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K AN CE LA R IA  
S E NAT U 

BIURO LEGISLACYJNE  

Warszawa, 6 lipca 2021 r. 

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych 

oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych 

(druk nr 432) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych 

nimi sytuacji kryzysowych, przewiduje przedłużenie kadencji organu statutowego związku 

zawodowego, związku lub organizacji przedsiębiorców, związków pracodawców, ich 

federacji i konfederacji lub społecznego inspektora pracy, jeżeli kadencja tych organów 

upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii 

ogłoszonego z powodu rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-

CoV-2 lub do 30 dni po odwołaniu danego stanu.  

Kadencja tych organów zostanie przedłużona do czasu ich wyboru na nową kadencję, 

jednak nie dłużej niż do 90 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu 

epidemii. 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Projekt ustawy został wniesiony przez grupę posłów w dniu 1 marca 2021 r. (druk 

sejmowy nr 1018).  
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Pierwsze czytanie miało miejsce w Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, w dniu 8 

czerwca. W drugim czytaniu posłowie zgłosili do projektu trzy poprawki, z których w trzecim 

czytaniu przyjęto dwie.  

Za przyjęciem ustawy głosowało 420 posłów, przy 1 głosie przeciw i 9 głosach 

wstrzymujących się. 

 

III. Uwagi szczegółowe 

W art. 14i ust. 2 ustawy posłużono się pojęciem związków pracodawców, ich federacji i 

konfederacji. Określenie to powinno zostać użyte w liczbie pojedynczej, tak jak w przypadku 

pozostałych instytucji, o których mowa w przepisie. Ponadto warto rozważyć nadanie 

analizowanemu przepisowi takiej treści, która zapewni mu precyzję oraz spójność z 

podobnymi konstrukcjami już zawartymi w ustawie zmienianej. 

Propozycja poprawki: 

w art. 1, ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Jeżeli w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu 

epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 lub do upływu 30. dnia następującego po 

dniu odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni, upływa kadencja 

organu statutowego związku zawodowego, związku lub organizacji przedsiębiorców, 

związku pracodawców, ich federacji lub konfederacji lub społecznego inspektora pracy i 

w związku z obowiązywaniem tego stanu nie ma możliwości przeprowadzenia wyborów, 

kadencja takiego organu ulega przedłużeniu do czasu wyboru organu na nową 

kadencję, jednak nie dłużej niż do upływu 90. dnia następującego po dniu odwołania 

tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni.”. 
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