BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy

M A T E R I A Ł P O R Ó W N AW C Z Y
do ustawy z dnia 15 kwietnia 2021 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 371)
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, z późn. zm.)
Art. 15zoe.
1. W czerwcu i lipcu 2020 r. jednostki samorządu terytorialnego mogą nie wpłacać do
budżetu państwa rat wpłat, o których mowa w art. 29, art. 30 i art. 70a ustawy z dnia 13
listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Od niewpłaconych
kwot nie nalicza się odsetek.
2. Kwoty niewpłacone na podstawie ust. 1 jednostki samorządu terytorialnego wpłacają w
równych częściach w miesiącach sierpień-grudzień 2020 r., wraz z ratami należnymi za te
miesiące.
<Art. 15zof.
W celu przeciwdziałania skutkom COVID-19 w roku 2021 rezerwę części oświatowej
subwencji ogólnej, o której mowa w art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r.
o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, zwiększa się o kwotę 187 mln zł ze
środków budżetu państwa.>

USTAWA

z 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 944,

1493 i 2112 oraz z 2021 r. poz. 97)
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-2Art. 86.
1. Apteka jest placówką ochrony zdrowia publicznego, w której osoby uprawnione świadczą
w szczególności usługi farmaceutyczne, o których mowa w ust. 2.
2.

Nazwa apteka zastrzeżona jest wyłącznie dla miejsca sprawowania opieki
farmaceutycznej, o której mowa w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 10 grudnia 2020 r. o
zawodzie farmaceuty (Dz. U. z 2021 r. poz. 97), świadczenia usług farmaceutycznych, o
których mowa w art. 4 ust. 3 tej ustawy, i wykonywania zadań zawodowych, o których
mowa w art. 4 ust. 4 pkt 1, 2, 4-10 i 13-16 tej ustawy.

2a. Usługi farmaceutyczne, o których mowa w art. 4 ust. 3 pkt 5 i 7 ustawy z dnia 10 grudnia
2020 r. o zawodzie farmaceuty, oraz zadania zawodowe, o których mowa w art. 4 ust. 4
pkt 1, 2, 5-7, 15 i 16 tej ustawy, mogą być świadczone tylko w aptece szpitalnej, aptece
zakładowej lub dziale farmacji szpitalnej utworzonym zamiast tych aptek.
2b. W aptekach ogólnodostępnych mogą być świadczone inne usługi związane z ochroną
zdrowia, obejmujące:
1) monitorowanie procesu leczenia farmakologicznego stałych pacjentów apteki;
2) doradztwo w samolecznictwie farmakologicznym pacjentów w oparciu o produkty
wydawane bez recepty.
3. (30) (uchylony).
4. W aptekach szpitalnych, zakładowych oraz działach farmacji szpitalnej:
1) jest prowadzona ewidencja badanych produktów leczniczych oraz produktów leczniczych
i wyrobów medycznych otrzymywanych w formie darowizny;
2) są ustalane procedury wydawania produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych.
5. W aptekach ogólnodostępnych mogą być wydawane na podstawie recepty lekarza
weterynarii produkty lecznicze lub leki recepturowe przeznaczone dla ludzi, które będą
stosowane u zwierząt.
6. (uchylony).
7. (uchylony).
8. W aptekach ogólnodostępnych na wydzielonych stoiskach można sprzedawać produkty
określone w art. 72 ust. 5 posiadające wymagane prawem atesty lub zezwolenia, pod
warunkiem że ich przechowywanie i sprzedaż nie będą przeszkadzać podstawowej
działalności apteki.
<8a. W aptekach ogólnodostępnych, spełniających wymagania określone w przepisach
wydanych na podstawie art. 97 ust. 5 i art. 98 ust. 5, mogą być przeprowadzane
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-3szczepienia ochronne zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o
zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.>
9. Minister właściwy do spraw zdrowia może określić, w drodze rozporządzenia, inne rodzaje
działalności niż określone w [ust. 2-4 i 8] <ust. 2–4, 8 i 8a> związane z ochroną zdrowia
dopuszczalne do prowadzenia w aptece.

U S T A W A

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

zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1845, z późn. zm.)
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, 1875, 2345 i 2401 oraz z 2021 r. poz. 97).
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.
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-4Art. 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.
<2a. Skierowanie przechowuje się w systemie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z
dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia. Dostęp do tego
skierowania przysługuje usługodawcy w rozumieniu art. 2 pkt 15 ustawy z dnia 28
kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia.>
3. Skierowanie jest ważne przez okres 90 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.
5. Po wykonaniu szczepienia ochronnego przeciwko COVID-19 albo podaniu pierwszej
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. 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.
<1a. Rejestracja na wykonanie szczepienia ochronnego przeciwko COVID-19 może
nastąpić również po uwierzytelnieniu osoby poddawanej temu szczepieniu w inny
sposób niż określony w ust. 1, za pośrednictwem systemu rejestracji.>
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-52. 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.

U S T A W A z 22 listopada 2018 r. o dokumentach publicznych (Dz. U. z 2020 r poz. 725 i
1517)
Art. 73.
[1. Dokumenty publiczne wydawane na podstawie przepisów dotychczasowych, wytwarzane
według wzoru określonego w przepisach prawa powszechnie obowiązującego, które nie
spełniają wymagań odnośnie do minimalnych zabezpieczeń określonych w niniejszej
ustawie, mogą być nadal wydawane, nie dłużej jednak niż przez okres:
1) w przypadku dokumentów publicznych kategorii pierwszej i drugiej - dwóch lat,
2) w przypadku dokumentów publicznych kategorii trzeciej - czterech lat
- od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.]
<1. Dokumenty publiczne wydawane na podstawie przepisów dotychczasowych,
wytwarzane według wzoru określonego w przepisach prawa powszechnie
obowiązującego,

które

nie

spełniają

wymagań

odnośnie

do

minimalnych

zabezpieczeń określonych w niniejszej ustawie, mogą być nadal wydawane, nie
dłużej jednak niż przez okres:
1) w przypadku dokumentów publicznych kategorii pierwszej i drugiej – trzech lat,
2) w przypadku dokumentów publicznych kategorii trzeciej – pięciu lat
– od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.>
2. Wydawane na podstawie przepisów dotychczasowych dokumenty publiczne zachowują
ważność. Dokumenty publiczne, których termin został określony, zachowują ważność do
upływu tego terminu.

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

-6U S T A W A z 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, 1086,
2255 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 159)
Art. 56.
<1.> Okresy niewykonywania w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub
stanu epidemii w związku z COVID-19:
1) pracy nauczycielskiej przez nauczycieli w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 22 maja
2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 128),
2) pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, o której mowa w art. 3
ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (Dz. U. z 2018 r. poz.
1924) przez pracowników w rozumieniu tej ustawy,
3) pracy górniczej, o której mowa w art. 50c ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach
i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
- z powodu zaprzestania lub ograniczenia działalności przez pracodawcę w związku z
COVID-19 podlegają uwzględnieniu jako okresy wykonywania tej pracy przy ustalaniu
odpowiednio prawa do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego lub emerytury
pomostowej albo prawa i wysokości emerytury górniczej pod warunkiem kontynuowania
w tych okresach stosunku pracy i gotowości pracownika do wykonywania pracy oraz pod
warunkiem wykonywania tej pracy w miesiącu poprzedzającym zaprzestanie lub
ograniczenie działalności przez pracodawcę w związku z COVID-19.
<2. Przy ustalaniu prawa i wysokości emerytury górniczej, o której mowa w art. 50a lub
art. 50e ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu
Ubezpieczeń

Społecznych,

okresy

czasowego

oddelegowania

pracowników,

wykonujących pracę górniczą, o której mowa w art. 50c ust. 1 tej ustawy, którzy
posiadają uprawnienia ratownika górniczego lub sanitariusza, do prac przy
zwalczaniu epidemii w ramach wsparcia działania szpitali w związku z COVID-19,
traktuje się na równi z dniówkami roboczymi przepracowanymi pod ziemią, pod
warunkiem wykonywania tych prac w okresie oddelegowania.
3. Okresy czasowego oddelegowania, o których mowa w ust. 2, podlegają uwzględnieniu
przy ustalaniu prawa i wysokości emerytury górniczej w wymiarze i przy
zastosowaniu przeliczników właściwych dla okresu pracy górniczej wykonywanej
ostatnio przed okresem tego oddelegowania.
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-74. Okresy wykonywania pracy w okresie oddelegowania, o którym mowa w ust. 2,
potwierdza pracodawca delegujący pracownika. Potwierdzenie to następuje w
formie zaświadczenia, wydanego na żądanie osoby oddelegowanej lub organu
rentowego właściwego do przyznania emerytury górniczej.>
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