienia, o których mowa w ust. 1:
1) pkt 1 – jest zaświadczenie wydane przez regionalne centrum, Wojskowe Centrum
lub Centrum MSWiA;
2) pkt 2 – jest zaświadczenie potwierdzające co najmniej 3 donacje wydane przez
regionalne centrum, Wojskowe Centrum lub Centrum MSWiA.
4. Zaświadczenie, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, zawiera:
1) datę wydania zaświadczenia;
2) imię i nazwisko dawcy krwi;
3) numer PESEL dawcy krwi;
4) informację o oddaniu 3 donacji krwi lub jej składników, w tym osocza po chorobie
COVID-19.
5. Środki finansowe na realizację uprawnień, o których mowa w ust. 1 pkt 2, pochodzą z
budżetu państwa.>

U S T A W A

z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426, 568 i 875)

Art. 6d.
1. Tworzy się Elektroniczny Krajowy System Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności,
zwany dalej "systemem", w którym przetwarza się dane w celu usprawnienia i
podniesienia jakości orzekania o niepełnosprawności oraz realizacji zadań przez zespoły
orzekające o niepełnosprawności.
1a. Nadzór nad funkcjonowaniem systemu sprawuje Pełnomocnik.
1b. W ramach nadzoru Pełnomocnik:
1) określa zakres i kierunki rozwoju systemu;
2) proponuje w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zabezpieczenia społecznego
wysokość środków niezbędnych do utrzymania i rozwoju systemu;
3) informuje ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego o zagrożeniach dla
prawidłowego funkcjonowania systemu.
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w prowadzonych przez siebie bazach danych systemu.
3. W systemie gromadzi się dane dotyczące:
1) osób, które złożyły wniosek o ustalenie niepełnosprawności albo o ustalenie stopnia
niepełnosprawności;
2) przedstawicieli ustawowych osób, o których mowa w pkt 1;
3) członków powiatowych zespołów i wojewódzkich zespołów;
4) innych osób zatrudnionych w zespołach;
5) kosztów funkcjonowania powiatowych zespołów i wojewódzkich zespołów, w tym:
a) amortyzacji,
b) zużycia materiałów i energii,
c) wynagrodzeń, obowiązkowych składek i innych świadczeń, w tym na pracowników
wykonujących badania lub wykonujących czynności pomocnicze przy wykonywaniu tych
badań,
d) umów cywilnoprawnych, w tym umów zawartych z osobami wykonującymi badania lub
wykonujących czynności pomocnicze przy wykonywaniu tych badań,
e) pozostałych rodzajowo wyżej niewymienionych, w podziale na finansowane z budżetu
państwa i budżetu jednostki samorządu terytorialnego.
4. Dane gromadzone w systemie obejmują:
1) dane dotyczące osób, o których mowa w ust. 3 pkt 1-3:
a) imię (imiona) i nazwisko,
b) datę i miejsce urodzenia,
c) płeć,
d) adres miejsca zameldowania,
e) adres miejsca pobytu,
f) cechy dokumentów tożsamości: rodzaj dokumentu, numer i serię dokumentu,
g) numer ewidencyjny Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności
(PESEL) lub obywatelstwo w przypadku cudzoziemca nieposiadającego numeru PESEL;
1a) dane określone w art. 6b2 ust. 1, dotyczące osób, o których mowa w ust. 3 pkt 1;
2) dane dotyczące wykształcenia i zawodu osób, o których mowa w ust. 3 pkt 1 i 3;
2a) dane dotyczące stanu zdrowia, kształcenia, sytuacji społecznej, zawodowej i rodzinnej
osób, o których mowa w ust. 3 pkt 1;
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pkt 3;
4)

dane dotyczące imienia i nazwiska, numeru PESEL, płci i obywatelstwa osób, o których
mowa w ust. 3 pkt 4, formy ich zatrudnienia i wymiaru czasu pracy;

5) dane

dotyczące

daty

i

rodzaju

wydanego

orzeczenia,

symbolu

przyczyny

niepełnosprawności, daty powstania niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności,
okresu, na jaki zostało wydane orzeczenie, wskazań, o których mowa w art. 6b ust. 3;
6)

dane dotyczące karty parkingowej w rozumieniu ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym:

a) numer karty,
b) datę wydania karty,
c) datę ważności karty,
d) oznaczenie powiatowego zespołu, którego przewodniczący wydał kartę,
e) imię i nazwisko, numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności
(PESEL) osoby niepełnosprawnej, której wydano kartę,
f) nazwę i adres placówki, numer identyfikacyjny w krajowym rejestrze urzędowym
podmiotów gospodarki narodowej (REGON), markę, model oraz numer rejestracyjny
pojazdu, którego kierujący jest uprawniony do posługiwania się kartą - w przypadku kart
wydanych placówce, o której mowa w art. 8 ust. 3a pkt 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997
r. - Prawo o ruchu drogowym,
g) datę i przyczynę utraty ważności karty;
7)

dane dotyczące legitymacji dokumentujących niepełnosprawność lub stopień
niepełnosprawności.

4a. Dane gromadzone w systemie udostępnia się, jeżeli stanowią one kryterium przyznania
świadczenia albo ustawowe kryterium wydania dokumentu, następującym podmiotom:
1)

organowi właściwemu, o którym mowa w art. 3 pkt 11 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r.
o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111), i wojewodzie - w celu
weryfikacji danych dotyczących osób ubiegających się o świadczenia rodzinne, osób
pobierających świadczenia rodzinne oraz członków ich rodzin;

2) organowi właściwemu dłużnika, o którym mowa w art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 7 września
2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 670, 730,
1802 i 1818), i organowi właściwemu wierzyciela, o którym mowa w art. 2 pkt 10 tej
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funduszu alimentacyjnego, osób pobierających świadczenia z funduszu alimentacyjnego i
członków ich rodzin oraz danych dotyczących dłużników alimentacyjnych;
3) jednostkom organizacyjnym pomocy społecznej prowadzonym przez jednostki samorządu
terytorialnego - w celu weryfikacji danych dotyczących osób ubiegających się o
świadczenia z pomocy społecznej, osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej
oraz członków ich rodzin;
4) (uchylony);
5)

wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta - w celu weryfikacji danych dotyczących
osób ubiegających się o przyznanie Karty Dużej Rodziny, o której mowa w art. 2 ust. 1
ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1390 i
1907), w zakresie posiadania orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu
niepełnosprawności i informacji o okresie, na jaki zostało wydane[.] <;>

<6) właściwym jednostkom samorządu terytorialnego wykonującym zadania, o których
mowa w art. 35 i art. 35a, w celu weryfikacji orzeczeń o niepełnosprawności, stopniu
niepełnosprawności lub o wskazaniach do ulg i uprawnień osób ubiegających się
o świadczenia tam określone, w zakresie informacji, o których mowa w ust. 4 pkt 1
lit. a i g oraz pkt 5;
7) Państwowemu Funduszowi Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zwanemu dalej
„Funduszem”, w celu:
a) weryfikacji danych dotyczących osób ubiegających się o refundację składek
na ubezpieczenia społeczne, o których mowa w art. 25a i art. 25c, w zakresie
informacji, o których mowa w ust. 3 pkt 1, ust. 4 pkt 1 lit. a i g oraz pkt 5,
b) weryfikacji danych dotyczących osób, do których wynagrodzeń przysługuje
dofinansowanie, o którym mowa w art. 26a–26c, w zakresie informacji, o których
mowa w ust. 3 pkt 1, ust. 4 pkt 1 lit. a i g oraz pkt 5,
c) weryfikacji uprawnień wnioskodawców do uzyskania pomocy ze środków Funduszu
przekazywanych jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie art. 48 ust. 1
pkt 1, w zakresie informacji, o których mowa w ust. 4 pkt 1 lit. a i g oraz pkt 5.>
4b. Podmioty wymienione w ust. 4a przetwarzają dane udostępnione z systemu w celu, w
którym te dane zostały im udostępnione, na zasadach określonych w przepisach o
ochronie danych osobowych.
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lat od dnia ich udostępnienia, z wyjątkiem danych dotyczących osób, którym świadczenie
nie zostało przyznane, które przechowuje się przez okres 1 roku od dnia, w którym
decyzja w sprawie świadczenia stała się ostateczna, lub od dnia pozostawienia wniosku o
ustalenie prawa do świadczenia bez rozpatrzenia.
4d. Dane udostępnione z systemu usuwa się niezwłocznie po upływie okresów
przechowywania, o których mowa w ust. 4c.
5. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego zapewnia warunki organizacyjnotechniczne funkcjonowania systemu.
6. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia,
szczegółowe warunki, w tym techniczne i organizacyjne, sposób oraz tryb gromadzenia i
usuwania danych z systemu, mając na względzie ich zabezpieczenie przed dostępem lub
wykorzystywaniem przez osoby nieuprawnione.

Art. 10b.
1. Warsztaty mogą być organizowane przez fundacje, stowarzyszenia lub przez inne
podmioty.
[2. Koszty utworzenia, działalności i wynikające ze zwiększenia liczby uczestników warsztatu
są

współfinansowane ze

środków

Państwowego

Funduszu

Rehabilitacji

Osób

Niepełnosprawnych, zwanego dalej "Funduszem" oraz ze środków samorządu
powiatowego, lub innych źródeł, z zastrzeżeniem ust. 2a, 2b, 3 i 4 oraz art. 68c ust. 1.]
<2. Koszty utworzenia, działalności i wynikające ze zwiększenia liczby uczestników
warsztatu są współfinansowane ze środków Funduszu oraz ze środków samorządu
powiatowego lub innych źródeł, z zastrzeżeniem ust. 2a, 2b, 3 i 4 oraz art. 68c ust. 1.>
2a. Koszty działalności warsztatu są finansowane ze środków samorządu powiatowego w
wysokości co najmniej 10% tych kosztów.
2b. Procentowy udział w kosztach działalności warsztatu, o którym mowa w ust. 2a, może
być zmniejszony, pod warunkiem znalezienia innych źródeł ich finansowania, z
zastrzeżeniem, że kwota obliczona zgodnie z ust. 2a przed znalezieniem innych źródeł
finansowania tych kosztów nie ulega zmniejszeniu.
2c. Przy tworzeniu warsztatów lub zwiększaniu liczby uczestników warsztatów należy brać
pod uwagę potrzeby lokalnego systemu wsparcia wskazane w powiatowej strategii
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wsparcia oraz liczbę osób niepełnosprawnych, których zgłoszenie do uczestnictwa w
warsztacie zostało zatwierdzone.
3. Dofinansowanie ze środków Funduszu kosztów uczestnictwa w warsztacie osób
niepełnosprawnych przebywających w jednostkach organizacyjnych obowiązanych do
zapewnienia terapii zajęciowej na podstawie odrębnych przepisów, jest obniżane w
zależności od procentowego wskaźnika udziału tych osób w ogólnej liczbie uczestników
warsztatu, zwanego dalej "wskaźnikiem udziału", z zastrzeżeniem ust. 4 i 5.
4. Ze środków Funduszu nie mogą być dofinansowane koszty, o których mowa w ust. 3, w
przypadku gdy wskaźnik udziału wynosi co najmniej 80%.
5. Koszty, o których mowa w ust. 3, nie ulegają obniżeniu w przypadku, gdy wskaźnik
udziału nie przekracza 30%.
5a. Dofinansowanie, o którym mowa w ust. 3, nie ulega obniżeniu w przypadku odbywania
praktyki zawodowej, o której mowa w art. 10a ust. 3a, przez osobę niepełnosprawną
realizującą indywidualny program rehabilitacji.
6. Powiat, którego mieszkańcy są uczestnikami rehabilitacji w warsztacie działającym na
terenie innego powiatu, jest obowiązany do pokrywania kosztów rehabilitacji w
odniesieniu do swoich mieszkańców, w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków
Funduszu, w wysokości i na zasadach określonych w porozumieniu zawartym z
powiatem, na terenie którego działa warsztat.
6a. Powiatowe centra pomocy rodzinie przeprowadzają co najmniej raz w roku kontrolę
warsztatów.
7. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia,
szczegółowe zasady tworzenia, działania i dofinansowywania warsztatów, skład i zakres
działania zespołu rozpatrującego wnioski oraz zakres działania rady programowej
warsztatu, a także zakres i tryb przeprowadzania kontroli warsztatów przez powiatowe
centra pomocy rodzinie, w tym:
1) wzory, tryb składania oraz sposób rozpatrywania wniosków o dofinansowanie kosztów
utworzenia, działalności i kosztów wynikających ze zwiększonej liczby uczestników
warsztatu,
2) sposób dofinansowania kosztów utworzenia, działalności i kosztów wynikających ze
zwiększonej liczby uczestników warsztatów,
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warsztatu,
4) szczegółowe zasady obniżania dofinansowania w zależności od wskaźnika udziału,
5) szczegółowy zakres działania rady programowej oraz sposób dokonywania oceny
postępów osób uczestniczących w rehabilitacji
-

mając

na

względzie

zapewnienie

prawidłowego

funkcjonowania

warsztatów

i

odpowiedniego poziomu rehabilitacji.

Art. 21.
1. Pracodawca zatrudniający co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar
czasu pracy jest obowiązany, z zastrzeżeniem ust. 2-5 i art. 22, dokonywać miesięcznych
wpłat na Fundusz, w wysokości kwoty stanowiącej iloczyn 40,65% przeciętnego
wynagrodzenia i liczby pracowników odpowiadającej różnicy między zatrudnieniem
zapewniającym osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości
6% a rzeczywistym zatrudnieniem osób niepełnosprawnych.
[1a. Wpłaty, o których mowa w ust. 1, ulegają obniżeniu o 5% dla pracodawcy innego niż
podmiot publiczny, o którym mowa w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu
dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. poz. 1696), posiadającego
certyfikat, o którym mowa w art. 19 ust. 1 tej ustawy, począwszy od pierwszego dnia
miesiąca następującego po miesiącu, w którym pracodawca ten zawiadomił Zarząd
Funduszu o uzyskaniu certyfikatu dostępności w sposób, o którym mowa w ust. 2f1.]
2. Z wpłat, o których mowa w ust. 1, zwolnieni są pracodawcy, u których wskaźnik
zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosi co najmniej 6%.
2a. Dla państwowych i samorządowych jednostek organizacyjnych będących jednostkami
budżetowymi, zakładami budżetowymi albo gospodarstwami pomocniczymi, instytucji
kultury oraz jednostek organizacyjnych zajmujących się statutowo ochroną dóbr kultury
uznanych za pomnik historii wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, o którym
mowa w ust. 1 i ust. 2, wynosi 2%, 3% w 2005 r., 4% w 2006 r., 5% w 2007 r. i 6% w
2008 r. oraz w latach następnych.
2b. Dla publicznych i niepublicznych uczelni, publicznych i niepublicznych szkół,
publicznych i niepublicznych przedszkoli, publicznych i niepublicznych innych form
wychowania przedszkolnego oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych
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placówek resocjalizacyjnych, publicznych i niepublicznych żłobków, a także klubów
dziecięcych wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, o którym mowa w ust. 1 i 2,
wynosi 2%.
2c. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostkach, o których mowa w ust.
2b, oblicza się jako sumę wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych i podwojonego
wskaźnika dzieci, wychowanków, uczniów, studentów lub słuchaczy będących osobami
niepełnosprawnymi i uczących się lub studiujących w ramach ogólnie obowiązujących w
danej jednostce regulaminów nauczania lub studiowania.
2d. Wskaźnik dzieci, wychowanków, uczniów, studentów lub słuchaczy niepełnosprawnych,
o którym mowa w ust. 2c, oznacza ich udział procentowy w liczbie ogółem odpowiednio
dzieci, wychowanków, uczniów, studentów lub słuchaczy, według stanu w roku ubiegłym.
2e. Z wpłat, o których mowa w ust. 1, zwolnione są niedziałające w celu osiągnięcia zysku:
1) domy pomocy społecznej w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej;
2) hospicja w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej;
2a) zakłady opiekuńczo-lecznicze;
3) publiczne i niepubliczne jednostki organizacyjne, których wyłącznym przedmiotem
prowadzonej działalności jest rehabilitacja społeczna i lecznicza osób niepełnosprawnych,
edukacja osób niepełnosprawnych lub opieka nad osobami niepełnosprawnymi.
2f. Pracodawcy osiągający wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych, o których mowa
w ust. 2, 2a i 2b, oraz jednostki organizacyjne, o których mowa w ust. 2e, składają
Zarządowi Funduszu informacje miesięczne i roczne odpowiednio o zatrudnieniu osób
niepełnosprawnych, o zatrudnieniu i kształceniu osób niepełnosprawnych lub o
działalności na rzecz osób niepełnosprawnych według wzoru ustalonego, w drodze
rozporządzenia, przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego.
Informacja miesięczna składana jest w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po
miesiącu, którego dotyczy informacja, a informacja roczna - do 20 stycznia za rok
poprzedni.
1

2f . Pracodawca składa miesięczne i roczne informacje, o których mowa w ust. 2f, poprzez
teletransmisję danych w formie dokumentu elektronicznego.
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- 65 2g. Pracodawcy, o których mowa w ust. 2a i 2b, nieosiągający wskaźników zatrudnienia osób
niepełnosprawnych wymienionych w ust. 2a i 2b, dokonują wpłat na zasadach
określonych w art. 49.
3. Z wpłat, o których mowa w ust. 1, są zwolnieni pracodawcy, co do których ogłoszono
upadłość.
4. Wskaźnik, o którym mowa w ust. 2, może zostać obniżony w razie zatrudnienia osób
niepełnosprawnych ze schorzeniami szczególnie utrudniającymi wykonywanie pracy.
5. Do liczby pracowników, o której mowa w ust. 1, nie wlicza się osób niepełnosprawnych
przebywających

na

urlopach

bezpłatnych

oraz

osób

niebędących

osobami

niepełnosprawnymi zatrudnionych:
1) na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego;
1a) przebywających na urlopie rodzicielskim;
2) przebywających na urlopach wychowawczych;
3) nieświadczących pracy w związku z odbywaniem służby wojskowej albo służby
zastępczej;
4) będących uczestnikami Ochotniczych Hufców Pracy;
5) nieświadczących pracy w związku z uzyskaniem świadczenia rehabilitacyjnego;
6) przebywających na urlopach bezpłatnych, których obowiązek udzielenia określają
odrębne ustawy.
6. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy:
1) placówek dyplomatycznych i urzędów konsularnych;
2) przedstawicielstw i misji zagranicznych.
7. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, w porozumieniu z ministrem
właściwym do spraw zdrowia, określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje schorzeń
uzasadniających obniżenie wskaźnika, o którym mowa w ust. 2, oraz sposób jego
obniżania.
<8. Wpłaty, o których mowa w ust. 1, ulegają obniżeniu o 5% dla pracodawcy innego niż
podmiot publiczny, o którym mowa w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu
dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062),
posiadającego certyfikat, o którym mowa w art. 19 ust. 1 tej ustawy, począwszy od
wpłat należnych za miesiąc poprzedzający miesiąc, w którym pracodawca ten
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- 66 zawiadomił Zarząd Funduszu o uzyskaniu certyfikatu dostępności w deklaracjach, o
których mowa w art. 49 ust. 2.>

Art. 68gd.
1. W okresie od dnia 8 marca 2020 r., nie dłużej jednak niż do upływu 6 miesięcy od dnia
odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, kwota do 20% środków
zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych lub zakładowego funduszu
aktywności albo do 20% kwoty podlegającej zwrotowi na te fundusze na podstawie art. 29
ust. 3a1 lub art. 33 ust. 4a, może być przeznaczona na:
1) utrzymanie zagrożonych likwidacją miejsc pracy osób niepełnosprawnych;
2) wynagrodzenia lub pomoc bytową dla osób niepełnosprawnych będących:
a) pracownikami,
b) wykonawcami pracy nakładczej,
c) innymi osobami niż wymienione w lit. a i b, świadczącymi pracę na rzecz dysponenta
zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych lub zakładowego funduszu
aktywności,
d) niepracującymi osobami niepełnosprawnymi będącymi byłymi pracownikami dysponenta
zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych lub zakładowego funduszu
aktywności;
3) inne wydatki niezbędne do zapewnienia ciągłości zatrudnienia i rehabilitacji osób
niepełnosprawnych,

w

tym

do

zapewnienia

ciągłości

działalności

dysponenta

zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych lub zakładowego funduszu
aktywności.
[2. Warunkiem przeznaczenia środków w sposób określony w ust. 1 jest uzyskanie zgody
dysponenta Funduszu.]
<2. Warunkiem przeznaczenia środków w sposób określony w ust. 1 jest uzyskanie
zgody, w formie decyzji, dysponenta Funduszu.>
<2a. Od decyzji, o której mowa w ust. 2, przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie
sprawy do dysponenta Funduszu.>
[3. W przypadku nieuzyskania zgody, o której mowa w ust. 2, dysponent zakładowego
funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych jest obowiązany do dokonania zwrotu oraz
wpłaty, o których mowa w art. 33 ust. 4a.]
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mowa

w

ust.

2,

dysponent

zakładowego

funduszu

rehabilitacji

osób

niepełnosprawnych jest obowiązany do dokonania zwrotu oraz wpłaty, o których
mowa w art. 33 ust. 4a.>
4. Dysponent zamierzający wykorzystać środki zakładowego funduszu rehabilitacji osób
niepełnosprawnych w sposób określony w ust. 1 jest obowiązany wystąpić o zgodę do
dysponenta Funduszu w terminie do ostatniego dnia 5. miesiąca od dnia odwołania stanu
zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.
5. Przepisy ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio do dysponentów zakładowego funduszu
aktywności.
[Art. 68ge.
1. Pomoc publiczna udzielana na podstawie art. 26, art. 26a, art. 26d, art. 32 i art. 41 za
okresy od dnia 1 marca do dnia 31 grudnia 2020 r. może być udzielana pracodawcom w
trudnej sytuacji ekonomicznej jako pomoc publiczna, mająca na celu zaradzenie
poważnym zaburzeniom w gospodarce, o której mowa w Sekcji 3.1 Komunikatu Komisji Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście
trwającej epidemii COVID-19 (2020/C 91 I/01) (Dz. Urz. UE C 91I z 20.03.2020, str. 1).
2. Pomoc, o której mowa w ust. 1, może być udzielana:
1) przedsiębiorcy, który na dzień 31 grudnia 2019 r. nie spełniał kryteriów przedsiębiorstwa
znajdującego się w trudnej sytuacji w rozumieniu art. 2 pkt 18 rozporządzenia Komisji
(UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za
zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L
187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.);
2) nie później niż do 31 grudnia 2020 r.;
3) o ile jej wartość, nie przekracza, łącznie z inną pomoc udzielaną zgodnie z Sekcją 3.1
Komunikatu Komisji - Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia
gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19, kwoty 800 000 EUR na
przedsiębiorstwo.]
<Art. 68ge.
Pomoc publiczna udzielana na podstawie art. 26, art. 26a, art. 26d, art. 32 i art. 41 może
być udzielana pracodawcom w trudnej sytuacji ekonomicznej jako pomoc publiczna,
mająca na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce, o której mowa
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celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19 (2020/C 91
I/01) (Dz. Urz. UE C 91I z 20.03.2020, str. 1), zgodnie z warunkami zawartymi w
Komunikacie Komisji.>
Art. 68gg.
Za okresy od dnia 1 marca 2020 r. nie dłużej jednak niż za okres do upływu drugiego
miesiąca od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii,
wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, o którym mowa w art. 33 ust. 7b, wynosi
co najmniej 18%.
<Art. 68gh.
Samorząd województwa może zwiększyć maksymalną kwotę zobowiązań samorządu
wojewódzkiego do wypłaty w 2020 r. i w 2021 r. z tytułu dofinansowania kosztów
działalności zakładów aktywności zawodowej, w okresie trwania stanu zagrożenia
epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19, z
zaoszczędzonych środków własnych lub z zaoszczędzonych środków otrzymanych na
realizację innych działań, przekazanych przez Prezesa Zarządu Funduszu, według
algorytmu, o którym mowa w art. 48.>

z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami

U S T A W A

administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2325)

Art. 5.
Sądy administracyjne nie są właściwe w sprawach:
1) wynikających z nadrzędności i podległości organizacyjnej w stosunkach między organami
administracji publicznej;
2) wynikających z podległości służbowej między przełożonymi i podwładnymi;
3) odmowy mianowania na stanowiska lub powołania do pełnienia funkcji w organach
administracji publicznej, chyba że obowiązek mianowania lub powołania wynika z
przepisów prawa;
4) [wiz wydawanych przez konsulów, z wyjątkiem wiz:]
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- 69 <wiz wydawanych przez ministra właściwego do spraw zagranicznych lub konsulów,
z wyjątkiem wiz:>
a) o których mowa w art. 2 pkt 2-5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr
810/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Wizowy (kodeks
wizowy) (Dz. Urz. UE L 243 z 15.09.2009, str. 1, z późn. zm.),
b) wydawanych

cudzoziemcowi

będącemu

członkiem

rodziny

obywatela

państwa

członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia
o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub
Konfederacji Szwajcarskiej, w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o
wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego
terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz.
U. z 2019 r. poz. 293);
5) zezwoleń na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego wydawanych
przez konsulów.
Art. 52.
§ 1. Skargę można wnieść po wyczerpaniu środków zaskarżenia, jeżeli służyły one
skarżącemu w postępowaniu przed organem właściwym w sprawie, chyba że skargę
wnosi prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich lub Rzecznik Praw Dziecka.
§ 2. Przez wyczerpanie środków zaskarżenia należy rozumieć sytuację, w której stronie nie
przysługuje żaden środek zaskarżenia, taki jak zażalenie, odwołanie lub ponaglenie,
przewidziany w ustawie.
§ 3. Jeżeli stronie przysługuje prawo do zwrócenia się do organu, który wydał decyzję z
wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy, strona może wnieść skargę na tę decyzję bez
skorzystania z tego prawa. [Prawo do wniesienia skargi bez zwrócenia się do organu,
który wydał decyzję, z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy nie przysługuje stronie,
gdy organem, który wydał decyzję, jest konsul.] <Prawo do wniesienia skargi bez
zwrócenia się do organu, który wydał decyzję, z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie
sprawy nie przysługuje stronie, gdy organem, który wydał decyzję, jest minister
właściwy do spraw zagranicznych w zakresie spraw uregulowanych w ustawie z dnia
12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2020 r. poz. 35 i 2023) albo konsul.>
§ 4. (uchylony).
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§ 1. Skargę do sądu administracyjnego wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie,
bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi.
§ 1a. Skargę w formie dokumentu elektronicznego wnosi się do elektronicznej skrzynki
podawczej tego organu. Przepis art. 49a stosuje się odpowiednio.
§ 2. Organ, o którym mowa w § 1, przekazuje skargę sądowi wraz z kompletnymi i
uporządkowanymi aktami sprawy i odpowiedzią na skargę, w postaci papierowej lub
elektronicznej, w terminie trzydziestu dni od dnia jej otrzymania. [Skargę wniesioną za
pośrednictwem konsula minister właściwy do spraw zagranicznych przekazuje sądowi
wraz z kompletnymi i uporządkowanymi aktami sprawy i odpowiedzią na skargę, w
postaci papierowej lub elektronicznej, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia jej
otrzymania przez konsula.] <Skargę wniesioną za pośrednictwem konsula oraz skargę
na decyzję wydaną przez ministra właściwego do spraw zagranicznych w zakresie
spraw uregulowanych w ustawie z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, minister
właściwy do spraw zagranicznych przekazuje sądowi wraz z kompletnymi i
uporządkowanymi

aktami

sprawy

i

odpowiedzią

na

skargę

w

terminie

sześćdziesięciu dni od dnia jej otrzymania odpowiednio przez ministra właściwego do
spraw zagranicznych albo konsula.>
§ 3. Organ, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania
zaskarżono, może w zakresie swojej właściwości uwzględnić skargę w całości w terminie
trzydziestu dni od dnia jej otrzymania. W przypadku skargi na decyzję, uwzględniając
skargę w całości, organ uchyla zaskarżoną decyzję i wydaje nową decyzję. Uwzględniając
skargę, organ stwierdza jednocześnie, czy działanie, bezczynność lub przewlekłe
prowadzenie postępowania miały miejsce bez podstawy prawnej albo z rażącym
naruszeniem prawa. Przepis § 2 stosuje się odpowiednio.
§ 4. W przypadku, o którym mowa w art. 33 § 1a, organ zawiadamia o przekazaniu skargi
wraz z odpowiedzią na skargę przez obwieszczenie w siedzibie organu i na jego stronie
internetowej oraz w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, pouczając o
treści tego przepisu.
§ 5. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy
sposób oraz szczegółowe warunki przekazywania skargi wraz z aktami sprawy i
odpowiedzią na skargę do sądu przez organ, o którym mowa w § 1, oraz ministra
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konsula.
§ 6. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, wydając rozporządzenie, o którym mowa w § 5,
uwzględni formę lub postać, w której została wniesiona skarga, postać akt sprawy, której
dotyczy skarga, oraz potrzebę zachowania jednolitego standardu i bezpieczeństwa
przekazywanych akt sprawy, skargi i odpowiedzi na skargę.

U S T A W A z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz.
U. z 2020 r. poz. 860 i 2112)
Art. 5.
1. Zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia zawodowej służby wojskowej ustala
wojskowa komisja lekarska, która wydaje w tej sprawie orzeczenie. Orzeczenie
wojskowej komisji lekarskiej jest decyzją.
1a. Od orzeczenia wojskowej komisji lekarskiej przysługuje odwołanie do wojskowej komisji
lekarskiej wyższego stopnia.
1b. Członek składu orzekającego wojskowej komisji lekarskiej może zgłosić na piśmie
sprzeciw wobec projektu orzeczenia wojskowej komisji lekarskiej.
2. Do wojskowej komisji lekarskiej kieruje się:
1) żołnierza zawodowego - z urzędu albo na jego wniosek;
2) żołnierza i inną osobę, która zgłosiła chęć pełnienia zawodowej służby wojskowej - z
urzędu.
3. Do wojskowej komisji lekarskiej kieruje się z urzędu żołnierzy zawodowych:
1) gdy nie wykonują zadań służbowych z powodu choroby trwającej nieprzerwanie przez
trzy miesiące;
2) jeżeli w ich stanie zdrowia nastąpiło pogorszenie uniemożliwiające lub utrudniające
wykonywanie zadań służbowych;
3) gdy ulegli wypadkom pozostającym w związku z pełnieniem zawodowej służby
wojskowej lub u których została stwierdzona choroba powstała w związku ze
szczególnymi właściwościami lub warunkami służby wojskowej;
4) w celu przeprowadzenia okresowych lub okolicznościowych badań lekarskich - jeżeli
zaliczeni zostali do określonych grup osobowych;
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- 72 [5) przed skierowaniem do pełnienia zawodowej służby wojskowej poza granicami państwa
oraz po powrocie do kraju;]
<5) przed skierowaniem lub wyznaczeniem do pełnienia zawodowej służby wojskowej
poza granicami państwa oraz po powrocie do kraju z wyjątkiem kierowania lub
wyznaczania żołnierzy do pełnienia zawodowej służby wojskowej poza granicami
państwa z przeznaczeniem realizacji zadań na terenie kontynentu europejskiego oraz
Państw-Stron Traktatu Północnoatlantyckiego spoza tego kontynentu;>
6) jeżeli orzeczenie wojskowej komisji lekarskiej jest niezbędne w postępowaniu karnym lub
w sprawach o wykroczenia;
7) (uchylony).
3a. Przepisu ust. 3 pkt 1 nie stosuje się do żołnierzy - kobiet ciężarnych.
4. Do wojskowej komisji lekarskiej można skierować z urzędu żołnierza zawodowego
również w innych niż wymienione w ust. 3 przypadkach uzasadnionych potrzebami Sił
Zbrojnych, w tym w szczególności:
1) przed wyznaczeniem na stanowisko służbowe;
2) w związku z przeniesieniem do innego korpusu osobowego albo innej grupy osobowej;
3) przed zwolnieniem z zawodowej służby wojskowej z przyczyn innych niż ze względu na
stan zdrowia;
4) gdy nie przystąpił w nakazanym terminie do sprawdzianu sprawności fizycznej lub gdy
otrzymał ze sprawdzianu sprawności fizycznej ocenę niedostateczną;
5) w celu sprawdzenia prawidłowości orzekania o jego czasowej niezdolności do służby z
powodu choroby lub prawidłowości wykorzystania zwolnienia lekarskiego.
5. Do wojskowej komisji lekarskiej kierują:
1) wojskowy komendant uzupełnień - żołnierzy i inne osoby ubiegające się o powołanie do
zawodowej służby wojskowej;
[2) dowódca jednostki wojskowej - w przypadkach wymienionych w ust. 2 pkt 1, ust. 3 pkt 14 oraz ust. 4 pkt 3-5, a także, po uzgodnieniu z organem właściwym do wyznaczenia
żołnierza zawodowego na stanowisko służbowe, w przypadkach wymienionych w ust. 3 pkt
5 oraz ust. 4 pkt 1 i 2;]
<2) dowódca jednostki wojskowej – w przypadkach wymienionych w ust. 2 pkt 1, a także
w pkt 2 w odniesieniu do żołnierzy w czynnej służbie wojskowej, którzy zgłosili chęć
pełnienia zawodowej służby wojskowej, ust. 3 pkt 1–4 oraz ust. 4 pkt 3–5, a także, po
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stanowisko służbowe, w przypadkach wymienionych w ust. 3 pkt 5 oraz ust. 4 pkt 1 i
2;>
3) sąd, prokurator, komendant jednostki organizacyjnej Żandarmerii Wojskowej oraz inny
organ, przed którym toczy się postępowanie w sprawach o przestępstwo lub wykroczenie
- w przypadku wymienionym w ust. 3 pkt 6;
4) Minister Obrony Narodowej - wszystkich żołnierzy zawodowych.
6. Ustala się następujące kategorie zdolności fizycznej i psychicznej do zawodowej służby
wojskowej:
1) kategoria Z - zdolny do zawodowej służby wojskowej, co oznacza zdolność do pełnienia
zawodowej służby wojskowej oraz służby w charakterze kandydata na żołnierza
zawodowego;
1a) kategoria Z/O - zdolny do zawodowej służby wojskowej z ograniczeniami, co oznacza
ograniczoną zdolność do dalszego pełnienia zawodowej służby wojskowej w
poszczególnych rodzajach Sił Zbrojnych i rodzajach wojsk oraz na określonych
stanowiskach służbowych;
2) kategoria N - trwale lub czasowo niezdolny do zawodowej służby wojskowej oraz
niezdolny do służby w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego.
6a. Żołnierz zawodowy jest obowiązany poddać się badaniom zleconym przez wojskową
komisję lekarską, w tym również badaniom specjalistycznym, psychologicznym i
dodatkowym.
6b. W przypadku gdy przeprowadzone badania i zgromadzona dokumentacja nie pozwalają
na wydanie orzeczenia, żołnierz zawodowy może zostać skierowany na obserwację w
podmiocie leczniczym, jeżeli wyraża na to zgodę.
6c. W przypadku odmowy żołnierza zawodowego poddania się obserwacji w podmiocie
leczniczym, wojskowa komisja lekarska może wydać orzeczenie na podstawie
posiadanych dokumentów i oceny stanu zdrowia żołnierza zawodowego.
7. Orzeczenie o zaliczeniu danego żołnierza lub innej osoby do jednej z kategorii, o których
mowa w ust. 6, właściwe wojskowe komisje lekarskie wydają na podstawie badania
lekarskiego fizycznej i psychicznej zdolności tej osoby do służby w poszczególnych
rodzajach Sił Zbrojnych i rodzajach wojsk oraz na poszczególnych stanowiskach
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również obserwacji w podmiocie leczniczym.
7a. Kategorię Z/O orzeka się w stosunku do żołnierzy zawodowych, którzy wskutek wypadku
pozostającego w związku z pełnieniem czynnej służby wojskowej albo chorobą powstałą
w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby wojskowej, doznali
stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu.
7b. Orzekając o zaliczeniu żołnierza zawodowego do kategorii Z/O właściwe wojskowe
komisje lekarskie uwzględniają zdolność do pełnienia zawodowej służby wojskowej na
stanowisku służbowym wskazanym przez organ właściwy do wyznaczania na to
stanowisko. Stanowisko służbowe wskazuje się w uzgodnieniu z żołnierzem zawodowym.
8. Minister Obrony Narodowej, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia,
określi, w drodze rozporządzenia:
1) wykaz chorób i ułomności uwzględniany przy orzekaniu o zdolności do zawodowej
służby wojskowej oraz do służby poza granicami państwa wraz ze wskazaniem kategorii
zdolności do zawodowej służby wojskowej;
2) wykaz chorób i ułomności uwzględniany przy orzekaniu o zdolności do pełnienia służby
w poszczególnych rodzajach Sił Zbrojnych i rodzajach wojsk oraz na poszczególnych
stanowiskach służbowych wymagających szczególnych predyspozycji zdrowotnych wraz
ze wskazaniem kategorii zdolności do zawodowej służby wojskowej;
3) wykaz chorób i ułomności uwzględniany przy orzekaniu o ograniczonej zdolności do
pełnienia zawodowej służby wojskowej w poszczególnych rodzajach Sił Zbrojnych i
rodzajach wojsk oraz na określonych stanowiskach służbowych wraz ze wskazaniem
kategorii zdolności do zawodowej służby wojskowej;
4) właściwość i tryb postępowania wojskowych komisji lekarskich;
5) tryb kierowania do wojskowych komisji lekarskich żołnierzy zawodowych i osób
ubiegających się o powołanie do zawodowej służby wojskowej;
6) szczegółowe warunki orzekania o zdolności do zawodowej służby wojskowej;
7) szczegółowe warunki orzekania o ograniczonej zdolności do zawodowej służby
wojskowej;
8) szczegółowe warunki orzekania o zdolności do służby wojskowej poza granicami
państwa;
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lekarskich oraz uchylania orzeczeń w trybie nadzoru;
9) sposób ustalania związku chorób oraz śmierci ze służbą wojskową;
10) wzór skierowania do wojskowych komisji lekarskich;
11) wzory orzeczeń wydawanych przez wojskowe komisje lekarskie.
9. Wydając rozporządzenie, o którym mowa w ust. 8, Minister Obrony Narodowej kierować
się będzie koniecznością zapewnienia ochrony danych osobowych w procesie
orzeczniczym, a także tym, aby do zawodowej służby wojskowej były powoływane i
pełniły ją osoby posiadające stan zdrowia odpowiadający warunkom zawodowej służby
wojskowej uzależnionym od rodzaju Sił Zbrojnych i rodzaju wojsk oraz od
poszczególnych stanowisk służbowych.

Art. 5a.
1. Osobę, która zgłosiła chęć pełnienia zawodowej służby wojskowej, wojskowy komendant
uzupełnień kieruje do wojskowej pracowni psychologicznej w celu przeprowadzenia
badań psychologicznych oraz wydania orzeczenia psychologicznego o istnieniu lub braku
przeciwwskazań do pełnienia tej służby.
<1a. W przypadku gdy osobą, o której mowa w ust. 1, jest żołnierz w czynnej służbie
wojskowej, o której mowa w art. 59 ust. 1 pkt 1–6 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r.
o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2019 r. poz.
1541 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 374 i 2157), czynności wojskowego komendanta
uzupełnień wykonuje dowódca jednostki wojskowej.>
2. O skierowaniu osoby, o której mowa w ust. 1, do wojskowej pracowni psychologicznej
wojskowy komendant uzupełnień informuje kierownika tej pracowni.
3. Kierownik wojskowej pracowni psychologicznej informuje wojskowego komendanta
uzupełnień o fakcie niestawienia się osoby, o której mowa w ust. 1, do wojskowej
pracowni psychologicznej.
4. Orzeczenie psychologiczne wojskowej pracowni psychologicznej wydaje psycholog tej
pracowni uprawniony do przeprowadzenia badań psychologicznych.
5. Orzeczenie psychologiczne wojskowej pracowni psychologicznej doręcza się na piśmie
osobie, o której mowa w ust. 1, oraz wojskowemu komendantowi uzupełnień.
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o której mowa w ust. 1, oraz wojskowemu komendantowi uzupełnień odwołanie do
wojskowej pracowni psychologicznej będącej organem wyższego stopnia.
7. Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia:
1) tryb kierowania do wojskowych pracowni psychologicznych oraz sposób i tryb
wydawania orzeczeń psychologicznych,
2) zakres badań psychologicznych, którym jest poddawana osoba, która zgłosiła chęć
pełnienia zawodowej służby wojskowej,
3) tryb odwoływania się od orzeczeń psychologicznych,
4) sposób postępowania z dokumentacją związaną z badaniami psychologicznymi oraz
wzory stosowanych dokumentów i orzeczeń
- mając na uwadze właściwość terytorialną wojskowych pracowni psychologicznych oraz ich
właściwość do wykonywania badań i wydawania orzeczeń w trybie odwoławczym, a
także konieczność zawarcia we wzorze orzeczenia informacji o możliwości i trybie
odwołania od orzeczenia.
Art. 6.
1. W rozumieniu ustawy następujące określenia oznaczają:
1) żołnierze zawodowi - żołnierzy pełniących stałą albo kontraktową zawodową służbę
wojskową;
2) potrzeby Sił Zbrojnych - celowość:
a) powołania do zawodowej służby wojskowej,
b) wyznaczenia na stanowisko służbowe,
c) zwolnienia ze stanowiska służbowego,
d) przeniesienia do rezerwy kadrowej lub dyspozycji albo do innego korpusu osobowego,
e) zwolnienia żołnierza zawodowego z zawodowej służby wojskowej
- w ramach liczby stanowisk w poszczególnych korpusach kadry zawodowej Sił Zbrojnych;
3) stanowisko służbowe - usytuowanie żołnierza zawodowego w hierarchii służbowej
jednostki organizacyjnej, z określonymi dla tego stanowiska:
a) nazwą,
b) stopniem etatowym, dla którego określono jeden lub kilka stopni wojskowych,
c) grupą lub grupami uposażenia,
d) korpusem osobowym,
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f) specjalnością wojskową;
4) stopień etatowy - dla danego stanowiska służbowego:
a) szeregowych zawodowych - określone dwa stopnie wojskowe,
b) podoficerów młodszych, podoficerów i podoficerów starszych - określone po trzy stopnie
wojskowe,
c) oficerów zawodowych - określony stopień wojskowy, a w odniesieniu do oficerów
młodszych - określone dwa stopnie wojskowe;
5) wyższe stanowisko służbowe - stanowisko służbowe, którego stopień etatowy jest wyższy
od stopnia etatowego poprzednio zajmowanego stanowiska służbowego;
6) równorzędne stanowisko służbowe - stanowisko służbowe, którego stopień etatowy jest
równy stopniowi etatowemu poprzednio zajmowanego stanowiska służbowego, a w
przypadku oficerów młodszych - stopniowi wojskowemu posiadanemu przez oficera;
7) (uchylony);
8) (uchylony);
9) (uchylony);
10) (uchylony);
11) (uchylony);
11a) (uchylony);
12) kadencja na stanowisku służbowym - okres pełnienia służby na stanowisku służbowym
przez oficera zawodowego w służbie stałej;
13) kontrakt - pisemną umowę zawartą między osobą zgłaszającą chęć pełnienia zawodowej
służby wojskowej jako służby kontraktowej a organem właściwym do zawarcia takiej
umowy;
14) modele przebiegu służby wojskowej - przewidzianą dla poszczególnych korpusów kadry
zawodowej Sił Zbrojnych kolejność zajmowania poszczególnych stanowisk służbowych,
na podstawie której planuje się rozwój służbowy żołnierzy zawodowych;
15) sędziowie sądów wojskowych - żołnierzy zawodowych pełniących zawodową służbę
wojskową na stanowiskach sędziów w sądach wojskowych;
16) prokuratorzy do spraw wojskowych - prokuratorów powszechnych jednostek
organizacyjnych prokuratury pełniących czynności w Departamencie do Spraw
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okręgowych i w działach do spraw wojskowych prokuratur rejonowych;
17) objęcie stanowiska służbowego - określony w rozkazie dziennym dowódcy jednostki
wojskowej dzień przystąpienia żołnierza zawodowego do wykonywania obowiązków
służbowych na stanowisku służbowym, na które żołnierz ten został wyznaczony decyzją
uprawnionego organu;
18) adres zameldowania - adres miejsca zameldowania żołnierza zawodowego na pobyt
stały;
19) (uchylony);
20) dzieci pozostające na utrzymaniu żołnierza zawodowego - dzieci własne żołnierza
zawodowego, dzieci jego małżonka, dzieci przysposobione i dzieci przyjęte na
wychowanie, do czasu zawarcia przez nie związku małżeńskiego, które:
a) nie przekroczyły osiemnastego roku życia, a w razie uczęszczania do szkoły lub
odbywania studiów w szkole wyższej dwudziestego piątego roku życia, albo
b) stały się całkowicie niezdolne do pracy lub niezdolne do samodzielnej egzystencji przed
osiągnięciem wieku określonego w lit. a;
21) przydział mobilizacyjny - imienne wyznaczenie żołnierza zawodowego lub żołnierza
pełniącego służbę kandydacką na stanowisko służbowe określone etatem czasu
wojennego, zgodnie z wymaganiami kwalifikacyjnymi oraz innymi predyspozycjami
określonymi dla tego stanowiska;
22) droga służbowa - wnoszenie wystąpień (wniosków, skarg, próśb, zażaleń i pytań) za
pośrednictwem kolejnych przełożonych, aż do właściwego, który sprawę rozpatrzy.
2. Ilekroć w niniejszej ustawie jest mowa o:
1) jednostce wojskowej - należy przez to rozumieć jednostkę organizacyjną Sił Zbrojnych
funkcjonującą na podstawie nadanego przez Ministra Obrony Narodowej etatu
określającego jej strukturę wewnętrzną, liczbę, rodzaje i rangę wszystkich stanowisk
służbowych występujących w tej jednostce, jak również liczbę i rodzaje uzbrojenia,
środków transportu i innego wyposażenia należnego jednostce, oraz posługującą się
pieczęcią urzędową z godłem Rzeczypospolitej Polskiej i nazwą (numerem) jednostki, a
także jednostkę organizacyjną podległą Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego
nadzorowaną, przedsiębiorstwo państwowe, dla którego jest on organem założycielskim,
oraz komórkę organizacyjną Ministerstwa Obrony Narodowej;
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personalne wydaje się w formie indywidualnej lub zbiorowej. W przypadku sporządzenia
decyzji lub rozkazu personalnego w formie zbiorowej, wyciąg z tej decyzji lub rozkazu jest
z nimi równoznaczny;]
<2) decyzji – należy przez to rozumieć również rozkaz personalny. Decyzje i rozkazy
personalne wydaje się w formie indywidualnej lub zbiorowej. W przypadku
sporządzenia decyzji lub rozkazu personalnego w formie zbiorowej, wyciąg z tej
decyzji lub rozkazu jest z nimi równoznaczny. W przypadkach sporządzenia decyzji
lub rozkazu personalnego albo wyciągu z tej decyzji lub rozkazu personalnego, ich
wydruk wykonany z jednolitej ewidencji, o której mowa w art. 49a ustawy z dnia 21
listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, jest, z
wyjątkiem spraw związanych z powołaniem do zawodowej służby wojskowej lub
służby kandydackiej oraz zwolnienia z tych służb, z nimi równoznaczny;>
3) dowódcy jednostki wojskowej - należy przez to rozumieć osobę kierującą lub dowodzącą
jednostką wojskową, w której żołnierz zawodowy zajmuje stanowisko służbowe lub do
której został skierowany w ramach pełnienia zawodowej służby wojskowej w rezerwie
kadrowej albo w dyspozycji.
Art. 12.
1. Do służby kontraktowej powołuje się:
1) w korpusie oficerów zawodowych - żołnierza służby kandydackiej, posiadającego tytuł
zawodowy magistra lub równorzędny, mianowanego na stopień wojskowy podporucznika
(podporucznika marynarki), po ukończeniu szkolenia w uczelni wojskowej;
2)

w korpusie podoficerów zawodowych - żołnierza służby kandydackiej, posiadającego
wykształcenie średnie lub średnie branżowe, mianowanego na stopień wojskowy kaprala
(mata), po ukończeniu przez niego nauki w szkole podoficerskiej;

3)

w korpusie szeregowych zawodowych - żołnierza służby kandydackiej, posiadającego
wykształcenie gimnazjalne, zasadnicze zawodowe lub zasadnicze branżowe, po odbyciu
przez niego szkolenia wojskowego w ośrodku szkolenia.

2. Do służby kontraktowej można powołać:
1) w korpusie oficerów zawodowych - oficera rezerwy, który posiada tytuł zawodowy
magistra lub równorzędny oraz stopień wojskowy równy lub bezpośrednio niższy od
stopnia etatowego stanowiska służbowego, na jakie ma być wyznaczony, a w przypadku
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wojskowy równy lub bezpośrednio niższy od stopnia wojskowego, do którego ma być
zaszeregowany po powołaniu do zawodowej służby wojskowej;
2)

w korpusie podoficerów zawodowych - podoficera rezerwy, który posiada wykształcenie
średnie lub średnie branżowe oraz stopień wojskowy równy lub bezpośrednio niższy od
stopnia wojskowego stanowiska etatowego, do którego ma być zaszeregowany po
powołaniu do zawodowej służby wojskowej;

3)

w korpusie szeregowych zawodowych - żołnierza rezerwy, który odbył czynną służbę
wojskową oraz posiada wykształcenie gimnazjalne, zasadnicze zawodowe lub zasadnicze
branżowe i posiada przygotowanie zawodowe lub kwalifikacje albo umiejętności
przydatne w korpusie osobowym, w jakim ma pełnić zawodową służbę wojskową, oraz
stopień wojskowy szeregowego (marynarza) lub starszego szeregowego (starszego
marynarza).

<3. Jeżeli przemawiają za tym potrzeby Sił Zbrojnych do służby kontraktowej można
również powołać żołnierza w czynnej służbie wojskowej, o którym mowa w art. 5a
ust. 1a, w ostatnim dniu tej służby. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.>

U S T A W A z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398, 1492, 1493, 1578, 1875 i 2112)

Art. 47c.
1. Prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług
farmaceutycznych udzielanych w aptekach mają:
1) kobiety w ciąży;
2) świadczeniobiorcy, o których mowa w art. 47 ust. 1a i 1b;
3) osoby, o których mowa w art. 43 ust. 1;
4) inwalidzi wojenni i wojskowi;
5) żołnierze zastępczej służby wojskowej;
6) cywilne niewidome ofiary działań wojennych;
7) kombatanci;
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9) osoby deportowane do pracy przymusowej;
10) uprawnieni żołnierze lub pracownicy, których ustalony procentowy uszczerbek na
zdrowiu wynosi co najmniej 30%;
11) weterani poszkodowani, których ustalony procentowy uszczerbek na zdrowiu wynosi co
najmniej 30%[.] <;>
<12)

dawcy krwi, którzy oddali co najmniej 3 donacje krwi lub jej składników, w tym

osocza po chorobie COVID-19 – na podstawie zaświadczenia, o którym mowa w art.
9a ust. 3 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz. U. z 2020 r.
poz. 1777).>
2. Korzystanie poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie świadczeń opieki
zdrowotnej w szpitalach i świadczeń specjalistycznych w ambulatoryjnej opiece
zdrowotnej oznacza, że świadczeniodawca udziela tych świadczeń poza kolejnością
przyjęć wynikającą z prowadzonej przez niego listy oczekujących, o której mowa w art.
20 ust. 2.
3. Świadczeniodawca udziela świadczeń opieki zdrowotnej, o których mowa w ust. 1 i 2, w
dniu zgłoszenia.
4. W przypadku gdy udzielenie świadczenia nie jest możliwe w dniu zgłoszenia,
świadczeniodawca wyznacza inny termin poza kolejnością przyjęć wynikającą z
prowadzonej przez niego listy oczekujących. Świadczenie z zakresu ambulatoryjnej
opieki specjalistycznej nie może być udzielone w terminie późniejszym niż w ciągu 7 dni
roboczych od dnia zgłoszenia.
5. W miejscach rejestracji pacjentów do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej, w miejscach
udzielania świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej oraz w aptekach, odpowiednio
świadczeniodawca

albo

kierownik

apteki

uwidacznia

pisemną

informację

o

uprawnieniach określonych w ust. 1-4.
6. Przepisy ust. 2-4 stosuje się do świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych poza kolejnością
na podstawie art. 24a-24c.
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pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii
Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. z 2019 r. poz. 293 oraz z 2020 r. poz. 2023)

Art. 2a.
1. Do osób, o których mowa w art. 1, stosuje się przepisy art. 49-56, przepisy wydane na
podstawie art. 57 ust. 1, art. 336 ust. 3, art. 337 ust. 1, art. 338, przepisy wydane na
podstawie art. 339 ust. 1, art. 340-347, art. 394-427, art. 428 ust. 1 pkt 2 lit. a i k oraz pkt
3-5, art. 429 ust. 1 pkt 2, 7, 8 i 12 oraz ust. 2, art. 430 ust. 1, 2 pkt 5 i 7 oraz ust. 6 i 7, art.
432, art. 439-441, art. 444-447, art. 449-456 oraz przepisy wydane na podstawie art. 457
ust. 1 i art. 458 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach.
2. Do osób, o których mowa w art. 1 pkt 4, stosuje się ponadto przepisy:
[1) art. 3 pkt 20-22, art. 58, art. 59, art. 60 ust. 1 pkt 17, art. 66 ust. 1-3, art. 67-71, art. 73,
art. 74, art. 77 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 lit. a i e oraz ust. 7 i 8, art. 78, art. 79, przepisy wydane
na podstawie art. 80 ust. 1, art. 96, przepisy wydane na podstawie art. 97 ust. 1, art. 360379, art. 428 ust. 1 pkt 2 lit. c, art. 429 ust. 1 pkt 1, art. 443 ust. 1 pkt 5 oraz art. 448
ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;]
<1) art. 3 pkt 20–22, art. 58, art. 59, art. 60 ust. 1 pkt 17 i 17a, art. 66 ust. 1, 2 i 3, art.
67–71, art. 73, art. 74, art. 74a, art. 77 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 lit. a i e oraz ust. 7 i 8, art. 78
ust. 1 i 2, art. 79 ust. 1–4, przepisy wydane na podstawie art. 80 ust. 1, art. 96,
przepisy wydane na podstawie art. 97 ust. 1, art. 360–379, art. 428 ust. 1 pkt 2 lit. c,
art. 429 ust. 1 pkt 1, art. 443 ust. 1 pkt 5 i ust. 2, art. 448 oraz art. 449a ustawy z dnia
12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;>
2) art. 34 ust. 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 810/2009 z dnia
13 lipca 2009 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Wizowy (kodeks wizowy) (Dz.
Urz. UE L 243 z 15.09.2009, str. 1, z późn. zm.) w zakresie unieważnienia lub cofnięcia
wizy krajowej.

U S T A W A z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2020 r. poz.
1856)
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1. Organem właściwym w sprawach zarządzania kryzysowego na terenie województwa jest
wojewoda.
2. Do zadań wojewody w sprawach zarządzania kryzysowego należy:
1) kierowanie monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem skutków zagrożeń
na terenie województwa;
2) realizacja zadań z zakresu planowania cywilnego, w tym:
a) wydawanie starostom zaleceń do powiatowych planów zarządzania kryzysowego,
b) zatwierdzanie powiatowych planów zarządzania kryzysowego,
c) przygotowywanie i przedkładanie do zatwierdzenia ministrowi właściwemu do spraw
administracji publicznej wojewódzkiego planu zarządzania kryzysowego,
d) realizacja wytycznych do wojewódzkich planów zarządzania kryzysowego;
3) zarządzanie, organizowanie i prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu
zarządzania kryzysowego;
4)

wnioskowanie o użycie pododdziałów lub oddziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej
Polskiej do wykonywania zadań, o których mowa w art. 25 ust. 3, oraz doraźnych
zgrupowań zadaniowych do wykonywania zadań, o których mowa w art. 25b ust. 1;

4a) wnioskowanie o użycie Policji, Straży Granicznej lub Państwowej Straży Pożarnej do
wykonywania zadań, o których mowa w art. 25a;
5) wykonywanie

przedsięwzięć

wynikających

z

dokumentów

planistycznych

wykonywanych w ramach planowania operacyjnego realizowanego w województwie;
6) zapobieganie,

przeciwdziałanie

i

usuwanie

skutków

zdarzeń

o

charakterze

terrorystycznym;
6a) współdziałanie z Szefem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w zakresie
zapobiegania,

przeciwdziałania

i

usuwania

skutków

zdarzeń

o

charakterze

terrorystycznym;
7) organizacja wykonania zadań z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej;
8) (uchylony).
3. Minister właściwy do spraw administracji publicznej, w uzgodnieniu z ministrem
właściwym do spraw wewnętrznych oraz po zasięgnięciu opinii dyrektora Centrum,
wydaje, w drodze zarządzenia, wojewodom wytyczne do wojewódzkich planów
zarządzania kryzysowego.
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właściwym do spraw wewnętrznych zatwierdza wojewódzkie plany zarządzania
kryzysowego i ich aktualizacje, po zasięgnięciu opinii dyrektora Centrum.
5. Zadania, o których mowa w ust. 2, wykonuje wojewoda we współpracy z właściwymi
organami administracji publicznej.
6. Do zadań komórki organizacyjnej właściwej w sprawach zarządzania kryzysowego w
urzędzie wojewódzkim należy w szczególności:
1) gromadzenie i przetwarzanie danych oraz ocena zagrożeń występujących na obszarze
województwa;
2) monitorowanie, analizowanie i prognozowanie rozwoju zagrożeń na obszarze
województwa;
3) dostarczanie niezbędnych informacji dotyczących aktualnego stanu bezpieczeństwa dla
wojewódzkiego zespołu zarządzania kryzysowego, zespołu zarządzania kryzysowego
działającego w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz
Centrum;
4) współpraca z powiatowymi zespołami zarządzania kryzysowego;
5) zapewnienie funkcjonowania wojewódzkiego zespołu zarządzania kryzysowego, w tym
dokumentowanie jego prac;
6) realizacja zadań stałego dyżuru w ramach gotowości obronnej państwa;
7) opracowywanie i aktualizacja wojewódzkiego planu zarządzania kryzysowego;
8) przygotowywanie, w oparciu o analizę zagrożeń w poszczególnych powiatach, zaleceń
wojewody do powiatowych planów zarządzania kryzysowego;
9) opiniowanie oraz przedkładanie do zatwierdzenia wojewodzie powiatowych planów
zarządzania kryzysowego;
10) gromadzenie

i

przetwarzanie

informacji

dotyczących

infrastruktury krytycznej

zlokalizowanej na terenie województwa;
11) planowanie wsparcia innych organów właściwych w sprawach zarządzania kryzysowego;
12) planowanie użycia pododdziałów lub oddziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
do wykonywania zadań, o których mowa w art. 25 ust. 3;
13) planowanie wsparcia przez organy administracji publicznej realizacji zadań Sił
Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.
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kryzysowego jest wojewódzki zespół zarządzania kryzysowego, powoływany przez
wojewodę, który określa jego skład, organizację, siedzibę oraz tryb pracy, zwany dalej
"zespołem wojewódzkim".
8. Do zadań zespołu wojewódzkiego należy w szczególności:
1) ocena występujących i potencjalnych zagrożeń mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo
publiczne i prognozowanie tych zagrożeń;
2) przygotowywanie

propozycji

działań

i

przedstawianie

wojewodzie

wniosków

dotyczących wykonania, zmiany lub zaniechania działań ujętych w wojewódzkim planie
zarządzania kryzysowego;
3) przekazywanie do wiadomości publicznej informacji związanych z zagrożeniami;
4) opiniowanie wojewódzkiego planu zarządzania kryzysowego;
5) (uchylony).
9. W skład zespołu wojewódzkiego wchodzą wojewoda jako przewodniczący, kierownik
komórki organizacyjnej właściwej w sprawach zarządzania kryzysowego w urzędzie
wojewódzkim jako zastępca przewodniczącego, a także inne osoby wskazane przez
przewodniczącego w zależności od potrzeb spośród:
1) kierowników zespolonych służb, inspekcji i straży wojewódzkich;
2) osób zatrudnionych w urzędzie wojewódzkim lub w jednostkach organizacyjnych służb,
inspekcji i straży wojewódzkich;
3) osób zatrudnionych w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie oraz
Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
[10. W skład zespołu wojewódzkiego wchodzi również szef wojewódzkiego sztabu wojskowego
lub jego przedstawiciel.]
<10. W skład zespołu wojewódzkiego wchodzą również wyznaczeni przez Ministra
Obrony Narodowej przedstawiciele Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.>
11. W

skład

zespołu

wojewódzkiego

może

wchodzić

przedstawiciel

samorządu

województwa, wyznaczony przez marszałka województwa.
12. W skład zespołu wojewódzkiego mogą wchodzić inne osoby zaproszone przez
przewodniczącego.
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z dnia 24 sierpnia 2007 r. o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie

Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym (Dz. U. z 2019 r. poz.
1844)
Art. 4.
1. Uprawnienie do bezpośredniego dostępu do Krajowego Systemu Informatycznego (KSI) w
celu wglądu do danych SIS dotyczących:
1)

osób poszukiwanych do tymczasowego aresztowania w celu wydania ich na wniosek
Państwa Członkowskiego lub państwa obcego przysługuje Straży Granicznej, Policji,
Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Żandarmerii Wojskowej, Centralnemu Biuru
Antykorupcyjnemu, Służbie Celno-Skarbowej, sądowi lub prokuraturze;

2)

osób poszukiwanych do tymczasowego aresztowania w celu przekazania osoby ściganej
na podstawie europejskiego nakazu aresztowania przysługuje Straży Granicznej, Policji,
Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Żandarmerii Wojskowej, Centralnemu Biuru
Antykorupcyjnemu, Służbie Celno-Skarbowej, sądowi lub prokuraturze;

3)

świadków wezwanych do stawienia się przed sądem lub prokuratorem w związku z
postępowaniem karnym lub postępowaniem karnym skarbowym lub podejrzanych
wezwanych do stawienia się przed prokuratorem w związku z postępowaniem karnym lub
postępowaniem karnym skarbowym, którzy są poszukiwani, lub oskarżonych wezwanych
do stawienia się przed sądem w związku z postępowaniem karnym lub postępowaniem
karnym skarbowym w celu poniesienia odpowiedzialności za czyny, za które są
poszukiwani, lub skazanych, wobec których powinien zostać wykonany wyrok w sprawie
karnej lub w sprawie o przestępstwo skarbowe, lub skazanych wezwanych do stawienia
się w celu odbycia kary pozbawienia wolności - dla ustalenia miejsca ich pobytu
przysługuje Straży Granicznej, Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
Żandarmerii Wojskowej, Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu, Służbie CelnoSkarbowej, sądowi lub prokuraturze;

4)

cudzoziemców, których dane zostały wpisane do Systemu Informacyjnego Schengen dla
celów odmowy wjazdu, przysługuje ministrowi właściwemu do spraw zagranicznych,
Straży Granicznej, Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu,
Żandarmerii Wojskowej, Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu, Służbie Kontrwywiadu
Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego, Służbie Celno-Skarbowej, Szefowi Urzędu
do Spraw Cudzoziemców, wojewodzie, konsulowi, sądowi lub prokuraturze;
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osób zaginionych albo osób zaginionych, które dla ich ochrony lub w celu zapobiegania
stwarzanym przez nie zagrożeniom powinny być oddane do właściwej placówki
opiekuńczej

lub

Bezpieczeństwa

leczniczej,

przysługuje

Wewnętrznego,

Straży

Żandarmerii

Granicznej,

Wojskowej,

Policji,

Centralnemu

Agencji
Biuru

Antykorupcyjnemu, Służbie Celno-Skarbowej, sądowi lub prokuraturze;
6)

osób lub pojazdów silnikowych o pojemności silnika przekraczającej 50 cm3, statków
wodnych, statków powietrznych i kontenerów, wprowadzonych w celu przeprowadzania
niejawnego nadzorowania lub kontroli przysługuje Straży Granicznej, Policji, Agencji
Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Żandarmerii Wojskowej, Służbie
Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego, Centralnemu Biuru
Antykorupcyjnemu, Służbie Celno-Skarbowej, sądowi lub prokuraturze;

7) przedmiotów podlegających zatrzymaniu albo zatrzymaniu w celu wykorzystania jako
dowód w postępowaniu karnym lub postępowaniu karnym skarbowym, należących do
jednej z poniższych kategorii:
a) pojazdy silnikowe o pojemności silnika przekraczającej 50 cm3, statki wodne i statki
powietrzne,
b) przyczepy i naczepy o masie własnej przekraczającej 750 kg, przyczepy turystyczne,
urządzenia przemysłowe, silniki przyczepne i kontenery,
c) broń palna,
d) blankiety dokumentów urzędowych, które zostały skradzione, przywłaszczone lub
utracone,
e) wydane dokumenty tożsamości, takie jak: paszporty, dowody tożsamości, prawa jazdy,
dokumenty pobytowe i dokumenty podróży, które zostały skradzione, przywłaszczone,
utracone lub unieważnione,
f) dowody rejestracyjne i tablice rejestracyjne pojazdów, które zostały skradzione,
przywłaszczone, utracone lub unieważnione,
g) banknoty (o spisanych numerach),
h) papiery wartościowe i środki płatnicze, takie jak: czeki, karty kredytowe, obligacje, akcje i
dokumenty potwierdzające udział, które zostały skradzione, przywłaszczone, utracone lub
unieważnione
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Żandarmerii Wojskowej, Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu, Służbie CelnoSkarbowej, sądowi lub prokuraturze;
8) przedmiotów podlegających zatrzymaniu albo zatrzymaniu w celu wykorzystania jako
dowód w postępowaniu karnym lub postępowaniu karnym skarbowym, należących do
jednej z kategorii, o których mowa w pkt 7 lit. d oraz e, przysługuje ministrowi
właściwemu

do

spraw

wewnętrznych,

<ministrowi

właściwemu

do

spraw

zagranicznych,> Szefowi Urzędu do Spraw Cudzoziemców, wojewodzie, konsulowi lub
dyrektorowi urzędu morskiego;
9)

przedmiotów podlegających zatrzymaniu albo zatrzymaniu w celu wykorzystania jako
dowód w postępowaniu karnym lub postępowaniu karnym skarbowym, należących do
jednej z kategorii, o których mowa w pkt 7 lit. a, b oraz f, przysługuje ministrowi
właściwemu do spraw wewnętrznych, Służbie Ochrony Państwa, Agencji Wywiadu,
Służbie Wywiadu Wojskowego, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, organom jednostek
wojskowych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej lub wojewodzie mazowieckiemu;

10) przedmiotów podlegających zatrzymaniu albo zatrzymaniu w celu wykorzystania jako
dowód w postępowaniu karnym lub postępowaniu karnym skarbowym, należących do
kategorii, o której mowa w pkt 7 lit. a, przysługuje naczelnikowi urzędu skarbowego.
2. Uprawnienie do pośredniego dostępu do Krajowego Systemu Informatycznego (KSI) w
celu wglądu do danych SIS dotyczących przedmiotów, o których mowa w ust. 1 pkt 7 lit.
a, b oraz f, przysługuje organom samorządowym właściwym w sprawach rejestracji
pojazdów.
3. Uprawnienie do wglądu do danych SIS przysługuje organom określonym w ust. 1 pkt 9 i
ust. 2 wyłącznie w związku z wykonywaniem obowiązku rejestracji pojazdów
określonego w art. 73 i 74 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1990, z późn. zm.) w celu sprawdzenia, czy zgłoszone do rejestracji
pojazdy nie zostały skradzione, przywłaszczone lub utracone w inny sposób.
4. Organy, o których mowa w ust. 1 i 2, w przypadku odnalezienia na skutek wglądu do
danych SIS osoby lub przedmiotu, których dotyczy wpis, są obowiązane do podjęcia
wnioskowanych we wpisie działań, o ile realizowane przez dany organ zadania
umożliwiają im takie działania, albo do bezzwłocznego przekazania osoby lub przedmiotu
Policji.
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przekazywania Policji osób lub przedmiotów odnalezionych na skutek wglądu do danych
SIS, a także związane z tym obowiązki Policji, uwzględniając sprawną i skuteczną
realizację wnioskowanych we wpisie działań wobec odnalezionych osób lub
przedmiotów.

USTAWA

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

zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1845 i 2112)

Art. 21.
1. Lekarz lub felczer, który podejrzewa lub rozpoznaje wystąpienie niepożądanego odczynu
poszczepiennego, ma obowiązek, w ciągu 24 godzin od powzięcia podejrzenia jego
wystąpienia, zgłoszenia takiego przypadku do państwowego powiatowego inspektora
sanitarnego właściwego dla miejsca powzięcia podejrzenia jego wystąpienia.
2. Zgłoszenie zawiera dane osoby, u której podejrzewa się lub rozpoznano wystąpienie
niepożądanego odczynu poszczepiennego:
1) imię i nazwisko;
2) datę urodzenia;
3) numer PESEL, a w przypadku gdy osobie nie nadano tego numeru - serię i numer
paszportu albo numer identyfikacyjny innego dokumentu, na podstawie którego jest
możliwe ustalenie danych osobowych;
4) płeć;
5) adres miejsca zamieszkania;
6) dane o stanie zdrowia oraz inne informacje niezbędne do sprawowania nadzoru nad
występowaniem odczynów poszczepiennych, zgodnie ze współczesną wiedzą medyczną.
3. Właściwy państwowy inspektor sanitarny:
1) uzupełnia zgłoszenie niepożądanego odczynu poszczepiennego o informacje zebrane w
miejscu wykonania szczepienia lub niezwłocznie przekazuje zgłoszenie państwowemu
powiatowemu inspektorowi sanitarnemu właściwemu ze względu na miejsce wykonania
szczepienia oraz
2) prowadzi rejestr zgłoszeń niepożądanych odczynów poszczepiennych.
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formie papierowej lub w systemie elektronicznym, a dane w nim zgromadzone są
udostępnianie podmiotom, o których mowa w art. 30 ust. 1.
5. Rejestr zawiera dane osób, u których podejrzewa się lub rozpoznano wystąpienie
niepożądanego odczynu poszczepiennego:
1) imię i nazwisko;
2) datę urodzenia;
3) numer PESEL, a w przypadku gdy osobie nie nadano tego numeru - serię i numer
paszportu albo numer identyfikacyjny innego dokumentu, na podstawie którego jest
możliwe ustalenie danych osobowych;
4) płeć;
5) adres miejsca zamieszkania;
6) dane o stanie zdrowia oraz inne informacje niezbędne do sprawowania nadzoru nad
występowaniem odczynów poszczepiennych, zgodnie ze współczesną wiedzą medyczną;
7) informacje pochodzące z nadzoru indywidualnego.
6. Koszty świadczeń zdrowotnych, udzielanych w związku z leczeniem niepożądanych
odczynów poszczepiennych ubezpieczonych, są finansowane na zasadach określonych w
przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
7. Koszty świadczeń zdrowotnych, udzielanych w związku z leczeniem niepożądanych
odczynów poszczepiennych osób nieposiadających uprawnień z tytułu ubezpieczenia
zdrowotnego, są finansowane z budżetu państwa z części, której dysponentem jest
minister właściwy do spraw zdrowia.
8. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:
1) rodzaje niepożądanych odczynów poszczepiennych i kryteria ich rozpoznawania na
potrzeby nadzoru epidemiologicznego,
2) sposób zgłaszania niepożądanych odczynów poszczepiennych,
3) wzory formularzy zgłoszeń niepożądanych odczynów poszczepiennych,
4) sposób prowadzenia rejestru zgłoszeń niepożądanych odczynów poszczepiennych,
udostępniania danych nim objętych oraz okres ich przechowywania
- mając na względzie jednolitość rodzajów rozpoznawanych niepożądanych odczynów
poszczepiennych i zapewnienie skutecznego nadzoru epidemiologicznego w zakresie
występowania tych odczynów.
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<Art. 21a.
1. Osoba przeprowadzająca:
1) lekarskie badanie kwalifikacyjne,
2) szczepienie ochronne
– może dokonywać wpisu do Karty Szczepień określonej w przepisach wydanych na
podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i
Rzeczniku Praw Pacjenta, prowadzonej w postaci elektronicznej w systemie, o
którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji
w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2020 r. poz. 702, 1493 i 1875).
2. W przypadku gdy osoba przeprowadzająca lekarskie badanie kwalifikacyjne
dokonała wpisu o tym badaniu do Karty Szczepień, nie wystawia się zaświadczenia, o
którym mowa w art. 17 ust. 4.
3. Zaświadczenie o wykonaniu szczepienia wydane w postaci elektronicznej udostępnia
się w Internetowym Koncie Pacjenta, o którym mowa w art. 7a ustawy z dnia 28
kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, osoby poddanej
szczepieniu. Na żądanie tej osoby zaświadczenie o wykonaniu szczepienia wydaje się
także w postaci papierowej.
4. W przypadku dokonania wpisu o szczepieniu w Karcie Szczepień nie jest wymagane
dokonanie:
1) tego samego wpisu w karcie uodpornienia;
2) wpisu o szczepieniu w wykazie zabiegów, o którym mowa w przepisach wydanych na
podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i
Rzeczniku Praw Pacjenta.
Art. 21b.
Osoby wykonujące zawód medyczny mają dostęp do jednostkowych danych
medycznych

osoby

poddanej

szczepieniu

dotyczących

przeprowadzonego

szczepienia. W tym przypadku nie jest wymagana zgoda osoby poddanej szczepieniu
lub jej przedstawiciela ustawowego.
Art. 21c.
1. W przypadku wystąpienia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii,
ogłoszonego z powodu COVID-19, wykonanie szczepienia ochronnego przeciwko
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wykluczenia przeciwwskazań do jego wykonania.
2. W przypadku wystąpienia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii,
ogłoszonego z powodu COVID-19, szczepienia ochronne przeciwko COVID-19
przeprowadzają:
1) lekarze, lekarze dentyści, pielęgniarki, położne, felczerzy i ratownicy medyczni;
2) fizjoterapeuci, farmaceuci, higienistki szkolne i diagności laboratoryjni, posiadający
kwalifikacje określone w przepisach wydanych na podstawie ust. 5.
3. Do szczepień ochronnych przeciwko COVID-19 nie stosuje się przepisów art. 19, w
przypadku wystąpienia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii,
ogłoszonego z powodu COVID-19.
4. W przypadku wystąpienia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii,
ogłoszonego z powodu COVID-19, zakup szczepionek przeciwko COVID-19 oraz
koszty przeprowadzania szczepień ochronnych przeciwko COVID-19 są finansowane
ze środków publicznych.
5. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, kwalifikacje
osób przeprowadzających szczepienia ochronne przeciwko COVID-19, o których
mowa w ust. 2 pkt 2, uwzględniając konieczność zapewnienia bezpieczeństwa osób
poddanych tym szczepieniom.
Art. 21d.
1. Szczepienia ochronne przeciwko COVID-19 są przeprowadzane na podstawie
skierowania określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z
dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, zwanego
dalej „skierowaniem”.
2. Skierowanie w postaci elektronicznej jest wystawiane przez:
1) system, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie
informacji w ochronie zdrowia,
2) lekarza za pośrednictwem systemu, o którym mowa w pkt 1
– zgodnie z kryteriami określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 4.
3. Skierowanie jest ważne przez okres 60 dni od dnia jego wystawienia.
4. Do skierowania, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, stosuje się art. 31b ust. 14 ustawy z
dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia.
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dawki szczepionki przeciwko COVID-19 punkt szczepień dokonuje zmiany statusu
informacji skierowania w systemie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 28
kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia.

Art. 21e.
1. Tworzy się centralny elektroniczny system rejestracji na szczepienia ochronne
przeciwko COVID-19, zwany dalej „systemem rejestracji”, w którym są
przetwarzane:
1) informacje niezbędne do przeprowadzania tych szczepień;
2) dane osoby poddającej się tym szczepieniom: imię i nazwisko, numer PESEL, numer
i seria dokumentu tożsamości, numer telefonu, adres poczty elektronicznej, adres
miejsca zamieszkania, oraz jednostkowe dane medyczne tej osoby;
3) dane zawarte w skierowaniu.
2. Do systemu rejestracji dane o planowanych szczepieniach ochronnych przeciwko
COVID-19:
1) wprowadza administrator systemu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 28
kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia;
2) wprowadza się w ramach działalności:
a) usługodawcy w rozumieniu art. 2 pkt 15 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie
informacji w ochronie zdrowia, wystawiającego skierowanie,
b) punktu szczepień.
3. Do systemu rejestracji dane o przeprowadzanych szczepieniach ochronnych
przeciwko COVID-19 wprowadza się w ramach działalności punktu szczepień.
4. Administratorem danych zawartych w systemie rejestracji jest minister właściwy do
spraw zdrowia.
5. Obsługę techniczną systemu rejestracji zapewnia jednostka podległa ministrowi
właściwemu do spraw zdrowia, właściwa w zakresie systemów informacyjnych
ochrony zdrowia.
6. W zakresie kierowania na szczepienia ochronne przeciwko COVID-19 system
rejestracji korzysta z danych oraz usług dostarczanych przez System Informacji
Medycznej, dziedzinowe systemy teleinformatyczne oraz rejestry medyczne, o
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w ochronie zdrowia.
7. Dane dotyczące szczepień ochronnych przeciwko COVID-19 zawarte w systemie
rejestracji, w tym jednostkowe dane medyczne, są przekazywane do systemu, o
którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji
w ochronie zdrowia, w celu prezentowania ich w Internetowym Koncie Pacjenta, o
którym mowa w art. 7a tej ustawy, oraz monitorowania przebiegu szczepień.
8. Jednostka podległa ministrowi właściwemu do spraw zdrowia właściwa w zakresie
systemów informacyjnych ochrony zdrowia udostępnia dane o szczepieniach
Narodowemu Funduszowi Zdrowia w celu kontrolowania i rozliczania udzielonych
świadczeń opieki zdrowotnej.
Art. 21f.
1. Rejestracja na wykonanie szczepienia ochronnego przeciwko COVID-19 następuje w
systemie rejestracji po udostępnieniu imienia i nazwiska oraz numeru PESEL osoby
poddawanej temu szczepieniu, a w przypadku jego braku – numeru i serii
dokumentu tożsamości wskazanego na skierowaniu, za pośrednictwem:
1) Internetowego Konta Pacjenta, o którym mowa w art. 7a ustawy z dnia 28 kwietnia
2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, lub telefonicznie;
2) usługodawcy wystawiającego skierowanie;
3) punktu szczepień.
2. Podczas rejestracji na wykonanie szczepienia ochronnego przeciwko COVID-19 osoba
poddawana temu szczepieniu może przekazać numer telefonu lub adres poczty
elektronicznej. W takim przypadku informacja o terminie i miejscu szczepienia
ochronnego przeciwko COVID-19 jest przekazywana przez jednostkę podległą
ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, właściwą w zakresie systemów
informacyjnych ochrony zdrowia w postaci wiadomości tekstowej na ten numer
telefonu lub adres poczty elektronicznej.>

[Art. 48a.] <art. 47c.>
1. Kto w stanie zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii nie stosuje się do
ustanowionych na podstawie art. 46 lub art. 46b nakazów, zakazów lub ograniczeń, o
których mowa w:
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5000 zł do 30 000 zł;
2) art. 46 ust. 4 pkt 2 lub w art. 46b pkt 3, podlega karze pieniężnej w wysokości od 10 000
zł do 30 000 zł;
3) art. 46 ust. 4 pkt 3-5 lub w art. 46b pkt 2 i 8, podlega karze pieniężnej w wysokości od
10 000 zł do 30 000 zł;
4) art. 46 ust. 4 pkt 6, podlega karze pieniężnej w wysokości od 5000 zł do 10 000 zł;
5) art. 46 ust. 4 pkt 7 lub w art. 46b pkt 4, podlega karze pieniężnej w wysokości od 5000 zł
do 10 000 zł.
2. Kto w stanie zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii nie wykonuje decyzji, o których
mowa w art. 47 ust. 4, podlega karze pieniężnej w wysokości od 5000 zł do 30 000 zł.
3. Kary pieniężne, o których mowa w:
1) ust. 1, wymierza, w drodze decyzji administracyjnej, państwowy powiatowy inspektor
sanitarny i państwowy graniczny inspektor sanitarny;
2) ust. 2, wymierza odpowiednio wojewoda albo minister właściwy do spraw zdrowia.
4. Decyzja w sprawie kary pieniężnej podlega natychmiastowemu wykonaniu z dniem jej
doręczenia. Decyzję tę doręcza się niezwłocznie.
5. W przypadku ponownego popełnienia takiego samego czynu, o którym mowa w ust. 1 lub
2, wysokość kary pieniężnej:
1) jest nie niższa od wysokości kary pieniężnej wymierzonej poprzednio za takie naruszenie;
2) ustala się, dokonując powiększenia o 25% wysokości kary pieniężnej ustalonej zgodnie z
pkt 1.
6. Egzekucja nałożonych kar pieniężnych następuje w trybie przepisów o postępowaniu
egzekucyjnym w administracji.
7. Kary pieniężne stanowią dochód budżetu państwa i są wpłacane w terminie 7 dni od dnia
wydania decyzji. W przypadku kar, o których mowa w ust. 1, są one wpłacane na
rachunek bankowy właściwej stacji sanitarno - epidemiologicznej.
8. W zakresie nieuregulowanym w ustawie do kar pieniężnych stosuje się odpowiednio
przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z
2020 r. poz. 1325 i 1423).
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2020 r. poz. 702, 1493 i 1875)
Art. 2.
Użyte w ustawie określenia oznaczają:
1)

administrator danych - administratora, o którym mowa w art. 4 pkt 7 rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.);

2) administrator systemu - podmiot odpowiedzialny za techniczno-organizacyjną obsługę
systemu teleinformatycznego;
2a) apteka - aptekę ogólnodostępną i punkt apteczny w rozumieniu ustawy z dnia 6 września
2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 499, z późn. zm.);
3) certyfikat do uwierzytelniania danych - poświadczenie elektroniczne, wydawane na
wniosek usługodawcy przez system, o którym mowa w art. 7 ust. 1, służące do
potwierdzania pochodzenia i integralności danych przekazywanych lub udostępnianych
przez usługodawcę;
3a) certyfikat do uwierzytelniania systemu - poświadczenie elektroniczne, wydawane przez
system, o którym mowa w art. 7 ust. 1, służące do:
a) uwierzytelniania systemu usługodawcy w Systemie Informacji Medycznej, zwanym dalej
"SIM", oraz w dziedzinowych systemach teleinformatycznych,
b) wzajemnego uwierzytelniania systemów teleinformatycznych usługodawców lub innych
podmiotów przetwarzających jednostkowe dane medyczne;
4) dane - litery, wyrazy, cyfry, teksty, liczby, znaki, symbole, obrazy, kombinacje liter, cyfr,
liczb, symboli i znaków, zebrane w zbiory o określonej strukturze, dostępne według
określonych kryteriów, w tym dane osobowe;
5) dziedzinowy system teleinformatyczny - system teleinformatyczny wspomagający
określony obszar funkcjonowania systemu ochrony zdrowia;
6)

elektroniczna dokumentacja medyczna - dokumenty wytworzone w postaci
elektronicznej

opatrzone

kwalifikowanym

podpisem

elektronicznym,

podpisem

zaufanym, podpisem osobistym albo z wykorzystaniem sposobu potwierdzania
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udostępnionym bezpłatnie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych:
a) recepty,
b) określone w przepisach wydanych na podstawie art. 13a,
c) skierowania określone w przepisach wydanych na podstawie art. 59aa ust. 2 ustawy z dnia
27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373, z późn. zm.)[;] <,>
<d)zlecenia na zaopatrzenie i zlecenia naprawy, o których mowa w art. 38 ust. 4a ustawy
z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego
przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 357,
945, 1493 i 1875),
e) Karty Szczepień, o których mowa w art. 21a ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o
zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2020 r.
poz. 1845 i 2112);>
7)

jednostkowe dane medyczne - dane osoby fizycznej o udzielonych, udzielanych i
planowanych świadczeniach opieki zdrowotnej oraz dotyczące jej stanu zdrowia, w tym
profilaktyki zdrowotnej i realizacji programów zdrowotnych;

8) dokument elektroniczny - dokument elektroniczny, o którym mowa w art. 3 pkt 2 ustawy
z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania
publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346);
9) płatnik - następujące podmioty:
a) podmiot finansujący lub współfinansujący udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej,
b) usługobiorcę finansującego lub współfinansującego udzielenie świadczenia opieki
zdrowotnej;
10) pobieranie danych - pobieranie danych, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z
dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2134 oraz z 2020 r.
poz. 288);
11) pracownik medyczny - osobę wykonującą zawód medyczny, o której mowa w art. 2 ust.
1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, oraz osobę
uprawnioną do świadczenia usług farmaceutycznych, która udziela świadczeń opieki
zdrowotnej lub świadczy usługi farmaceutyczne w ramach stosunku pracy lub umowy
cywilnoprawnej;
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uporządkowany zbiór danych osobowych, jednostkowych danych medycznych lub danych
niebędących danymi osobowymi, służący do realizacji zadań publicznych, prowadzony
przez podmiot funkcjonujący w systemie ochrony zdrowia;
13) system teleinformatyczny - system teleinformatyczny w rozumieniu art. 3 pkt 3 ustawy z
dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania
publiczne;
14) świadczenie opieki zdrowotnej - świadczenie opieki zdrowotnej, o którym mowa w art. 5
pkt 34 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych;
15) usługodawca - świadczeniodawcę, o którym mowa w art. 5 pkt 41 ustawy z dnia 27
sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych, oraz aptekę;
16) usługobiorca - osobę fizyczną korzystającą lub uprawnioną do korzystania ze świadczeń
opieki zdrowotnej, w tym świadczeniobiorcę w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 27
sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych oraz osobę, o której mowa w art. 2 ust. 2 i art. 13 tej ustawy;
17) wyrób medyczny - wyrób medyczny, wyposażenie wyrobu medycznego, wyrób
medyczny do diagnostyki in vitro, wyposażenie wyrobu medycznego do diagnostyki in
vitro, aktywny wyrób medyczny do implantacji oraz system lub zestaw zabiegowy
złożony z wyrobów medycznych, o których mowa w ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o
wyrobach medycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 186);
18) zdarzenie medyczne przetwarzane w systemie informacji - świadczenie zdrowotne, o
którym mowa w art. 5 pkt 40 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
19) Internetowe Konto Pacjenta - moduł systemu, o którym mowa w art. 7 ust. 1, w którym
są przetwarzane dane dotyczące usługobiorcy zawarte w SIM oraz Systemie Rejestru
Usług Medycznych Narodowego Funduszu Zdrowia.

Art. 15.
1. Tworzy się rejestr medyczny zwany Centralnym Wykazem Usługobiorców, zawierający
dane dotyczące usługobiorców.
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obejmuje:
1) unikalny identyfikator usługobiorcy;
2) dane, o których mowa w art. 4 ust. 3 pkt 1 lit. a-d, g-o, r oraz u-x.
3. Dane do Centralnego Wykazu Usługobiorców, w zakresie określonym w art. 4 ust. 3 pkt 1
lit. m-o oraz u-v, są obowiązani przekazywać płatnicy, o których mowa w art. 2 pkt 9 lit.
a.
4. Dane do Centralnego Wykazu Usługobiorców, w zakresie określonym w art. 4 ust. 3 pkt 1
lit. j-l oraz w, przekazują usługobiorcy.
4a. Dane do Centralnego Wykazu Usługobiorców, w zakresie określonym w art. 4 ust. 3 pkt 1
lit. x, jest obowiązane przekazywać Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne do Spraw
Transplantacji "Poltransplant
4b. Dane do Centralnego Wykazu Usługobiorców, w zakresie określonym w art. 4 ust. 3 pkt 1
lit. l oraz w, mogą przekazywać również usługodawcy.
4c. Dane do Centralnego Wykazu Usługobiorców, w zakresie określonym w art. 4 ust. 3 pkt 1
lit. n oraz o, są obowiązani przekazywać:
1) Zakład Ubezpieczeń Społecznych;
2) Minister Obrony Narodowej;
3) minister właściwy do spraw wewnętrznych;
4) Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych;
5) Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego;
6) Szef Agencji Wywiadu;
7) Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego;
8) podmioty, o których mowa w art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie
stosowania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2017 r. poz. 2119 oraz z 2020 r. poz.
284);
9) Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne do Spraw Transplantacji "Poltransplant";
10) Polski Czerwony Krzyż;
11) administratorzy danych zawartych w Elektronicznym Krajowym Systemie Monitoringu
Orzekania o Niepełnosprawności, o którym mowa w art. 6d ustawy z dnia 27 sierpnia
1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
(Dz. U. z 2020 r. poz. 426).
Objaśnienie oznaczeń: [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm
<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

- 100 <4d. Dane do Centralnego Wykazu Usługobiorców, w zakresie określonym w art. 4 ust.
3 pkt 1 lit. w, administrator danych jest obowiązany przekazywać również z innych
prowadzonych przez niego baz danych, w tym z baz rejestrujących usługobiorców na
udzielenie im świadczeń opieki zdrowotnej.>
5.

(23)

Minister właściwy do spraw informatyzacji, jako organ prowadzący rejestr PESEL, o

którym mowa w ustawie z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1397 i 2294 oraz z 2020 r. poz. 695):
1) przekazuje do Centralnego Wykazu Usługobiorców dane, w zakresie określonym w art. 4
ust. 3 pkt 1 lit. a-d, g-h, ja oraz r;
2) zapewnia stały dostęp do danych, w zakresie określonym w art. 4 ust. 3 pkt 1 lit. a-d, g-h,
ja oraz r.
5a. Podmioty, o których mowa w ust. 3 i 4c, są obowiązane przekazywać dane, o których
mowa w art. 4 ust. 3 pkt 1 lit. n oraz o, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3
dni od dnia uprawomocnienia się orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o
stopniu niepełnosprawności lub powstania uprawnienia albo jego zmiany lub utraty, jeżeli
takie dane posiadają.
6. Administratorem danych gromadzonych w Centralnym Wykazie Usługobiorców jest
minister właściwy do spraw zdrowia.
7. Administrator danych udostępnia dane zawarte w Centralnym Wykazie Usługobiorców
usługodawcom, w zakresie określonym w art. 4 ust. 3 pkt 1 lit. a, j-k, n oraz o, w celu
umożliwienia automatycznego działania systemów teleinformatycznych usługodawców.

Art. 31b.
1. RAM jest systemem teleinformatycznym, w którym są przetwarzane dane o pracownikach
medycznych i osobach wykonujących zawód medyczny, o których mowa w art. 2 ust. 1
pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, lub czynności
pomocnicze przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt
2 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,
upoważnionych do wykonywania czynności określonych w art. 41a ust. 1 ustawy z dnia 5
grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty lub art. 54a ust. 1 ustawy z dnia 25
czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie

Objaśnienie oznaczeń: [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm
<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm
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pracownikowi medycznemu udzielenie tego upoważnienia.
2. (34) Administratorem danych gromadzonych w RAM jest minister właściwy do spraw
zdrowia.
3. W celu udzielenia upoważnienia osoba uprawniona do złożenia wniosku o wpis do rejestru
podmiotów wykonujących działalność leczniczą, o którym mowa w art. 100 ust. 1 ustawy
z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, w imieniu podmiotu wykonującego
działalność leczniczą, w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 5 tej ustawy, za pośrednictwem
rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, otrzymuje uprawnienia w RAM
i zakłada konta:
1) podmiotu wykonującego działalność leczniczą;
2) pracownika medycznego;
3) osoby upoważnionej.
4. W przypadku istnienia konta w RAM drugiego konta nie zakłada się.
5. Udzielenie upoważnienia następuje przez jego wytworzenie w RAM przez:
1) pracownika medycznego albo
2) osobę upoważnioną, albo
3) podmiot wykonujący działalność leczniczą
- za pomocą konta, o którym mowa w ust. 3, oraz jego podpisanie przez pracownika
medycznego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym, podpisem
zaufanym albo z wykorzystaniem sposobu potwierdzenia pochodzenia oraz integralności
danych

w

postaci

elektronicznej

dostępnego

w

systemie

teleinformatycznym

udostępnionym bezpłatnie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
6. Okręgowa izba lekarska może również otrzymać uprawnienia w RAM i założyć konto
okręgowej izby lekarskiej lub konta, o których mowa w ust. 3 pkt 2 i 3. Przepis ust. 5
stosuje się odpowiednio.
7. RAM zawiera następujące dane:
1) dotyczące pracownika medycznego:
a) imię i nazwisko,
b) numer prawa wykonywania zawodu,
c) numer PESEL;
2) dotyczące osoby upoważnionej:
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b) numer PESEL,
c) określenie zawodu medycznego, jaki wykonuje, i numer prawa wykonywania tego zawodu
medycznego, jeżeli posiada, lub wskazanie, że jest osobą wykonującą czynności
pomocnicze przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt
2 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;
3) datę, od której wystawione upoważnienie obowiązuje;
4) okres, na jaki udzielono upoważnienie;
5) datę cofnięcia albo wygaśnięcia upoważnienia;
6) określenie przyczyny cofnięcia albo wygaśnięcia upoważnienia;
7) unikalny identyfikator upoważnienia nadany przez RAM.
[8. Minister właściwy do spraw zdrowia udostępnia odpowiednio usługodawcom w
odniesieniu do recept i skierowań lub Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych w odniesieniu
do zaświadczeń lekarskich raz dziennie, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego,
informacje, o których mowa w ust. 7 pkt 1 lit. b, pkt 2 lit. b oraz pkt 3-5, a także datę
ostatniej aktualizacji wpisu w RAM i przyczynę tej aktualizacji, w formie dokumentu
elektronicznego, zapisanego w formacie XML oraz opatrzonego pieczęcią elektroniczną.]
<8. Minister właściwy do spraw zdrowia udostępnia odpowiednio usługodawcom w
odniesieniu do recept, zleceń na zaopatrzenie, zleceń naprawy, skierowań i Karty
Szczepień lub Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych w odniesieniu do zaświadczeń
lekarskich raz dziennie, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, informacje,
o których mowa w ust. 7 pkt 1 lit. b, pkt 2 lit. b oraz pkt 3–5, a także datę ostatniej
aktualizacji wpisu w RAM i przyczynę tej aktualizacji, w formie dokumentu
elektronicznego, zapisanego w formacie XML oraz opatrzonego pieczęcią
elektroniczną.>
9. Zakład Ubezpieczeń Społecznych, na podstawie udostępnionej informacji, o której mowa
w ust. 7 pkt 1 lit. b i pkt 2 lit. b, dokonuje weryfikacji, czy możliwe jest udostępnienie
osobie upoważnionej możliwości wystawiania zaświadczeń lekarskich w formie
dokumentu

elektronicznego

za

pośrednictwem

systemu

teleinformatycznego

udostępnionego bezpłatnie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, i przekazuje wynik tej
weryfikacji ministrowi właściwemu do spraw zdrowia przez wprowadzenie tego wyniku
do RAM, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego ten rejestr, w
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pieczęcią elektroniczną.
10. Upoważnienie do wystawiania zaświadczeń lekarskich obowiązuje od dnia otrzymania z
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych informacji o pozytywnym wyniku weryfikacji, o
której mowa w ust. 9, albo od wprowadzonej przez wystawiającego zaświadczenie
lekarskie daty obowiązywania upoważnienia do wystawiania zaświadczeń lekarskich - w
zależności, która z okoliczności nastąpi później.
[11. Upoważnienie do wystawiania recept i skierowań obowiązuje od dnia następującego po
dniu jego udzielenia albo od wprowadzonej przez wystawiającego daty obowiązywania
upoważnienia - w zależności, która z okoliczności nastąpi później.]
<11. Upoważnienie do wystawiania recept, zleceń na zaopatrzenie, zleceń naprawy i
skierowań, a także do dokonywania wpisów w Karcie Szczepień, obowiązuje od dnia
następującego po dniu jego udzielenia albo od wprowadzonej przez wystawiającego
daty obowiązywania upoważnienia – w zależności, która z okoliczności nastąpi
później.>
12. Upoważnienia, o których mowa w ust. 1, są przechowywane w RAM.
13. Informacje określone w ust. 8 minister właściwy do spraw zdrowia udostępnia także
Narodowemu Funduszowi Zdrowia.
[14. Pracownik medyczny oraz osoba upoważniona używa kwalifikowanego podpisu
elektronicznego, podpisu zaufanego, podpisu osobistego albo wykorzystuje sposób
potwierdzania

pochodzenia

oraz

integralności

danych

dostępny

w

systemie

teleinformatycznym udostępnionym bezpłatnie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych do
podpisywania:
1) elektronicznej dokumentacji medycznej;
2) wniosku o dostęp do danych umożliwiających pobranie z SIM elektronicznej dokumentacji
medycznej lub danych z tych dokumentów;
3) wniosku o dostęp do danych przetwarzanych w SIM umożliwiających wymianę między
usługodawcami danych zawartych w elektronicznej dokumentacji medycznej.]
<14. Elektroniczna dokumentacja medyczna jest podpisywana przez pracownika
medycznego lub osobę przez niego upoważnioną kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, podpisem zaufanym, podpisem osobistym albo z wykorzystaniem
sposobu potwierdzania pochodzenia oraz integralności danych dostępnego w
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Społecznych.>
15. Do wykorzystania sposobu potwierdzenia pochodzenia oraz integralności danych w
postaci elektronicznej dostępnego w systemie teleinformatycznym udostępnionym
bezpłatnie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie jest konieczne uzyskanie
upoważnienia wydanego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych do wystawiania
zaświadczeń lekarskich, w tym również przez osoby wykonujące inne zawody medyczne
niż wskazane w art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach
pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

U S T A W A z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
(Dz. U. z 2020 r. poz. 821)
Art. 38b.
1. Zarząd powiatu sprawuje kontrolę nad organizatorami rodzinnej pieczy zastępczej,
rodzinami zastępczymi, prowadzącymi rodzinne domy dziecka oraz placówkami
opiekuńczo-wychowawczymi.
2. Zarząd powiatu może upoważnić, w formie pisemnej, do sprawowania kontroli, o której
mowa w ust. 1, członka zarządu powiatu, pracownika urzędu albo kierownika jednostki
organizacyjnej

powiatu.

Osobami

upoważnionymi

nie

mogą

być

pracownicy

kontrolowanych jednostek.
3. W przypadku gdy umowa o pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej jest zawarta
przez starostę innego powiatu niż starosta powiatu właściwego ze względu na miejsce
zamieszkania rodziny zastępczej, zarząd powiatu sprawującego kontrolę jest określany w
porozumieniu, o którym mowa w art. 54 ust. 3b.
4. W przypadku rodzinnego domu dziecka organizowanego na terenie innego powiatu na
zasadzie porozumienia, o którym mowa w art. 60 ust. 2, zarząd powiatu sprawującego
kontrolę jest określany w tym porozumieniu.
5. W przypadku placówki opiekuńczo-wychowawczej prowadzonej na terenie innego powiatu
na zasadzie porozumienia, o którym mowa w art. 93 ust. 2a, zarząd powiatu sprawującego
kontrolę jest określany w tym porozumieniu.
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7. Zarząd województwa może upoważnić, w formie pisemnej, do sprawowania kontroli, o
której mowa w ust. 6, członka zarządu województwa, pracownika urzędu albo kierownika
jednostki organizacyjnej województwa. Osobami upoważnionymi nie mogą być
pracownicy kontrolowanych jednostek.
8. Zarząd powiatu oraz odpowiednio zarząd województwa w związku z przeprowadzanym
postępowaniem kontrolnym ma prawo do:
1) żądania informacji, dokumentów i danych, niezbędnych do sprawowania kontroli;
2) wstępu w ciągu doby, w tym w porze nocnej - w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia
dziecka, do obiektów i pomieszczeń kontrolowanej jednostki, rodziny zastępczej lub osób
prowadzących rodzinny dom dziecka, w których wykonywane są ich zadania;
3) przeprowadzania oględzin obiektów, składników majątku kontrolowanej jednostki oraz
przebiegu określonych czynności objętych obowiązującym standardem;
4) przeprowadzania oględzin obiektów, w których kontrolowana rodzina zastępcza lub
osoby prowadzące rodzinny dom dziecka sprawują pieczę zastępczą;
5) żądania od pracowników kontrolowanej jednostki, rodziny zastępczej lub osób
prowadzących rodzinny dom dziecka udzielenia informacji w formie ustnej lub pisemnej
w zakresie przeprowadzanej kontroli;
6) obserwacji dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej;
7) przeprowadzania indywidualnych rozmów z dziećmi umieszczonymi w pieczy zastępczej,
w tym zasięgania opinii dzieci, z uwzględnieniem ich wieku, możliwości intelektualnych
oraz stopnia dojrzałości poznawczej.
9. Czynności kontrolnych nie może dokonywać koordynator rodzinnej pieczy zastępczej.
10. Przy przeprowadzaniu

postępowania

kontrolnego

zarząd

powiatu

oraz

zarząd

województwa może korzystać z pomocy osób posiadających specjalistyczną wiedzę z
zakresu przedmiotu kontroli. Przepisy ust. 7 zdanie drugie stosuje się odpowiednio.

<Art. 38c.
W okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii rodzina zastępcza,
prowadzący rodzinny dom dziecka, dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej,
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- 106 dyrektor

regionalnej

placówki

opiekuńczo-terapeutycznej

oraz

dyrektor

interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego są obowiązani do:
1) utrzymywania bezpośredniego kontaktu z właściwymi ze względu na miejsce
sprawowania pieczy zastępczej:
a) państwowym powiatowym inspektorem sanitarnym,
b) wojewodą,
c) organami jednostek samorządu terytorialnego oraz
d) podmiotami leczniczymi, wykonującymi zadania w zakresie zapobiegania oraz
zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi
– w celu wymiany informacji o sytuacji epidemiologicznej;
2) informowania personelu o aktualnych przepisach oraz zaleceniach, poleceniach,
nakazach i zakazach odpowiednich służb i organów;
3) monitorowania zaopatrzenia w niezbędne środki ochrony osobistej i podejmowania
odpowiednich działań w celu ich niezbędnego uzupełnienia.>

U S T A W A z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2020 r. poz. 35 i 2023)

Art. 8.
1. Wnioski w sprawach uregulowanych w ustawie sporządza się w języku polskim.
2. Dokumenty sporządzone w języku obcym, służące za dowód w postępowaniu
prowadzonym na podstawie ustawy, składa się wraz z ich tłumaczeniem na język polski,
dokonanym przez tłumacza przysięgłego.
[3. Wnioski składane w postępowaniu przed konsulem oraz dokumenty sporządzone w języku
obcym, służące za dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy przed
konsulem, składa się w języku polskim lub języku wskazanym przez konsula.]
<3. Wnioski składane w postępowaniu przed ministrem właściwym do spraw
zagranicznych lub konsulem oraz dokumenty sporządzone w języku obcym, służące
za dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy przed ministrem
właściwym do spraw zagranicznych lub konsulem, składa się w języku polskim lub
języku wskazanym przez te organy.>
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podaje się imię i nazwisko tłumacza.

Art. 9.
1. W sprawach uregulowanych w ustawie pisma doręcza się osobom fizycznym pod
wskazanym przez nie adresem albo w każdym miejscu, w którym się adresata zastanie.
2. Cudzoziemcom pozbawionym wolności pisma doręcza się za pośrednictwem administracji
zakładu, w którym przebywają.
3. W razie wyjazdu cudzoziemca za granicę stosuje się przepisy art. 40 § 4 i 5 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096
oraz z 2019 r. poz. 60, 730 i 1133), zwanej dalej "Kodeksem postępowania
administracyjnego".
<4. W postępowaniach w sprawach uregulowanych w ustawie prowadzonych przez
ministra właściwego do spraw zagranicznych, z wyłączeniem spraw, o których mowa
w art. 66 ust. 4, pisma doręcza się za pośrednictwem konsula. Za równorzędne z
doręczeniem oryginału pisma uznaje się doręczenie wydruku jego odwzorowania
cyfrowego, opatrzonego pieczęcią imienną i podpisem konsula.
5. W przypadkach, o których mowa w ust. 4, do doręczeń pism stosuje się przepisy
ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. – Prawo konsularne.>

Art. 10.
<1.> W toku postępowań prowadzonych na podstawie przepisów ustawy nie stosuje się art.
73 § 1 i 1a, art. 79 oraz art. 81 Kodeksu postępowania administracyjnego, jeżeli
cudzoziemiec będący stroną postępowania przebywa za granicą i nie ustanowił
pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej.
<2. W toku postępowań prowadzonych na podstawie przepisów rozdziału 1 w dziale IV
ustawy przez ministra właściwego do spraw zagranicznych nie stosuje się przepisów
art. 10, art. 21, art. 28, art. 29, art. 31, art. 34, art. 48, art. 50, art. 51, art. 61 § 2, art.
63–65, art. 66a, art. 67, art. 78, art. 81, art. 89, art. 97, art. 98, art. 107, art. 154–163a
oraz art. 261 Kodeksu postępowania administracyjnego.>
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1. Wizę krajową wydaje albo odmawia jej wydania konsul.
<1a. Wizę może również wydać albo odmówić jej wydania minister właściwy do spraw
zagranicznych, jeżeli:
1) wniosek o wydanie wizy został złożony w państwie określonym w przepisach
wydanych na podstawie ust. 8;
2) zostały spełnione dodatkowe warunki zapewniające możliwość złożenia wniosku o
wydanie wizy do ministra właściwego do spraw zagranicznych – w przypadku gdy
takie warunki zostały określone w przepisach wydanych na podstawie ust. 8.
1b. Wniosek o wydanie wizy przez ministra właściwego do spraw zagranicznych
cudzoziemiec składa za pośrednictwem konsula.
1c. Wniosek złożony bezpośrednio do ministra właściwego do spraw zagranicznych
zwraca się cudzoziemcowi z informacją o właściwym trybie złożenia wniosku.>
2. Wizę Schengen wydaje na granicy lub odmawia jej wydania komendant placówki Straży
Granicznej.
3. Wizę krajową wydaje się na wniosek cudzoziemca, składany przez niego na formularzu.
3a. Wizę w celu, o którym mowa w art. 60 ust. 1 pkt 24 i 24a, wydaje się niezwłocznie, z
zastrzeżeniem przepisów art. 67.
4. Wizę krajową wydaje członkowi misji dyplomatycznej lub urzędu konsularnego państwa
obcego lub innej osobie zrównanej z nimi pod względem przywilejów i immunitetów na
podstawie ustaw, umów lub powszechnie ustalonych zwyczajów międzynarodowych, a
także członkom ich rodzin, lub odmawia im jej wydania:
1) minister właściwy do spraw zagranicznych albo
2) konsul.
5. Minister właściwy do spraw zagranicznych wydaje wizę krajową, o której mowa w ust. 4,
na podstawie noty ministerstwa spraw zagranicznych państwa obcego lub jego misji
dyplomatycznej, a konsul - dodatkowo na podstawie wniosku o wydanie wizy.
6.

(18)

(uchylony).

7.

(19)

(uchylony).

<8. Minister właściwy do spraw zagranicznych może określić, w drodze rozporządzenia,
państwa, w których cudzoziemcy mogą składać wnioski o wydanie wizy przez
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sprawnej obsługi cudzoziemców.
9. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 8, minister właściwy do spraw
zagranicznych może również określić dodatkowe warunki, po spełnieniu których
cudzoziemcy mogą składać wnioski o wydanie wizy do ministra właściwego do spraw
zagranicznych.>
<Art. 66a.
Czynności, o których mowa w art. 19 ust. 3 Wspólnotowego Kodeksu Wizowego,
minister właściwy do spraw zagranicznych realizuje za pośrednictwem konsula, o
którym mowa w art. 66 ust. 1b.>
Art. 70.
1. Na wniosek Komendanta Głównego Straży Granicznej, Komendanta Głównego Policji,
Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Szefa Agencji Wywiadu, ministra
właściwego do spraw zagranicznych lub innego organu, o którym mowa w art. 69 ust. 3
pkt 6, złożony przed upływem 5-dniowego terminu wyznaczonego na przekazanie przez
te organy Szefowi Urzędu informacji, czy zachodzą okoliczności uzasadniające odmowę
wydania cudzoziemcowi wizy Schengen, o których mowa w art. 32 ust. 1 lit. a tiret ii lub
vi Wspólnotowego Kodeksu Wizowego, albo wizy krajowej, o których mowa w art. 65
ust. 1 pkt 5 lub 8, Szef Urzędu może przedłużyć ten termin o 20 dni.
1a. Na wniosek Komendanta Głównego Straży Granicznej, Komendanta Głównego Policji,
Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Szefa Agencji Wywiadu, ministra
właściwego do spraw zagranicznych lub innego organu, o którym mowa w art. 69 ust. 3
pkt 6, złożony przed upływem 20-dniowego terminu, o którym mowa w art. 69 ust. 7,
Szef Urzędu może przedłużyć ten termin o 25 dni.
2. W przypadku uwzględnienia przez Szefa Urzędu wniosku o przedłużenie terminu, o
którym mowa w ust. 1, lub konieczności przeprowadzenia przez niego dodatkowego
postępowania wyjaśniającego 10-dniowy termin wyznaczony Szefowi Urzędu na
przekazanie informacji konsulowi ulega przedłużeniu, nie dłużej jednak niż do 30 dni.
2a. W przypadku uwzględnienia przez Szefa Urzędu wniosku o przedłużenie terminu, o
którym mowa w ust. 1a, lub konieczności przeprowadzenia przez niego dodatkowego
postępowania wyjaśniającego 30-dniowy termin wyznaczony Szefowi Urzędu na
przekazanie informacji konsulowi ulega przedłużeniu, nie dłużej jednak niż do 55 dni.
Objaśnienie oznaczeń: [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm
<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

- 110 3. O przedłużeniu terminu, o którym mowa w ust. 2 lub 2a, Szef Urzędu powiadamia konsula.

<Art. 70a.
Przepisy art. 67, art. 69 i art. 70 stosuje się odpowiednio w przypadku rozpatrywania
wniosków o wydanie wizy przez ministra właściwego do spraw zagranicznych.>

Art. 72.
Jeżeli dane cudzoziemca ubiegającego się o wydanie wizy krajowej znajdują się w Systemie
Informacyjnym Schengen do celów odmowy wjazdu i zachodzą poważne przyczyny
uzasadniające wydanie tej wizy, o których mowa w art. 65 ust. 2, [konsul] <minister
właściwy do spraw zagranicznych albo konsul> rozpatrujący wniosek o wydanie wizy
krajowej, za pośrednictwem Komendanta Głównego Policji, zasięga opinii, o której mowa
w art. 25 ust. 1 Konwencji Wykonawczej Schengen i informuje, za pośrednictwem
Komendanta Głównego Policji, o wydaniu wizy krajowej właściwy organ innego państwa
obszaru Schengen.
Art. 73.
1. Organem właściwym do informowania organów innych państw obszaru Schengen o
wydaniu wizy Schengen jest:
1) minister właściwy do spraw zagranicznych - w przypadkach, o których mowa w art. 25
ust. 4 i art. 31 ust. 1 Wspólnotowego Kodeksu Wizowego - w odniesieniu do wiz
Schengen wydawanych przez <ministra właściwego do spraw zagranicznych albo>
konsula;
2) Komendant Główny Straży Granicznej - w przypadkach, o których mowa w art. 25 ust. 4 i
art. 31 ust. 1 Wspólnotowego Kodeksu Wizowego - w odniesieniu do wiz Schengen
wydawanych na granicy;
3) minister właściwy do spraw zagranicznych - w przypadkach, o których mowa w art. 31
ust. 1 Wspólnotowego Kodeksu Wizowego - w odniesieniu do wiz Schengen
wydawanych przez ministra właściwego do spraw zagranicznych.
2. W przypadku gdy w odniesieniu do wiz krajowych zaistnieją okoliczności, o których mowa
w art. 31 ust. 1 Wspólnotowego Kodeksu Wizowego, konsul lub minister właściwy do
spraw zagranicznych informuje Szefa Urzędu o wydaniu wizy krajowej.
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Granicznej przekazuje informację o wydaniu wizy Schengen za pośrednictwem Szefa
Urzędu.
4. Szef Urzędu udostępnia informacje, o których mowa w ust. 1 i 2:
1) Komendantowi Głównemu Straży Granicznej;
2) Komendantowi Głównemu Policji;
3) Szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego;
4) Szefowi Agencji Wywiadu;
5) ministrowi właściwemu do spraw zagranicznych.

Art. 74a.
(21)

1. Wizę krajową wydaje się albo odmawia się jej wydania w terminie 15 dni od dnia
złożenia wniosku w tej sprawie, chyba że wniosek został uznany za niedopuszczalny.

2. W uzasadnionych przypadkach w szczególności, gdy [konsul] <minister właściwy do
spraw zagranicznych albo konsul> zwraca się do Szefa Urzędu o przekazanie
informacji, czy zachodzą okoliczności uzasadniające odmowę wydania cudzoziemcowi
wizy krajowej, o których mowa w art. 65 ust. 1 pkt 5 lub 8, termin, o którym mowa w ust.
1, może być przedłużony do 60 dni.
3. Termin, o którym mowa w ust. 1, nie ma zastosowania do wydania wizy krajowej, o której
mowa w art. 60 ust. 1 pkt 18a i 21.
<Art. 74b.
Jeżeli w toku rozpatrywania przez ministra właściwego do spraw zagranicznych
wniosku o wydanie wizy krajowej lub wizy Schengen albo wniosku o ponowne
rozpatrzenie sprawy zachodzi konieczność przeprowadzenia z cudzoziemcem
rozmowy, o której mowa w art. 21 ust. 8 Wspólnotowego Kodeksu Wizowego,
minister właściwy do spraw zagranicznych może polecić przeprowadzenie takiej
rozmowy konsulowi, o którym mowa w art. 66 ust. 1b.>

Art. 75.
1. Odmowa wydania wizy krajowej następuje w drodze decyzji.
2. (22) Decyzję o odmowie wydania wizy krajowej wydaje się na formularzu. Decyzja wydana
na formularzu zawiera:
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<1) oznaczenie organu;>
2) oznaczenie strony;
3) rozstrzygnięcie;
4) podstawę prawną odmowy;
5) określenie powodów odmowy;
[6) pouczenie o przysługującym wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy przez konsula;]
<6) pouczenie o przysługującym wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy przez ministra
właściwego do spraw zagranicznych albo konsula oraz trybie jego wniesienia;>
7) miejsce i datę wydania decyzji;
[8) podpis urzędnika konsularnego z podaniem imienia i nazwiska oraz zajmowanego
stanowiska;]
<8) podpis pracownika działającego w imieniu ministra właściwego do spraw
zagranicznych albo urzędnika konsularnego, z podaniem imienia i nazwiska oraz
zajmowanego stanowiska;>
9) okrągłą pieczęć urzędową.
Art. 76.
1. Od decyzji o odmowie wydania wizy Schengen lub wizy krajowej wydanej przez:
1) konsula - przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy przez ten organ;
<1a)

ministra właściwego do spraw zagranicznych – przysługuje wniosek o ponowne

rozpatrzenie sprawy przez ten organ;>
2) komendanta placówki Straży Granicznej - przysługuje odwołanie do Komendanta
Głównego Straży Granicznej.
<1a. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1a, wniosek o ponowne rozpatrzenie
sprawy składa się za pośrednictwem konsula, o którym mowa w art. 66 ust. 1b.>
2. Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy [przez konsula] składa się w terminie 14 dni od
dnia doręczenia decyzji o odmowie wydania wizy Schengen lub wizy krajowej.
[3.

(23)

Konsul rozpatruje wniosek, o którym mowa w ust. 2, w terminie 14 dni.]

<3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, rozpatruje się w terminie 14 dni.>
4. (24) Decyzję o utrzymaniu w mocy decyzji o odmowie wydania wizy Schengen lub wizy
krajowej po rozpatrzeniu wniosku, o którym mowa w ust. 2, wydaje się na formularzu.
Decyzja wydana na formularzu zawiera:
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<1) oznaczenie organu;>
2) oznaczenie strony;
3) rozstrzygnięcie;
4) datę decyzji, która jest utrzymywana w mocy;
5) podstawę prawną ponownej odmowy;
<5a)

określenie powodów ponownej odmowy;>

6) miejsce i datę wydania decyzji;
[7) podpis urzędnika konsularnego z podaniem imienia i nazwiska oraz zajmowanego
stanowiska;]
<7) podpis pracownika działającego w imieniu ministra właściwego do spraw
zagranicznych albo urzędnika konsularnego, z podaniem imienia i nazwiska oraz
zajmowanego stanowiska;>
8) okrągłą pieczęć urzędową.
5. (25) Decyzja o utrzymaniu w mocy decyzji o odmowie wydania wizy Schengen zawiera
dodatkowo:
1) uzasadnienie obejmujące wskazanie istotnych faktów odnoszących się do powodów
odmowy;
2) pouczenie o dopuszczalności i trybie wniesienia skargi do sądu administracyjnego,
wysokości wpisu od skargi, a także możliwości ubiegania się przez stronę o zwolnienie od
kosztów albo przyznanie prawa pomocy.
<6. Konsul, za pośrednictwem którego złożono wniosek, o którym mowa w ust. 1a,
przekazuje do ministra właściwego do spraw zagranicznych odwzorowanie cyfrowe
wniosku oraz przedłożonego dokumentu podróży i złożonych dokumentów.”;>

Art. 77.
1. Cudzoziemiec ubiegający się o wydanie wizy krajowej składa osobiście:
1) wypełniony formularz wniosku o wydanie tej wizy, zawierający:
a) dane cudzoziemca lub informacje, o których mowa w art. 13,
b) informację o obywatelstwie cudzoziemca w chwili urodzenia,
c) następujące dane dotyczące posiadanego przez cudzoziemca dokumentu podróży:
– rodzaj,
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– datę wydania i datę upływu ważności,
–

(26)

nazwę państwa, które go wystawiło,

d) adres poczty elektronicznej cudzoziemca,
e)

(27)

nazwisko, imię, adres, numer telefonu, adres poczty elektronicznej oraz obywatelstwo

osoby sprawującej władzę rodzicielską nad cudzoziemcem lub opiekuna prawnego
cudzoziemca - w przypadku osoby małoletniej,
f)

(28)

nazwę i adres siedziby szkoły albo jednostki prowadzącej studia pierwszego stopnia,

studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie albo kształcenie w szkole
doktorskiej - w przypadku cudzoziemców będących uczniami albo studentami lub
doktorantami,
fa)

(29)

informację o kierunku studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub

jednolitych studiów magisterskich, a w przypadku szkoły doktorskiej - informację o
dyscyplinach naukowych albo artystycznych, oraz informację o semestrze lub roku - w
przypadku cudzoziemców będących studentami lub doktorantami,
g) numer telefonu podmiotu powierzającego wykonywanie pracy,
h) posiadany przez cudzoziemca krajowy numer identyfikacyjny,
i) informację o wydanych cudzoziemcowi w okresie ostatnich 5 lat wizach Schengen lub
wizach krajowych,
j) wskazanie i uzasadnienie celu pobytu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej,
k) wskazanie państwa członkowskiego Unii Europejskiej, do którego następuje pierwszy
wjazd cudzoziemca na terytorium Unii Europejskiej,
l) informację o stałym zamieszkiwaniu cudzoziemca na terytorium innego państwa niż
państwo, którego jest obywatelem, oraz o dokumencie uprawniającym go do pobytu na
tym terytorium,
m) liczbę wjazdów cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, do których
uprawniać ma wiza krajowa,
n) wskazanie planowanego okresu pobytu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej,
o) informację o pobraniu odcisków linii papilarnych od cudzoziemca w toku poprzedniego
postępowania w sprawie wydania mu wizy,
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Rzeczypospolitej Polskiej,
r) planowaną datę wjazdu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i wyjazdu z
tego terytorium,
s) informację dotyczącą pokrycia kosztów podróży cudzoziemca i jego utrzymania,
sa)

(30)

informacje o posiadanym zezwoleniu na pracę, zaświadczeniu o wpisie wniosku do

ewidencji wniosków w sprawie pracy sezonowej, oświadczeniu o powierzeniu
wykonywania pracy cudzoziemcowi lub zwolnieniu z obowiązku posiadania zezwolenia
na pracę,
t) następujące dane lub informacje dotyczące obywatela innego państwa członkowskiego
Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego
Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub
Konfederacji Szwajcarskiej, będącego członkiem rodziny cudzoziemca:
– imię (imiona) i nazwisko,
– datę urodzenia,
– numer dokumentu podróży lub dowodu tożsamości,
– informację o obywatelstwie,
– informację o stopniu pokrewieństwa z cudzoziemcem;
2) aktualną fotografię;
3) dokumenty potwierdzające:
a) cel i warunki planowanego pobytu,
b) posiadanie wystarczających środków finansowych na pokrycie kosztów utrzymania przez
cały okres planowanego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz na podróż
powrotną do państwa pochodzenia lub zamieszkania albo na tranzyt do państwa trzeciego,
które udzieli pozwolenia na wjazd, albo możliwość uzyskania takich środków zgodnie z
prawem,
c) posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o
świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub podróżnego
ubezpieczenia medycznego, o którym mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 lit. a,
d) wiarygodność

deklaracji

cudzoziemca

o

zamiarze

opuszczenia

Rzeczypospolitej Polskiej przed upływem terminu ważności wizy,
e) inne okoliczności podane we wniosku.
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1) osobą małoletnią - wniosek o wydanie wizy krajowej składają rodzice lub ustanowieni
przez sąd lub inny właściwy organ opiekunowie albo jedno z rodziców, jeżeli władza
rodzicielska przysługuje wyłącznie temu rodzicowi, lub ustanowiony przez sąd lub inny
właściwy organ opiekun;
2) osobą ubezwłasnowolnioną całkowicie - wniosek o wydanie wizy krajowej składa
opiekun ustanowiony przez sąd lub inny właściwy organ;
3) osobą małoletnią bez opieki - wniosek o wydanie wizy krajowej składa kurator lub inny
podmiot reprezentujący małoletniego ustanowiony przez sąd lub inny właściwy organ.
2. (32) (uchylony).
3. (33) Do wymogu, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 lit. c , stosuje się przepis art. 25 ust. 4.
4. (34) (uchylony).
5. Cudzoziemiec ubiegający się o wydanie wizy krajowej przedstawia do wglądu dokument
podróży, który spełnia łącznie następujące kryteria:
1) jego okres ważności upłynie nie wcześniej niż po 3 miesiącach od upływu okresu
ważności wizy, o którą się ubiega;
2) zawiera przynajmniej dwie wolne strony;
3) został wydany w ciągu ostatnich 10 lat.
6. W pilnych przypadkach uzasadnionych słusznym interesem cudzoziemca kryterium, o
którym mowa w ust. 5 pkt 1, może być pominięte.
7. W szczególnych przypadkach uzasadnionych osobistą sytuacją cudzoziemca [konsul może]
<można> odstąpić od wymogu osobistego złożenia wniosku.
8. Przyjęcie wniosku o wydanie wizy krajowej odnotowuje się w dokumencie podróży
cudzoziemca.
<9. Przyjęcie przez ministra właściwego do spraw zagranicznych wniosku o wydanie
wizy krajowej odnotowuje w dokumencie podróży cudzoziemca konsul, o którym
mowa w art. 66 ust. 1b.>
<Art. 77a.
Konsul, o którym mowa w art. 66 ust. 1b, przekazuje do ministra właściwego do spraw
zagranicznych odwzorowanie cyfrowe wniosku oraz przedłożonego dokumentu
podróży i złożonych dokumentów, a w przypadku wniosku o wydanie wizy Schengen,
dodatkowo przekazuje odciski linii papilarnych, o ile zostały pobrane.
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1. Za przyjęcie i rozpatrzenie przez ministra właściwego do spraw zagranicznych
wniosku o wydanie wizy krajowej lub wniosku o ponowne rozpatrzenie wniosku o
wydanie wizy Schengen i wizy krajowej pobiera się opłaty, które stanowią dochód
budżetu państwa.
2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do wiz, o których mowa w art. 66 ust. 4.
3. Opłaty, o których mowa w ust. 1, są pobierane przez właściwego konsula w wysokości
odpowiadającej opłacie konsularnej za wydanie wizy określonej dla indywidualnego
przypadku. Do pobierania oraz zwrotu opłat przepisy ustawy z dnia 25 czerwca 2015
r. – Prawo konsularne stosuje się odpowiednio.>

Art. 78.
1. Wizę krajową umieszcza się w formie naklejki wizowej w dokumencie podróży, a w
szczególnych przypadkach uzasadnionych interesem cudzoziemca - na osobnym
blankiecie wizowym.
2. Na blankiecie wizowym umieszcza się dane cudzoziemca lub informacje, o których mowa
w art. 13, oraz jego aktualną fotografię.
<3. Czynności, o których mowa w ust. 1 i 2, w odniesieniu do wiz wydanych przez
ministra właściwego do spraw zagranicznych, za wyjątkiem wiz, o których mowa w
art. 66 ust. 4, wykonuje konsul, o którym mowa w art. 66 ust. 1b.
4. Czynności, o których mowa w art. 27 i art. 29 Wspólnotowego Kodeksu Wizowego, w
odniesieniu do wiz wydanych przez ministra właściwego do spraw zagranicznych
wykonuje konsul, o którym mowa w art. 66 ust. 1b.>

Art. 79.
1. Jeżeli w naklejce wizowej wizy krajowej został wykryty błąd przed jej umieszczeniem w
dokumencie podróży lub na blankiecie wizowym, naklejkę unieważnia się.
2. Jeżeli błąd został wykryty po umieszczeniu naklejki wizowej wizy krajowej w dokumencie
podróży lub na blankiecie wizowym, minister właściwy do spraw zagranicznych, konsul
lub komendant placówki Straży Granicznej unieważnia naklejkę wizową wizy krajowej, a
w dokumencie podróży lub na blankiecie wizowym umieszcza nową naklejkę.
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Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wizy krajowej został wymieniony, wojewoda
właściwy ze względu na miejsce pobytu cudzoziemca, na jego wniosek, umieszcza w
dokumencie wymienionym nową naklejkę wizową wizy krajowej.
4. Jeżeli komendant placówki Straży Granicznej wykrył błąd w naklejce wizowej wizy
Schengen, unieważnia tę naklejkę i umieszcza w dokumencie podróży lub na blankiecie
wizowym nową naklejkę.
<5. Czynności, o których mowa w ust. 1 i 2, w odniesieniu do wiz wydanych przez
ministra właściwego do spraw zagranicznych, za wyjątkiem wiz, o których mowa w
art. 66 ust. 4, wykonuje konsul, o którym mowa w art. 66 ust. 1b.
6. Czynności, o których mowa w art. 28 Wspólnotowego Kodeksu Wizowego, w
odniesieniu do wiz wydanych przez ministra właściwego do spraw zagranicznych
wykonuje konsul, o którym mowa w art. 66 ust. 1b.>

Art. 80.
1. Minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministrem właściwym do
spraw zagranicznych określi, w drodze rozporządzenia:
1) oznaczenie celów wydania wiz Schengen lub wiz krajowych, z wyłączeniem tranzytowej
wizy lotniskowej, o której mowa w art. 2 pkt 5 Wspólnotowego Kodeksu Wizowego,
wizy Schengen wydawanej w celu tranzytu oraz wiz wydawanych członkom misji
dyplomatycznych lub urzędów konsularnych państw obcych lub innym osobom
zrównanym z nimi pod względem przywilejów i immunitetów na podstawie ustaw, umów
lub powszechnie ustalonych zwyczajów międzynarodowych oraz członkom ich rodzin;
2) wzór blankietu wizowego, o którym mowa w art. 78 ust. 1;
3)

(35)

wzór formularza wniosku o wydanie wizy krajowej i szczegółowe wymogi techniczne

dotyczące fotografii dołączanej do wniosku;
4) sposób odnotowywania przyjęcia wniosku o wydanie wizy krajowej;
5) sposób przekazywania Szefowi Urzędu przez:
a) [konsula] <ministra właściwego do spraw zagranicznych albo konsula> - danych
wymienionych we wniosku o wydanie wizy,
b) konsula, Komendanta Głównego Straży Granicznej i ministra właściwego do spraw
zagranicznych - informacji o wydaniu wizy Schengen;
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6a)

(36)

wzór formularza, na którym wydaje się decyzję, o której mowa w art. 76 ust. 4;

7) sposób umieszczania naklejki wizowej wizy krajowej w dokumencie podróży lub na
osobnym blankiecie wizowym;
8) sposób unieważniania naklejki wizowej wizy krajowej w przypadku, o którym mowa w
art. 79 ust. 2.
2. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw wewnętrznych
uwzględni:
1) typy wiz, o których mowa w art. 58, i cele wydania wizy określone w art. 60;
2) konieczność zapewnienia czytelności blankietu wizowego, o którym mowa w art. 78 ust.
1;
3) konieczność zapewnienia kontroli odnotowywania przyjęcia wniosku o wydanie wizy
krajowej;
4) konieczność zapewnienia sprawnego i bezpiecznego przekazywania informacji oraz
danych, o których mowa w ust. 1 pkt 5;
5) konieczność zapewnienia kontroli czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 7 i 8.

Art. 92.
1. Wizę Schengen lub wizę krajową cofa lub unieważnia, w drodze decyzji:
1) konsul;
2) komendant oddziału Straży Granicznej;
3) komendant placówki Straży Granicznej.
<1a. Wizę wydaną przez ministra właściwego do spraw zagranicznych cofa lub
unieważnia ten minister lub organy, o których mowa w ust. 1.>
2. Wizę Schengen lub wizę krajową wydawaną członkowi misji dyplomatycznej lub urzędu
konsularnego państwa obcego lub innej osobie zrównanej z nimi pod względem
przywilejów i immunitetów na podstawie ustaw, umów lub powszechnie ustalonych
zwyczajów międzynarodowych, a także członkom ich rodzin, cofa lub unieważnia
minister właściwy do spraw zagranicznych, kierując notę do ministerstwa spraw
zagranicznych państwa obcego lub jego misji dyplomatycznej.
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1. Od decyzji o cofnięciu lub unieważnieniu wizy Schengen lub wizy krajowej wydanej
przez:
1) konsula - przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy przez ten organ;
<1a)

ministra właściwego do spraw zagranicznych – przysługuje wniosek o ponowne

rozpatrzenie sprawy przez ten organ;>
2) komendanta oddziału Straży Granicznej lub komendanta placówki Straży Granicznej przysługuje odwołanie do Komendanta Głównego Straży Granicznej.
2. Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy [przez konsula] składa się w terminie 14 dni od
dnia doręczenia decyzji o cofnięciu lub unieważnieniu wizy Schengen lub wizy krajowej.
[3. Konsul rozpatruje wniosek, o którym mowa w ust. 2, w terminie 7 dni.]
<3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, rozpatruje się w terminie 14 dni.>
4. (38) Decyzję o utrzymaniu w mocy decyzji o cofnięciu lub unieważnieniu wizy Schengen
lub wizy krajowej po rozpatrzeniu wniosku, o którym mowa w ust. 2, wydaje się na
formularzu. Decyzja wydana na formularzu zawiera:
[1) oznaczenie konsula;]
<1) oznaczenie organu;>
2) oznaczenie strony;
3) rozstrzygnięcie;
4) datę decyzji, która jest utrzymywana w mocy;
5) numer i datę wydania wizy, która podlega cofnięciu lub unieważnieniu;
6) podstawę prawną cofnięcia lub unieważnienia wizy;
7) określenie powodów cofnięcia lub unieważnienia wizy;
8) miejsce i datę wydania decyzji;
[9) podpis urzędnika konsularnego z podaniem imienia i nazwiska oraz zajmowanego
stanowiska;]
<9) podpis pracownika działającego w imieniu ministra właściwego do spraw
zagranicznych albo urzędnika konsularnego, z podaniem imienia i nazwiska oraz
zajmowanego stanowiska;>
10) okrągłą pieczęć urzędową.
5. (39) Decyzja o utrzymaniu w mocy decyzji o cofnięciu lub unieważnieniu wizy Schengen
zawiera dodatkowo:
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cofnięcia lub unieważnienia wizy Schengen;
2) pouczenie o dopuszczalności wniesienia skargi do sądu administracyjnego, wysokości
wpisu od skargi, a także możliwości ubiegania się przez stronę o zwolnienie od kosztów
albo przyznanie prawa pomocy.
Art. 94.
1. Decyzja o cofnięciu lub unieważnieniu wizy Schengen lub wizy krajowej podlega
natychmiastowemu wykonaniu.
2. Decyzję o cofnięciu lub unieważnieniu wizy krajowej wydaje się na formularzu. Decyzja
wydana na formularzu zawiera:
1) oznaczenie organu;
2) oznaczenie strony;
3) rozstrzygnięcie;
4) numer i datę wydania wizy krajowej, która podlega cofnięciu lub unieważnieniu;
5) podstawę prawną cofnięcia lub unieważnienia wizy krajowej;
6) określenie powodów cofnięcia lub unieważnienia wizy krajowej;
[7) pouczenie o przysługującym wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy przez konsula lub
odwołaniu do Komendanta Głównego Straży Granicznej;]
<7) pouczenie o przysługującym wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy przez ministra
właściwego do spraw zagranicznych, konsula lub odwołaniu do Komendanta
Głównego Straży Granicznej oraz trybie jego wniesienia;>
8) miejsce i datę wydania decyzji;
[9) podpis urzędnika konsularnego z podaniem imienia i nazwiska oraz zajmowanego
stanowiska lub pieczęć imienną i podpis komendanta placówki Straży Granicznej lub
komendanta oddziału Straży Granicznej, lub działającego z jego upoważnienia
funkcjonariusza lub pracownika;]
<9) podpis pracownika działającego w imieniu ministra właściwego do spraw
zagranicznych albo urzędnika konsularnego, z podaniem imienia i nazwiska oraz
zajmowanego stanowiska lub pieczęć imienną i podpis komendanta placówki Straży
Granicznej lub komendanta oddziału Straży Granicznej, lub działającego z jego
upoważnienia funkcjonariusza lub pracownika;>
10) okrągłą pieczęć urzędową organu.
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odnotowuje się w dokumencie podróży lub na osobnym blankiecie wizowym.
<4. W przypadku gdy decyzja o cofnięciu lub unieważnieniu wizy została wydana przez
ministra właściwego do spraw zagranicznych, organ ten może polecić wykonanie
czynności, o której mowa w ust. 3, konsulowi.>

U S T A W A

z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym

poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 2232)

Art. 11a.
1. Minimalny zakres szkolenia obejmuje 70 godzin zajęć z zakresu poradnictwa
obywatelskiego, z których co najmniej 15 godzin przeznacza się na zajęcia z zakresu
metodyki pracy doradcy oraz co najmniej 20 godzin na zajęcia z zakresu poradnictwa dla
osób zadłużonych. Szkolenie kończy się oceną wiedzy i umiejętności z zakresu
świadczenia poradnictwa obywatelskiego. Po zakończeniu szkolenia podmiot prowadzący
szkolenie wydaje zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia osobom, które
ukończyły je z oceną pozytywną.
2. Doradca jest obowiązany do uczestnictwa w kursie doszkalającym co najmniej raz w roku,
począwszy od roku następnego po roku, w którym ukończył szkolenie albo uzyskał
zaświadczenie, o którym mowa w art. 11 ust. 3a pkt 2. Kurs doszkalający obejmuje co
najmniej 8 godzin zajęć z zakresu praktycznych aspektów związanych ze świadczeniem
poradnictwa obywatelskiego, w tym dotyczących poszczególnych jego dziedzin. Po
zakończeniu kursu doszkalającego podmiot prowadzący kurs wydaje zaświadczenie
potwierdzające uczestnictwo w kursie doszkalającym.
3. Część zajęć szkolenia oraz kursu doszkalającego, o którym mowa w ust. 2, może być
prowadzona z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, z wyłączeniem
zajęć z zakresu metodyki pracy doradcy.
<3a. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo
wprowadzenia stanu nadzwyczajnego zajęcia w ramach szkolenia oraz kursu
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środków porozumiewania się na odległość.>
4. Wojewoda może wspierać organizację szkoleń oraz kursów doszkalających, o których
mowa w ust. 2, w szczególności poprzez przekazywanie powiatom informacji o nich,
udostępnianie tych informacji na stronie internetowej urzędu wojewódzkiego lub
udostępnianie sal wykładowych, pod warunkiem zapewnienia możliwości nieodpłatnego
udziału w szkoleniach i kursach doszkalających pracowników urzędu wojewódzkiego lub
starostwa powiatowego, których obowiązki służbowe wiążą się z wykonywaniem przez
wojewodę lub starostę zadań wynikających z ustawy.

U S T A W A z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z
2020 r. poz. 85, 374, 695, 875 i 1086)

Art. 51b.
1. Jeżeli w okresie ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania uczelni:
1) senat uczelni nie może wykonywać swoich zadań, rektor może wydawać zarządzenia w
sprawach należących do kompetencji senatu, jeżeli jest to niezbędne dla zapewnienia
ciągłości funkcjonowania uczelni;
2) rektor i osoba wyznaczona lub upoważniona do jego zastępowania nie mogą wykonywać
swoich zadań, wykonuje je członek wspólnoty danej uczelni, wskazany przez ministra
nadzorującego tę uczelnię.
2. Zarządzenia, o których mowa w ust. 1 pkt 1, podlegają zatwierdzeniu przez senat uczelni
na najbliższym posiedzeniu.
3. W okresie ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania uczelni zapomoga, o której mowa
w art. 86 ust. 1 pkt 3, jest przyznawana przez rektora. Przepisów Kpa i art. 92 ust. 2 nie
stosuje się.
4. W przypadku ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania uczelni, w okresie tego
ograniczenia lub zawieszenia oraz przez 60 dni po jego zakończeniu, legitymacje
studenckie i legitymacje służbowe nauczycieli akademickich są ważne, bez konieczności
potwierdzania ich ważności. Przepis stosuje się również do legitymacji, które utraciły
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uczelni.
5. W okresie ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania uczelni:
1) nie przeprowadza się ocen okresowych nauczycieli akademickich;
2) nie kieruje się nauczycieli akademickich na badania okresowe, o których mowa w art. 229
§ 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, 1043 i
1495) oraz na badania w celu wydania orzeczenia o potrzebie udzielenia urlopu dla
poratowania zdrowia, o którym mowa w art. 131 ust. 5.
<6. W przypadku ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania uczelni wymiar praktyk
zawodowych przewidzianych w programie studiów o profilu praktycznym może
zostać ustalony na poziomie niższym niż określony w art. 67 ust. 5. Senat dokonuje
zmian w programie studiów, w tym ustala wymiar praktyk zawodowych, mając na
względzie konieczność zapewnienia wysokiej jakości kształcenia i umożliwienia
osiągnięcia efektów uczenia się określonych w programie studiów.>

[Art. 198a.
W przypadkach uzasadnionych nadzwyczajnymi okolicznościami zagrażającymi życiu lub
zdrowiu doktorantów minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, w drodze
rozporządzenia, może czasowo zawiesić kształcenie doktorantów w podmiotach
prowadzących szkoły doktorskie na obszarze kraju lub jego części, uwzględniając stopień
zagrożenia na danym obszarze.
Art. 198b.
W przypadku zawieszenia kształcenia doktorantów, w okresie tego zawieszenia oraz przez 60
dni po jego zakończeniu, legitymacje doktoranta są ważne, bez konieczności
potwierdzania ich ważności. Przepis stosuje się również do legitymacji, które utraciły
ważność w okresie 30 dni poprzedzających zawieszenie kształcenia doktorantów.]

<Art. 198a.
W przypadkach uzasadnionych nadzwyczajnymi okolicznościami zagrażającymi życiu
lub zdrowiu doktorantów minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki,
w drodze rozporządzenia, może czasowo ograniczyć lub czasowo zawiesić kształcenie
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części, uwzględniając stopień zagrożenia na danym obszarze.

Art. 198b.
W przypadku czasowego ograniczenia lub czasowego zawieszenia kształcenia
doktorantów, w okresie tego ograniczenia lub zawieszenia oraz przez 60 dni po jego
zakończeniu, legitymacje doktoranta są ważne, bez konieczności potwierdzania ich
ważności. Przepis stosuje się również do legitymacji, które utraciły ważność w
okresie 30 dni poprzedzających czasowe ograniczenie lub czasowe zawieszenie
kształcenia doktorantów.>
Art. 251.
1. PKA jest instytucją działającą niezależnie na rzecz doskonalenia jakości kształcenia.
2. W skład PKA wchodzi:
1) nie więcej niż [90] <100> członków;
2) przewodniczący PSRP.
3. Członków PKA powołuje minister.
4. Kandydatów na członków PKA mogą zgłosić uczelnie, Rada Główna Nauki i Szkolnictwa
Wyższego, zwana dalej "RGNiSW", Konferencja Rektorów Akademickich Szkół
Polskich, Konferencja Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych, Konferencja
Rektorów Zawodowych Szkół Polskich, prezydium PKA, PSRP, ogólnokrajowe
stowarzyszenia naukowe i organizacje pracodawców.
5. Członkiem PKA może być osoba, która:
1) ma nieposzlakowaną opinię i przestrzega zasad etyki naukowej;
2) posiada co najmniej stopień doktora i osiągnięcia dydaktyczne, a w przypadku kandydata
zgłoszonego przez organizację pracodawców - wykształcenie wyższe;
3) nie ukończyła 70. roku życia do dnia rozpoczęcia kadencji;
4) spełnia wymagania, o których mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1-5.
6. Członkiem PKA nie może być:
1) członek KEN;
2) założyciel;
3) rektor;
4) członek rady uczelni;
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7. Rektor, na wniosek członka PKA będącego nauczycielem akademickim, może zwolnić go
całkowicie lub częściowo z obowiązków dydaktycznych.

Art. 277.
1. Rzeczników dyscyplinarnych w uczelni powołuje rektor spośród nauczycieli akademickich
posiadających co najmniej stopień doktora.
[2. Minister powołuje 14 rzeczników dyscyplinarnych spośród nauczycieli akademickich, z
których:
1) 7 reprezentuje każdą z dziedzin i posiada stopień doktora habilitowanego lub tytuł
profesora;
2) 7 posiada co najmniej stopień doktora w zakresie nauk prawnych.]
<2.

Minister

powołuje

28

rzeczników

dyscyplinarnych

spośród

nauczycieli

akademickich, z których:
1) 14 reprezentuje każdą z dziedzin i posiada stopień doktora habilitowanego lub tytuł
profesora;
2) 14 posiada co najmniej stopień doktora w zakresie nauk prawnych.>
3. Rzecznik dyscyplinarny, o którym mowa w ust. 2, jest właściwy w sprawach dotyczących
czynów nauczycieli akademickich pełniących funkcje rektora, przewodniczącego
uczelnianej komisji dyscyplinarnej, przewodniczącego i członka komisji dyscyplinarnej
przy RGNiSW oraz przewodniczącego i członka komisji dyscyplinarnej przy ministrze.
4. Kadencja rzeczników dyscyplinarnych trwa 4 lata i rozpoczyna się w przypadku
rzeczników powoływanych przez:
1) rektora - w dniu 1 stycznia roku następującego po roku, w którym rozpoczęła się kadencja
rektora;
2) ministra - w dniu 1 stycznia.
5. Rzecznik dyscyplinarny jest związany poleceniami organu, który go powołał, w zakresie
rozpoczęcia

prowadzenia

sprawy.

Polecenia

nie

mogą

podejmowanych przez rzecznika w ramach prowadzonych spraw.
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- 127 U S T A W A z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz
niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1655, 2020 i 2217 oraz z 2020 r. poz. 288 i 2123)

Art. 30.
W ustawie z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z
2019 r. poz. 1302, 1309 i 1571) wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 2:
a) pkt 1 a otrzymuj e brzmienie:
"1a) akcjonariuszu - należy przez to rozumieć akcjonariusza w spółce akcyjnej, akcjonariusza
w prostej spółce akcyjnej, akcjonariusza w spółce komandytowo-akcyjnej, akcjonariusza
w spółce europejskiej, wspólnika w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością oraz
wspólnika w spółce działającej zgodnie z przepisami prawa obcego, który nie odpowiada
za zobowiązania tej spółki;",
b) pkt 2 otrzymuje brzmienie:
"2) akcjach - należy przez to rozumieć akcje w spółce akcyjnej, akcje w prostej spółce
akcyjnej, akcje w spółce komandytowo-akcyjnej, akcje w spółce europejskiej lub udziały
w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością;",
c) pkt 5 otrzymuje brzmienie:
"5) członku organu zarządzającego - należy przez to rozumieć członka zarządu spółki
kapitałowej, dyrektora w prostej spółce akcyjnej, członka rady administrującej w spółce
europejskiej uprawnionego do prowadzenia spraw spółki europejskiej, członka
wykonawczego rady dyrektorów lub członka organu zarządzającego spółki działającej
zgodnie z przepisami prawa obcego, a także likwidatora w spółce lub członka organu
zarządzającego państwowej osoby prawnej;";
[2) w art. 7 w ust. 1 pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie:
"2) wykonuje prawa z akcji należących do Skarbu Państwa, łącznie z wynikającymi z nich
prawami osobistymi albo indywidualnymi, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej;]
3) wykonuje uprawnienia z akcji należących do Skarbu Państwa na walnym zgromadzeniu w
sprawach, o których mowa w art. 201 § 4, art. 30062§ 3 oraz art. 368 § 4 ustawy z dnia 15
września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych;";
3) w art. 9a w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
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spółki akcyjnej - w ogólnej liczbie akcji;";
[4) w art. 9b w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
"2) utrzymania swojego udziału w kapitale zakładowym spółki, a w przypadku prostej spółki
akcyjnej w ogólnej liczbie akcji, na dotychczasowym poziomie, w szczególności poprzez
wykonanie prawa poboru;";]
5) art. 10 otrzymuje brzmienie:
"Art. 10. Do akcji należących do Skarbu Państwa nie stosuje się przepisów art. 199, art. 30044
i art. 359, w zakresie dotyczącym umorzenia przymusowego, a także art. 30045 oraz art.
418 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych.";
6) w art. 11 w ust. 3 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:
"1) wniesienia akcji należących do Skarbu Państwa do spółki, której akcjonariuszami są
wyłącznie Skarb Państwa lub inne państwowe osoby prawne, lub do spółki, o której mowa
w art. 13 ust. 1, w zamian za objęcie akcji w podwyższonym kapitale zakładowym tej
spółki, a w przypadku prostej spółki akcyjnej - w zamian za objęcie nowych akcji tej
spółki;
2) zbycia akcji lub praw z akcji spółek, w których Skarb Państwa posiada nie więcej niż 20%
kapitału zakładowego, a w przypadku prostej spółki akcyjnej - nie więcej niż 20% ogólnej
liczby akcji, chyba że ich wartość rynkowa przekracza 10 000 000 złotych;";
[7) art. 32 otrzymuje brzmienie:
"Art. 32. 1. Osoba wykonująca w imieniu podmiotu uprawnionego do wykonywania praw z
akcji należących do Skarbu Państwa, innego niż Prezes Rady Ministrów, lub państwowej
osoby prawnej, w spółce uznanej zgodnie z przepisami wykonawczymi wydanymi na
podstawie art. 31 ust. 2 za spółkę o istotnym znaczeniu dla gospodarki państwa,
uprawnienia przysługujące Skarbowi Państwa lub państwowej osobie prawnej na walnym
zgromadzeniu w sprawach, o których mowa w art. 17 ust. 1-4, 6 i 6a, oraz w sprawach, o
których mowa w art. 199 § 2, art. 2031, art. 215, art. 2221, art. 228 pkt 3, art. 255 § 1, art.
257, art. 270 pkt 2, art. 30044 § 2, art. 30067 § 2, art. 30068, art. 30079 § 2, art. 30081 pkt 2,
art. 300102 § 1, art. 300103, art. 300106 § 2, art. 300114 § 1, art. 300120 § 1 pkt 2, art. 359 §
2, art. 378 § 2, art. 385, art. 392, art. 393 pkt 3, art. 430 § 1, art. 431, art. 433 § 2, art.
448 § 1, art. 459 pkt 2, art. 506 § 1, art. 522 § 1, art. 541 § 1 i art. 562 § 1 ustawy z dnia
15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych, a także w sprawach ustalania
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pisemnej instrukcji do głosowania sporządzonej przez podmiot uprawniony do
wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa lub państwową osobę prawną,
zatwierdzanej przez Prezesa Rady Ministrów.
2. Obowiązku, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje się w sprawach, o których mowa w art.
215, art. 30068 oraz art. 385 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek
handlowych, w przypadku powołania na członków organu nadzorczego osób wybranych
przez pracowników, rolników lub rybaków.".]

U S T A W A z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku
z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 695, 875, 979, 1086, 1423 i
1493)
Art. 79.
1. W roku 2020 minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, w drodze
rozporządzenia, może wydłużyć lub skrócić terminy wykonania przez podmioty systemu
szkolnictwa wyższego i nauki w tym roku obowiązków przewidzianych w:
1) ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2019 r. poz. 1183,
1655 i 2227),
2) ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1350 i
2227 oraz z 2020 r. poz. 284),
3) ustawie z dnia 3 lipca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie
wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669 oraz z 2019 r. poz. 39 i 534),
4) ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r.
poz. 85 i 374),
5) ustawie z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz (Dz. U. poz. 534 i 2227
oraz z 2020 r. poz. 284)
- w celu oraz o okres niezbędny do przywrócenia normalnego funkcjonowania tych
podmiotów w związku z działaniami mającymi na celu przeciwdziałanie COVID-19,
kierując się potrzebą zapewnienia warunków do realizacji misji systemu szkolnictwa
wyższego i nauki.
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- 130 2. (4) Na wniosek kredytobiorcy złożony do końca roku akademickiego 2019/2020 instytucja
kredytująca zawiesza spłatę kredytu studenckiego, o którym mowa w art. 98 ust. 1 ustawy
z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, wraz z odsetkami, na
okres wskazany we wniosku, nie dłuższy niż 6 miesięcy. Okres ten nie jest wliczany do
okresu zawieszenia, o którym mowa w art. 102 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
2a. (5) Okres spłaty kredytu studenckiego ustalony zgodnie z art. 101 ust. 2 ustawy z dnia 20
lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce wydłuża się o okres, na który
zawieszono jego spłatę zgodnie z ust. 2.
2b. (6) Odsetki należne od kredytu studenckiego pobieranego przez kredytobiorców w okresie
zawieszenia jego spłaty, o którym mowa w ust. 2, są pokrywane w całości ze środków
Funduszu Kredytów Studenckich, o którym mowa w art. 422 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca
2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
3. Do dnia 30 września 2020 r. wnioski o świadczenia, o których mowa w art. 86 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, mogą być
składane w formie i w sposób określony przez uczelnię albo inny podmiot prowadzący
studia doktoranckie.
4. Do dnia 30 września 2020 r. do wniosków o stypendium socjalne, o którym mowa w art. 86
ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, nie
stosuje się przepisów art. 88 ust. 4 i 5 tej ustawy.
5. W drugim semestrze roku akademickiego 2019/2020 do przyznawania świadczeń, o
których mowa w art. 86 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o
szkolnictwie wyższym i nauce, nie stosuje się ograniczenia, o którym mowa w art. 93 ust.
2 pkt 1 tej ustawy.
5a. (7) W roku akademickim 2019/2020 uczelnia może dokonać zmian w uchwale, o której
mowa w art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i
nauce, ustalającej warunki, tryb, termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji oraz sposób
przeprowadzenia tej rekrutacji na studia rozpoczynające się w roku akademickim
2020/2021.
<5aa. W roku akademickim 2020/2021 uczelnia może dokonać zmian w uchwale, o
której mowa w art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie
wyższym i nauce, ustalającej warunki, tryb, termin rozpoczęcia i zakończenia
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w drugim semestrze roku akademickiego 2020/2021 oraz w roku akademickim
2021/2022.>
5b. (8) W roku akademickim 2019/2020 uczelnia publiczna może dokonać zmiany zasad, o
których mowa w art. 70 ust. 6 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie
wyższym i nauce, przyjmowania na studia rozpoczynające się w roku akademickim
2020/2021 laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego, a także laureatów
konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich.
<5ba. W roku akademickim 2020/2021 uczelnia publiczna może dokonać zmiany zasad,
o których mowa w art. 70 ust. 6 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie
wyższym i nauce, przyjmowania na studia rozpoczynające się w drugim semestrze
roku akademickiego 2020/2021 oraz w roku akademickim 2021/2022 laureatów oraz
finalistów

olimpiad

stopnia

centralnego,

a

także

laureatów

konkursów

międzynarodowych oraz ogólnopolskich.>
5c. (9) Na studia drugiego stopnia rozpoczynające się w roku akademickim 2020/2021 może
być przyjęta osoba, która przedstawi zaświadczenie o ukończeniu studiów zawierające
informacje o poziomie, kierunku i profilu studiów, uzyskanym tytule zawodowym i
słownie określonym wyniku ukończenia studiów. Osoba ta w terminie 30 dni od dnia
wydania jej dyplomu ukończenia studiów, przedkłada ten dyplom w uczelni, w której
została przyjęta na studia drugiego stopnia, pod rygorem skreślenia z listy studentów.
<5d. Na studia drugiego stopnia rozpoczynające się w roku akademickim 2021/2022
może być przyjęta osoba, która przedstawi zaświadczenie o ukończeniu studiów
zawierające informacje o poziomie, kierunku i profilu studiów, uzyskanym tytule
zawodowym i słownie określonym wyniku ukończenia studiów. Osoba ta, w terminie
30 dni od dnia wydania jej dyplomu ukończenia studiów, przedkłada ten dyplom w
uczelni, w której została przyjęta na studia drugiego stopnia, pod rygorem skreślenia
z listy studentów.>
6. Do dnia 30 września 2020 r. do zmiany regulaminu studiów nie stosuje się art. 75 ust. 2 i 4
ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Termin
uzgodnienia regulaminu z samorządem studenckim wynosi 3 dni robocze, a w przypadku
braku uzgodnienia regulamin wchodzi w życie na mocy ponownej uchwały senatu
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studiów przyjęte w tym trybie obowiązują nie dłużej niż do dnia 30 września 2020 r.
<6a. Do dnia 30 września 2021 r. do zmiany regulaminu studiów nie stosuje się art. 75
ust. 2 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
Termin uzgodnienia regulaminu z samorządem studenckim wynosi 10 dni
roboczych, a w przypadku braku uzgodnienia regulamin wchodzi w życie na mocy
ponownej uchwały senatu podjętej zwykłą większością głosów jego statutowego
składu. Zmiany regulaminu studiów przyjęte w tym trybie obowiązują nie dłużej niż
do dnia 30 września 2021 r.>
7. Rektor może zmienić organizację roku akademickiego 2019/2020 określoną w aktach
wewnętrznych uczelni.
<7a. Rektor może zmienić organizację roku akademickiego 2020/2021 określoną w
aktach wewnętrznych uczelni.>
8. Do dnia 30 września 2020 r. podmiot prowadzący kształcenie doktorantów może zmienić
organizację kształcenia doktorantów określoną w aktach wewnętrznych podmiotu.
8a. (10) Podmiot prowadzący szkołę doktorską może dokonać zmiany w zasadach rekrutacji, o
których mowa w art. 200 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie
wyższym i nauce, określonych dla kształcenia rozpoczynającego się [w roku 2020] <w
latach 2020 i 2021>, z pominięciem terminu, o którym mowa w art. 200 ust. 3 tej ustawy.
<8b. Do dnia 30 września 2021 r. podmiot prowadzący kształcenie doktorantów może
zmienić organizację kształcenia doktorantów określoną w aktach wewnętrznych
podmiotu.>
9. W roku 2020 oświadczenia, o których mowa w art. 354 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018
r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, składa się w terminie do dnia 5 maja.
10. (11) W przypadku gdy stan funduszu wsparcia osób niepełnosprawnych, o którym mowa w
art. 415 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, na
koniec roku 2020 przekracza 50% kwoty dotacji, o której mowa w art. 365 pkt 6 tej
ustawy, przyznanej w roku 2020, kwotę dotacji ustalonej na podstawie algorytmu, o
którym mowa w art. 368 ust. 5 tej ustawy, na rok 2021 zmniejsza się o kwotę stanowiącą
różnicę między stanem tego funduszu na koniec roku 2020 a kwotą stanowiącą 50%
kwoty dotacji przyznanej w roku 2020.
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z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań

osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r.
poz. 875 i 1086)
[Art. 74.
Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 26c ust. 6 i art. 49 ust. 2
ustawy zmienianej w art. 9 zachowują moc do dnia wejścia w życie nowych przepisów
wykonawczych wydanych na podstawie art. 26c ust. 6 i art. 49 ust. 2 ustawy zmienianej w art.
9, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, jednak nie dłużej niż przez 6 miesięcy.]

<Art. 74.
Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 26c ust. 6 i art. 49 ust. 2
ustawy zmienianej w art. 9 zachowują moc do dnia wejścia w życie nowych
przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 26c ust. 6 i art. 49 ust. 2
ustawy zmienianej w art. 9, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, jednak nie
dłużej niż przez 18 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.>

U S T A W A

z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów

bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o
uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID19 (Dz. U. poz. 1086 i 1423)
[Art. 5.
Umowy kredytu z dopłatą mogą być zawierane do dnia 31 grudnia 2020 r.]

<Art. 5.
Umowy kredytu z dopłatą mogą być zawierane do dnia określonego w umowie o
współpracy, o której mowa w art. 8 ust. 1.>

[Art. 14.
BGK publikuje na swojej stronie internetowej do końca 2020 r., nie rzadziej niż raz na
miesiąc, informację o wysokości dopłat udzielonych na podstawie ustawy oraz o
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- 134 pozostałej do wykorzystania kwocie na dopłaty, na podstawie danych dotyczących
przewidywanego zapotrzebowania na dopłaty, przekazywanych przez banki, które zawarły
z BGK umowę o współpracy, o której mowa w art. 8 ust. 1, maksymalnego limitu
wydatków z budżetu państwa, o którym mowa w art. 102 ust. 1 we wprowadzeniu do
wyliczenia, oraz danych dotyczących wynagrodzenia BGK, o którym mowa w art. 12 ust.
2.]
<Art. 14.
BGK publikuje na swojej stronie internetowej do końca okresu zawierania umów
kredytu z dopłatą określonego w umowie o współpracy, o której mowa w art. 8 ust. 1,
nie rzadziej niż raz na miesiąc, informację o wysokości dopłat udzielonych na
podstawie ustawy oraz o pozostałej do wykorzystania kwocie na dopłaty, na
podstawie danych dotyczących przewidywanego zapotrzebowania na dopłaty,
przekazywanych przez banki, które zawarły z BGK umowę o współpracy, o której
mowa w art. 8 ust. 1, maksymalnego limitu wydatków z budżetu państwa, o którym
mowa w art. 102 ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia, oraz danych dotyczących
wynagrodzenia BGK, o którym mowa w art. 12 ust. 2.>

USTAWA

z dnia 15 lipca 2020 r. o Polskim Bonie Turystycznym (Dz. U. poz. 1262,

1493 i 1639)
Art. 2.
Ilekroć w ustawie jest mowa o:
1) Polskim Bonie Turystycznym - należy przez to rozumieć dokument elektroniczny
potwierdzający uprawnienie do świadczenia w formie bonu lub dodatkowego świadczenia
w formie bonu;
2) dziecku niepełnosprawnym - należy przez to rozumieć dziecko legitymujące się
orzeczeniem o:
a) niepełnosprawności, lekkim, umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności,
wydanym na podstawie przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
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niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji albo niezdolności do samodzielnej
egzystencji, wydanym na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu
Ubezpieczeń Społecznych,
c) stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym i do samodzielnej
egzystencji albo trwałej lub okresowej całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie
rolnym i do samodzielnej egzystencji, wydanym na podstawie przepisów o ubezpieczeniu
społecznym rolników;
[3) imprezie turystycznej - należy przez to rozumieć imprezę turystyczną, o której mowa w
art. 4 pkt 2 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych
usługach turystycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 548 oraz z 2020 r. poz. 568) oraz imprezę
turystyczną, o której mowa w art. 3 pkt 1 tej ustawy, oferowaną przez organizację pożytku
publicznego;]
<3) imprezie turystycznej – należy przez to rozumieć imprezę turystyczną, o której
mowa w art. 4 pkt 2 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i
powiązanych usługach turystycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2139), imprezę
turystyczną, o której mowa w art. 3 pkt 1 tej ustawy, oferowaną przez organizację
pożytku publicznego, a także imprezę turystyczną, o której mowa w art. 3 pkt 3 tej
ustawy, nieobejmującą noclegu, oferowaną przez organizację pożytku publicznego
lub organizatora turystyki;>
4) organizacji pożytku publicznego - należy przez to rozumieć organizację pożytku
publicznego, o której mowa w art. 20 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057);
5) przedsiębiorcy turystycznym - należy przez to rozumieć przedsiębiorcę turystycznego, o
którym mowa w art. 4 pkt 7 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych
i powiązanych usługach turystycznych;
6) usłudze hotelarskiej - należy przez to rozumieć usługę hotelarską, o której mowa w art. 3
ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach
pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 238 oraz z 2020
r. poz. 374 i 568)[.] <;>
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mowa w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i
powiązanych usługach turystycznych.>

Art. 8.
1. W celu umożliwienia przyjmowania płatności dokonywanych za pomocą bonu
przedsiębiorca turystyczny lub organizacja pożytku publicznego realizujące usługi
hotelarskie lub imprezy turystyczne, o których mowa w art. 5 ust. 1, dokonują rejestracji
na profilu informacyjnym w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w art. 27.
2. Dokonując rejestracji przedsiębiorca turystyczny lub organizacja pożytku publicznego
podaje następujące dane:
1) imię i nazwisko, nazwę lub firmę;
2) adres:
a) zamieszkania - w przypadku, gdy rejestracji dokonuje przedsiębiorca turystyczny będący
osobą fizyczną,
b) siedziby - w przypadku, gdy rejestracji dokonuje osoba prawna lub jednostka
organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje
zdolność prawną,
c) wykonywania działalności - w przypadku, gdy miejsce realizacji usług hotelarskich lub
oferowania imprez turystycznych jest inne niż adres zamieszkania lub siedziby;
3) numer:
a) NIP - w przypadku osoby fizycznej wykonującej działalność gospodarczą, w przypadku
osoby prawnej albo w przypadku jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości
prawnej,
b) PESEL - w przypadku osoby fizycznej niewykonującej działalności gospodarczej, a w
przypadku jego braku - rodzaj, numer i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość;
4) informację o wpisie do:
a) właściwej ewidencji, o której mowa w art. 38 ust. 1-3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych,
lub
b) właściwego rejestru, o którym mowa w art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o
imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych;
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Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej - jeżeli przedsiębiorca turystyczny
lub organizacja pożytku publicznego podlega obowiązkowi wpisu do tego rejestru lub
ewidencji;
6) informację o oferowaniu usług hotelarskich lub imprez turystycznych, o których mowa w
art. 5 ust. 1;
<6a)

nazwę i adres obiektu, w którym będą realizowane usługi hotelarskie, o których

mowa w art. 5 ust. 1, oraz adres strony internetowej, jeśli jest prowadzona;>
7) numer rachunku bankowego albo rachunku w spółdzielczej kasie oszczędnościowokredytowej

prowadzonego

w

Rzeczypospolitej

Polskiej

w

złotych

polskich,

przyporządkowany do wykonywanej działalności;
8) adres poczty elektronicznej przyporządkowany do wykonywanej działalności;
9) numer telefonu przyporządkowany do wykonywanej działalności;
10) imię i nazwisko osoby dokonującej rejestracji, upoważnionej do reprezentowania
przedsiębiorcy turystycznego lub organizacji pożytku publicznego.
3. Dane, o których mowa w ust. 2, podaje się pod rygorem odpowiedzialności karnej za
złożenie fałszywego oświadczenia. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia
w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za
złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie o odpowiedzialności
karnej za składanie fałszywego oświadczenia.
4. Dokonanie rejestracji oznacza wyrażenie zgody na poddanie się czynnościom
sprawdzającym, o których mowa w art. 11 ust. 1.
5. Dokonanie rejestracji oznacza zobowiązanie do zamieszczenia informacji o możliwości
dokonywania płatności za pomocą bonu za usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne, o
których mowa w art. 5 ust. 1, w szczególności w miejscu ich realizacji lub oferowania.
6. Przedsiębiorca turystyczny lub organizacja pożytku publicznego realizujące usługi
hotelarskie lub imprezy turystyczne, o których mowa w art. 5 ust. 1, na bieżąco
aktualizują dane, o których mowa w ust. 2, na profilu informacyjnym w systemie
teleinformatycznym, o którym mowa w art. 27.
7. Do aktualizacji danych stosuje się odpowiednio ust. 1-4.
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1. POT może dokonywać czynności sprawdzających, mających na celu weryfikację zgodności
ze stanem faktycznym danych, o których mowa w art. 8 ust. 2 pkt 1-7 i 10.
2. Czynności sprawdzające są dokonywane przez pracowników POT, na podstawie imiennego
upoważnienia wydanego przez Prezesa POT lub osobę przez niego upoważnioną.
3. POT. w toku czynności sprawdzających, może żądać od przedsiębiorcy turystycznego lub
organizacji pożytku publicznego przedstawienia:
1) zaświadczenia potwierdzającego spełnienie obowiązku, o którym mowa w art. 38 ust. 1-3
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów
wycieczek i przewodników turystycznych;
2) umowy o prowadzenie rachunku, o którym mowa w art. 8 ust. 2 pkt 7;
3) dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby, o której mowa w art. 8 ust. 2 pkt 10,
do reprezentowania przedsiębiorcy turystycznego lub organizacji pożytku publicznego[.]
<;>
<4) dokumentów potwierdzających spełnienie obowiązku, o którym mowa w art. 22 ust.
2 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych
usługach turystycznych.>
Art. 23.
1. Przyznanie prawa do świadczenia w formie bonu lub dodatkowego świadczenia w formie
bonu nie wymaga wydania decyzji administracyjnej.
2. W przypadku gdy osobie uprawnionej nie ustalono prawa do świadczenia w formie bonu
lub dodatkowego świadczenia w formie bonu w sposób, o którym mowa w ust. 1, w
przypadku określonym w art. 18 ust. 2 i 3, POT, na wniosek osoby uprawnionej, ustala
prawo do świadczenia w formie bonu lub dodatkowego świadczenia w formie bonu w
drodze decyzji administracyjnej.
3. Odmowa przyznania świadczenia w formie bonu lub dodatkowego świadczenia w formie
bonu, uchylenie lub zmiana prawa do tych świadczeń oraz rozstrzygnięcie w sprawie
nienależnie pobranego świadczenia w formie bonu lub dodatkowego świadczenia w
formie bonu następuje w drodze decyzji administracyjnej wydanej przez POT.
4. Od decyzji administracyjnych, o których mowa w ust. 2 i 3, przysługuje odwołanie do
ministra właściwego do spraw turystyki.
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prowadzenia postępowań administracyjnych wymienionych w ust. 2.>

USTAWA

z dnia 28 października 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z

przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19 (Dz.
U. poz. 2112 i 2113)
Art. 24.
Nie popełnia przestępstwa, o którym mowa w art. 155, art. 156 § 2, art. 157 § 3 lub art. 160 §
3 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1444 i 1517), ten,
kto w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, udzielając
świadczeń zdrowotnych na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza
i lekarza dentysty (Dz. U. z 2020 r. poz. 514, 567, 1291 i 1493), ustawy z dnia 20 lipca
1950 r. o zawodzie felczera (Dz. U. z 2018 r. poz. 2150 oraz z 2020 r. poz. 1291), ustawy
z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 562, 567,
945 i 1493), ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym
(Dz. U. z 2020 r. poz. 882 i 2112) albo ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu
oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi w ramach <zapobiegania,>
rozpoznawania lub leczenia COVID-19 i działając w szczególnych okolicznościach,
dopuścił się czynu zabronionego, chyba że spowodowany skutek był wynikiem rażącego
niezachowania ostrożności wymaganej w danych okolicznościach.
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