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Warszawa, 9 marca 2020 r. 

KORONAWIRUS  
– UWAGI DO SPECUSTAWY 

 

Koronawirus – uwagi BCC dot. specustawy  

 

Poniższy materiał uzupełnia braki w projektowanej ustawie o szczególnych rozwiązaniach związanych z 

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

nimi sytuacji kryzysowych, dotyczące rekompensat za straty, jakie przedsiębiorcy i pracodawcy ponieść 

mogą w związku z nałożonymi na nich przez państwo i jego organy zadaniami wynikającymi ze 

specustawy. 

 

Niezależnie od ustawy o szczególnych rozwiązaniach, należy podjąć działania wspierające 

przedsiębiorców i pracodawców a tym samym działania ochronne wobec polskiej gospodarki, 

zmniejszające jej straty. 

 

BCC proponuje powołanie specjalnej komisji złożonej z posłów, senatorów, członków rządu oraz 

przedstawicieli organizacji pozarządowych, która zajęłaby się modyfikacjami prawa pracy na czas walki z 

koronawirusem. 

 

1. 

Art. 3: W celu przeciwdziałania COVID-19 pracodawca, o ile jest to technicznie możliwe, może polecić 

pracownikowi wykonywanie, przez czas oznaczony, pracy określonej w umowie o pracę, poza miejscem jej 

stałego wykonywania (tzw. praca zdalna). 

1. W każdym przypadku miejsce świadczenia pracownikowi „pracy zdalnej” jest pracodawcy znane oraz z nim 

uzgodnione. Okres świadczenia pracy zdalnej określa pracodawca zgodnie z sytuacją epidemiologiczną regionu 

oraz sytuacją w stałym miejscu pracy. 

2. Zasady pracy zdalnej określa porozumienie lub regulamin, przy czym w tej sytuacji Art.9. Kodeksu pracy nie 

obowiązuje. 

3. Pracodawca ma prawo do bieżącej kontroli działań pracowników oraz informacji o postępie prac. 
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1a. 

Art.3a. W celu przeciwdziałania COVID-19 pracodawca ma prawo: 

- żądania od pracowników informacji o tym czy przebywali w ostatnim czasie w miejscach (krajach) objętych 

ryzykiem zarażenia, 

- żądania od pracownika, który przebywał ostatnio w miejscach objętych ryzykiem zarażenia bądź gdy istnieje 

uzasadnione podejrzenie, iż pracownik może być nosicielem wirusa, aby wykonał badania na obecność COVID-

19 (koszt badań ponosi NFZ), 

- kontrolować stan zdrowia pracowników przed rozpoczęciem wykonywania przez nich pracy, np. badając 

temperaturę, 

- wprowadzić dodatkowe przepisy w zakresie bhp w zakładzie pracy, 

- delegować pracownika do odbycia podróży służbowej do miejsca zagrożonego COVID-19 – wyłącznie w 

sytuacji wyższej konieczności i za zgodą pracownika. 

 

2. 

Art.11. 

Należy poprawić redakcję Art.11.2. 

2. Prezes Rady Ministrów, na wniosek wojewody, po poinformowaniu ministra właściwego do spraw 

gospodarki może, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, wydawać polecenia obowiązujące inne, niż 

wymienione w ust. 1, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej oraz 

przedsiębiorców. Polecenia są wydawane w drodze decyzji administracyjnej, podlegają one natychmiastowemu 

wykonaniu z chwilą ich doręczenia lub ogłoszenia oraz nie wymagają uzasadnienia. 

 

Należy skreślić Art.11.4. 

4. Prace związane z prowadzeniem przygotowań do realizacji zadań, o których mowa w ust. 3, mające 

charakter planistyczny, są finansowane ze środków własnych przedsiębiorcy. 

 

3. 

Należy wprowadzić „bezpieczniki” oraz „ograniczniki” w stosunku do wyłączeń ustaw jak niżej tak, by miarkować i 

racjonalizować ingerencję w zasady ładu przestrzennego oraz w co do zasady kapitałochłonne i kosztowne 

budownictwo, a może zwłaszcza w obiekty zabytkowe. Może wprowadzić „sprawną dwuinstancyjność” albo tryb 

odwoławczy dla błyskawicznych wniosków, złożonych przez nadzór budowlany oraz konserwatora zabytków 

Art. 11. Do projektowania, budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych, w 

tym zmiany sposobu użytkowania, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, nie stosuje się przepisów ustawy z 

dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186), ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293) oraz ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o 

ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2020 r. poz. 282), a w przypadku konieczności poszerzenia 

bazy do udzielania świadczeń zdrowotnych, także przepisów wydanych na podstawie art. 22 ust. 3, 4 i 4a ustawy 

z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. 
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4. 

Art. 14. 1. Zarządzający lotniskiem, zarządzający dworcem kolejowym, przewoźnik lotniczy, kolejowy lub 

drogowy, nie ponoszą odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną w związku z uzasadnionymi działaniami władz 

publicznych mającymi na celu przeciwdziałanie COVID-19, w szczególności za brak możliwości przewozu. 

Art.14.2. 

Nie ponosi odpowiedzialności przedsiębiorca, który nie był w stanie wykonać swoich zobowiązań ze względu na 

brak możliwości przewozu lub transportu, wobec kontrahentów czy pracowników w związku z działaniami władz 

publicznych, pośrednimi lub bezpośrednimi w związku z wykonywaniem poleceń władz na podstawie ustawy o 

przeciwdziałaniu COVID-19. 

Art.14.3. 

Gdy przedsiębiorca nie ma możliwości wniesienia środka zaskarżenia lub wykonania orzeczenia w związku z 

nałożeniem na niego przez organy państwa dodatkowych obowiązków związanych z COVID-19 – z mocy ustawy 

następuje zawieszenie terminów na wykonanie orzeczeń oraz zawieszenie terminów na wniesienie środków 

odwoławczych od orzeczeń organów państwa. 

 

 

5. 

Art. 46b. W rozporządzeniu, o którym mowa w art. 46a ust. 1, można ustanowić: 

1) ograniczenia, obowiązki i nakazy, o których mowa w art. 46 ust. 4; 

2) czasowe ograniczenie działalności określonych przedsiębiorców; 

Art.46b.1.W przypadku ustanowienia czasowegoograniczenia działalności określonych przedsiębiorców, 

zapisanego w Art.46b. ustawy, państwo zapewni przedsiębiorcom rekompensaty strat, jakie powstaną w 

wyniku realizacji przedmiotowych decyzji władz państwowych. Ustawa  zapewni przedsiębiorcom zwrot 

kosztów wykonania przez nich decyzji oraz zapewni ochronę przedsiębiorcy przed ewentualnymi 

roszczeniami osób trzecich, powstałymi w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem 

przez przedsiębiorcę zobowiązania w wyniku realizacji decyzji władz.  

 

Państwo powinno mieć skuteczne narzędzia do walki ze stanem zagrożenia epidemicznego lub stanem epidemii, 

także przy ścisłej współpracy z przedsiębiorcami. Jednocześnie jednak państwo nie powinno przerzucać na 

przedsiębiorców kosztów walki z epidemiami.  

 

Mając na uwadze powyższe, BCC wnosi o uwzględnienie w toku procesu legislacyjnego słusznych i 

uzasadnionych argumentów przedsiębiorców przedstawionych powyżej. BCC jest otwarty na dyskusję i pracę nad 

wprowadzeniem przedmiotowych zmian do projektu ustawy.  

 

 

 

 

 

 

 

* Business Centre Club powstał pod koniec XX w., w 1991 roku. Jest prestiżowym Klubem przedsiębiorców i największą w kraju ustawową organizacją indywidualnych pracodawców. 
Grupa BCC składa się z Klubu BCC, Związku Pracodawców BCC i Studenckiego Forum BCC. Członkowie BCC zatrudniają ponad 400 tys. pracowników, obroty firm sięgają 20 miliardów 
złotych a siedziby rozlokowane są w blisko 250 miastach. Na terenie całej Polski działają 22 loże regionalne. Do BCC należą przedstawiciele wszystkich branż, międzynarodowe korporacje, 
instytucje finansowe i ubezpieczeniowe, firmy telekomunikacyjne, najwięksi polscy producenci, uczelnie wyższe, koncerny wydawnicze i znane kancelarie prawne. Członkami Klubu 
są także prawnicy, dziennikarze, naukowcy, wydawcy, lekarze, wojskowi i studenci. BCC koncentruje się na działaniach na rzecz rozwoju gospodarki i pomocy przedsiębiorcom, jest 
ustawowym członkiem Rady Dialogu Społecznego. Koordynatorem wszystkich działań BCC jest Marek Goliszewski. 
Kontakty prasowe: https://www.bcc.org.pl/strefa_eksperta/kontakty-do-ekspertow, Więcej: https://www.bcc.org.pl/ oraz: https://www.facebook.com/businesscentreclub 

https://www.bcc.org.pl/strefa_eksperta/kontakty-do-ekspertow
https://www.bcc.org.pl/
https://www.facebook.com/businesscentreclub
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Warszawa, 9 marca 2020 r. 

INFORMACJA 

 

Wsparcie dla firm w związku z koronawirusem w innych krajach – przegląd rozwiązań 

 

1. Polska: Minister Dworczyk: Minister rozwoju została zobowiązana, aby do wtorku (10.03) 

przedstawić pakiet propozycji wsparcia dla firm z branż najbardziej dotkniętych ewentualnymi 

stratami jak branża turystyczna czy przewozowa. 

   

2. UE: Europejski Bank Centralny pracuje nad środkami, które mają zapewnić płynność 

przedsiębiorstwom dotkniętym skutkami ekonomicznymi epidemii koronawirusa. EBC ma 

jednak ograniczone pole manewru, ponieważ od dłuższego czasu stosuje kilka rozwiązań 

mających wesprzeć gospodarkę strefy euro, a podstawowa stopa procentowa jest ujemna, 

została bowiem obniżona do minus 0,5 proc. Jednym z możliwych środków może być 

uruchomienie kolejnych serii ukierunkowanych dłuższych operacji refinansujących (TLTRO), 

która ma być skierowana do małych i średnich przedsiębiorstw. Operacje udzielania pożyczek 

dla banków to jeden z niestandardowych środków polityki monetarnej, którymi dysponuje EBC. 

W ramach TLTRO i LTRO bank centralny udziela bankom komercyjnym długoterminowych 

pożyczek, skonstruowanych w taki sposób, by stanowiły zachętę do nasilenia akcji kredytowej.          

Tymczasem większe firmy już korzystają na zakupach obligacji korporacyjnych przez EBC. 

 

3. Francja: Rząd ma zagwarantować firmom pożyczki gotówkowe. Chodzi o wsparcie dla sektora 

małych i średnich firm. Te podmioty będą także mogły rozłożyć w czasie płatność podatków i 

składek na ubezpieczenia społeczne. Francuski minister finansów i gospodarki Le Maire 

apelował o „europejską solidarność” i europejskie wsparcie dla firm, które ponoszą straty z 

powodu wirusa. 

 

4. Niemcy: Rząd federalny jest gotowy wesprzeć firmy, które – choć zasadniczo „zdrowe” – 

popadły w kłopoty. Minister finansów Olaf Scholz rozważa miliardowy pakiet pomocowy, ale – 

jak zauważają nawet przedstawiciele biznesu – rzecz nie w samych pieniądzach. Brakuje 

bowiem pracowników, a przy dużych projektach w dziedzinie infrastruktury brakuje i 

pracowników, i firm budowlanych. 

 

5. Korea Południowa: Prezydent Korei Południowej Moon Jae-in we wtorek ogłosił, że kraj idzie 

na wojnę z wirusem i przeprosił za deficyt masek na twarz oraz obiecał wsparcie dla małych 

przedsiębiorstw dotkniętych skutkami epidemii koronawirusa. 
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6. Włochy: Rząd Włoch przeznaczył 7,5 mld euro na stawienie czoła finansowym skutkom 

kryzysu związanego z koronawirusa w kraju. Premier Giuseppe Conte powiedział, że wsparcie 

to zostanie przekazane firmom i rodzinom. W ciągu kilku dni prawie podwojono sumę 

wsparcia. Według wcześniejszych zapowiedzi miało to być około 3,6 mld euro. Fundusze 

zostaną przekazane firmom różnych branż, ponoszącym straty w rezultacie szerzenia się 

wirusa, a także rodzinom. Będzie to na przykład wsparcie w postaci bonów dla opiekunek 

dzieci, które pozostały w domu z powodu zamknięcia żłobków, przedszkoli i szkół do 15 marca. 

Wcześniej rząd zapowiadał, że będzie zabiegał w Brukseli o prawo do większej elastyczności 

budżetowej w związku z koronawirusem.  

 

7. US: FED poinformował, że obniża główną stopę procentową o 50 punktów bazowych do 1,00-

1,25 procent. 

 

US: In the United States, Congress is expected to vote on a funding package this week for 

affected communities. The package would expand a small-business loan program usually 

offered to companies experiencing natural disasters. Some lawmakers have also called for 

legislation to offer reimbursement to workers who need to take sick leave. Three Democrats in 

Congress have introduced a bill to provide interest-free loans of up to $2 million to businesses 

affected by the outbreak. Others have proposed more expansive paid leave to protect workers 

and businesses. Senator Elizabeth Warren of Massachusetts released a coronavirus response 

plan that would, among other things, establish a federal fund to reimburse workers for lost 

wages if they missed work because of coronavirus symptoms.  

 

8. Chiny: China — where 70 percent of Beijing restaurants remain closed — has pledged to help 

small and medium-size businesses by allowing them to defer certain payments and to provide 

lower rents and interest on loans. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Business Centre Club powstał pod koniec XX w., w 1991 roku. Jest prestiżowym Klubem przedsiębiorców i największą w kraju ustawową organizacją indywidualnych pracodawców. Grupa 
BCC składa się z Klubu BCC, Związku Pracodawców BCC i Studenckiego Forum BCC. Członkowie BCC zatrudniają ponad 400 tys. pracowników, obroty firm sięgają 20 miliardów złotych a siedziby 
rozlokowane są w blisko 250 miastach. Na terenie całej Polski działają 22 loże regionalne. Do BCC należą przedstawiciele wszystkich branż, międzynarodowe korporacje, instytucje finansowe i 
ubezpieczeniowe, firmy telekomunikacyjne, najwięksi polscy producenci, uczelnie wyższe, koncerny wydawnicze i znane kancelarie prawne. Członkami Klubu są także prawnicy, dziennikarze, 
naukowcy, wydawcy, lekarze, wojskowi i studenci. BCC koncentruje się na działaniach na rzecz rozwoju gospodarki i pomocy przedsiębiorcom, jest ustawowym członkiem Rady Dialogu 
Społecznego. Koordynatorem wszystkich działań BCC jest Marek Goliszewski. 
Kontakty prasowe: https://www.bcc.org.pl/strefa_eksperta/kontakty-do-ekspertow, Więcej: https://www.bcc.org.pl/ oraz: https://www.facebook.com/businesscentreclub 

https://www.bcc.org.pl/strefa_eksperta/kontakty-do-ekspertow
https://www.bcc.org.pl/
https://www.facebook.com/businesscentreclub
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Warszawa, 9 marca 2020 r. 

KORONAWIRUS  
– BCC PROPONUJE SENATOWI 

 

PROPOZYCJE DO PROJEKTU USTAWY O SZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZANIACH ZWIĄZANYCH Z 

ZAPOBIEGANIEM, PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZANIEM COVID-19, INNYCH CHORÓB ZAKAŹNYCH ORAZ 

WYWOŁANYCH NIMI SYTUACJI KRYZYSOWYCH Z 2 MARCA BR. 

 

1. Artykuł 11 ustawy: 

 

BCC postuluje wykreślić zapis ust. 4 Ustawy w całości i zastąpić go następującym zapisem: 

„4. W przypadku nałożenia obowiązku, o którym mowa w niniejszym artykule, osobom prawnym, jednostkom 

organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej oraz przedsiębiorcom zapewnia się środki na pokrycie 

wydatków i szkód związanych z wykonywaniem tego zadania.” 

 

2. Artykuł 14 ustawy: 

 

BCC postuluje dodać ustęp 3 o następującym brzmieniu:  

„3. Przedsiębiorcy nie ponoszą odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną w związku z działaniami władz 

publicznych mających na celu przeciwdziałanie COVID-19, w tym w szczególności za szkodę powstałą w wyniku 

wykonania przez przedsiębiorcę decyzji lub poleceń władzy publicznej. Odpowiedzialność za te szkody ponosi 

wyłącznie Skarb Państwa lub inny właściwy organ.” 

BCC postuluje dodać ustęp 4 o następującym brzmieniu:  

„4. W przypadku nałożenia  przez władzę publiczną obowiązku realizacji przez przedsiębiorcę zadań związanych z 

COVID-19, zawieszeniu ulegają terminy na wykonanie orzeczeń oraz terminy na wniesienie środków 

odwoławczych od orzeczeń organów państwa w innych sprawach z udziałem przedsiębiorcy, w sytuacji gdy 

przedsiębiorca nie ma możliwości wniesienia środka zaskarżenia lub wykonania orzeczenia w związku z 

nałożeniem na niego przez organy państwa obowiązków związanych z COVID-19.” 

 

3. Artykuł 17 ustawy: 

 

BCC postuluje zmianę ustępu 6 pkt 4) na następujący zapis: 

„Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni roboczych od dnia doręczenia lub potwierdzenia na piśmie decyzji wydanej 

ustnie” 
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BCC postuluje dodać ustęp 10 o następującym brzmieniu: 

„10. W przypadku nałożenia obowiązku, o którym mowa w ust. 5 powyżej, osobom prawnym, jednostkom 

organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej oraz przedsiębiorcom zapewnia się środki na pokrycie 

wydatków i szkód związanych z wykonywaniem tego zadania.” 

 

4. Artykuł 25 p. 4) ustawy: 

 

BCC postuluje dodanie art. 46bb o następującym brzmieniu: 

„Art. 46bb W przypadkach, o których mowa w art 46 a lub art 46 b powyżej, osobom prawnym, jednostkom 

organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej oraz przedsiębiorcom zapewnia się środki na pokrycie 

wydatków i szkód związanych z realizacją nałożonych obowiązków.” 

 

 

W ZAKRESIE PRAWA FARMACEUTYCZNEGO 

 

1. W art. 20 ust. 2 Ustawy dodający do ustawy Prawo farmaceutyczne art. 85a – bezwzględnie 

konieczne jest: uzupełnienie przepisu o: 

a) wskazanie kiedy minister zdrowia może skorzystać z przyznanego mu uprawnienia do 

obwieszczenia wykazu produktów, których sprzedaż jest ograniczona,- to jest wyłącznie w 

przypadku stanów zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii; 

b) wskazanie kiedy obwieszczenie przestaje obowiązywać – to jest z chwilą odwołania stanów 

zagrożenia epidemiologicznego lub epidemii; 

c) określenie jakie produkty mogą zostać objęte wykazem, - to jest takie, które mogą być 

przydatne w zwalczaniu choroby zakaźnej będącej przyczyną stanu zagrożenia epidemicznego lub 

stanu epidemii i są zagrożone brakiem dostępności na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej 

d) usunięcie niekonsekwencji w treści przepisu – to jest zamieszczenia zapisu o prawie sprzedaży 

wyłącznie na rzecz podmiotów prowadzących działalność na terytorium RP tylko w ust. 1. 

 

Hurtownie farmaceutyczne są obowiązane do zbywania produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego 

przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, określonych w wykazie, o którym mowa w ust. 3, 

wyłącznie do innych hurtowni farmaceutycznych, aptek, punktów aptecznych oraz zakładów leczniczych podmiotów 

leczniczych, działających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

Producenci lub importerzy wyrobów medycznych lub środków spożywczych specjalnego przeznaczenia 

żywieniowego są obowiązani do zbywania wyrobów lub środków określonych w wykazie, o którym mowa w ust. 3, 

wyłącznie do hurtowni farmaceutycznych działających na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 

W przypadku stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii Minister właściwy do spraw zdrowia ogłasza, w 

drodze obwieszczenia, wykaz produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia 

żywieniowego oraz wyrobów medycznych, które mogą być przydatne w zwalczaniu choroby zakaźnej będącej 

przyczyną stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii i są zagrożone brakiem dostępności na terytorium 

Rzeczpospolitej Polskiej, które do czasu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii mogą być 

zbywane przez hurtownię farmaceutyczną wyłącznie do aptek, punktów aptecznych oraz zakładów leczniczych 

podmiotów leczniczych działających na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub przez producentów lub importerów 

wyrobów medycznych lub środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego wyłącznie do hurtowni 

farmaceutycznych działających na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 
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Uzasadnienie 

Jakkolwiek rozumiemy potrzebę zabezpieczenia interesu publicznego w sytuacji zagrożenia epidemicznego, 

poprzez wprowadzenie obowiązku sprzedaży produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego 

przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych wyłącznie na terenie kraju, to jednak stwierdzamy, że w 

obecnie zaproponowanym brzmieniu przepis przyznaje Ministrowi Zdrowia prawo dowolnego ograniczania 

możliwości sprzedaży wskazanych przez niego produktów.  

 

Podczas gdy inne przepisy ustawy uzależniają przyznanie określonych uprawnień organom zaistnieniem 

szczególnych okoliczności – przykładem może być przyznanie szczególnych uprawnień Głównemu Inspektorowi 

Sanitarnemu, z których może on korzystać w razie stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii, albo w razie 

niebezpieczeństwa szerzenia się zakażenia lub choroby zakaźnej, które może stanowić zagrożenie dla zdrowia 

publicznego (art. 16 Ustawy) – w przypadku planowanego art. 85a ustawy Prawo farmaceutyczne przepis milczy o 

tym, w jakiej sytuacji i wobec jakich produktów Minister Zdrowia może wydać obwieszczenie. Art. 85a ustawy 

Prawo farmaceutyczne nie określa żadnych przesłanek sporządzenia takiego wykazu, ani kryteriów wyboru 

produktów objętych wykazem. Przepis nie nawiązuje w żaden sposób do stanów wyjątkowych, które mogłyby 

uzasadniać wprowadzenie tak poważnego ograniczenia swobody działalności gospodarczej. Nie przewiduje także 

żadnych wytycznych co do ustalania listy produktów, które zakaz może objąć. Oznacza to, że przepis daje 

Ministrowi Zdrowia prawo, by w dowolnym czasie i niezależnie od okoliczności, nakazał sprzedaż wyłącznie w kraju 

wszelkich, całkowicie dowolnych produktów.  

 

W tej sytuacji niezbędne jest nadanie przepisowi brzmienia analogicznego jak to, które posiadają inne przepisy 

proponowane ustawą – tak, by nawiązywał do stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. 

 

Dodatkowo wymaga także sprecyzowania moment, do którego obwieszczenie Ministra Zdrowia obowiązuje. Wobec 

faktu, że jak się wydaje ma ono mieć na celu zabezpieczenie dostępności produktów niezbędnych do zwalczania 

choroby zakaźnej będącej przyczyną epidemii, winno ono tracić moc z chwilą odwołania stanu epidemii. 

 

Konieczne jest również sprecyzowanie, jakie produkty mogą znaleźć się w wykazie. Wydaje się, że skoro chodzi o 

zabezpieczenie potrzeb społecznych na produkty lecznicze, wyroby medyczne i żywność specjalnego 

przeznaczenia żywieniowego w czasie stanu zagrożenia epidemicznego, to istotne jest, by w wykazie znalazły się 

takie produkty, które są pomocne w zwalczaniu choroby zakaźnej będącej przyczyną epidemii. 

 

 

2. W art. 20 ust. 1 Ustawy dodający do ustawy Prawo farmaceutyczne art. 37azg – konieczne jest 

wyłączenie spod obowiązków nakładanych tym przepisem mikro i małych przedsiębiorców, a także 

udzielenie znacznie dłuższego terminu na rozpoczęcie przekazywania informacji w ramach 

Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi;  

 

Wobec tego BCC proponuje następujące brzmienie ust. 1 i 3 przepisu: 

 

1. W przypadku: 

1) zagrożenia braku dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej produktu leczniczego, środka 

spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego, niezależnie od umieszczenia 

produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego w 

obwieszczeniu, o którym mowa w art. 37av ust. 14, 

2)  stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo w razie niebezpieczeństwa szerzenia się zakażenia lub 

choroby zakaźnej, które może stanowić zagrożenie dla zdrowia publicznego, w szczególności wystąpienia choroby 



 
 
 

4 

 

szczególnie niebezpiecznej lub wysoce zakaźnej, o których mowa w przepisach o zapobieganiu oraz zwalczaniu 

zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi 

– minister właściwy do spraw zdrowia może, w drodze rozporządzenia, nałożyć na podmioty, które mają obowiązek 

przekazywania informacji do systemu, o którym mowa w art. 72a, oraz na producentów i importerów wyrobów 

medycznych, obowiązki, o których mowa w art. 72a, art. 78 ust. 1 pkt 6a i art. 95 ust. 1b, w odniesieniu do 

wszystkich znajdujących się w obrocie produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia 

żywieniowego oraz wyrobów medycznych. Obowiązek ten nie obejmuje mikro i małych przedsiębiorców, o których 

mowa w art. 7 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U.2018.650). 

3. W przypadku nałożenia obowiązku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, podmioty, które dotychczas nie były 

podłączone do systemu, o którym mowa w art. 72a, są obowiązane do podłączenia i rozpoczęcia przekazywania 

informacji w ciągu 14 dni od momentu nałożenia tego obowiązku. Wraz z wysłaniem pierwszej informacji podmiot 

raportuje jednocześnie indywidualny bilans otwarcia, zwany dalej „IBO”. 

 

 

Uzasadnienie 

 

Oceniamy też, że nałożenie na wszystkich przedsiębiorców – w tym na producentów i importerów wyrobów 

medycznych, również nieobjętych refundacją, obowiązku raportowania do Zintegrowanego Systemu Monitorowania 

Obrotu Produktami Leczniczymi, jest obowiązkiem nadmiernym, rodzącym wysokie, nieuzasadnione koszty. 

Oprogramowanie niezbędne do wdrożenia dla zapewnienia możliwości raportowania do ZSMOPL to wydatek rzędu 

25.000 zł. W sytuacji podmiotów małych, które prowadzą działalność w zakresie produkcji czy importu wyrobów 

medycznych na niewielką skalę, wydatek taki może okazać się niemożliwy do pokrycia. Postulujemy wobec tego 

wyłączenie z dyspozycji art. 37azg ust. 1 producentów i importerów wyrobów medycznych będących mikro i małymi 

przedsiębiorcami.  

 

Podnosimy także, że niemożliwe jest dotrzymanie określonego w ust. 3 terminu 24 godzin od chwili nałożenia 

obowiązku na podłączenie i rozpoczęcie przekazywania informacji do ZSMOPL. Termin jest całkowicie nierealny, 

konieczny jest bowiem zakup i wdrożenie oprogramowania, by raportowanie było możliwe. Niezbędne jest więc 

wydłużenie terminu na rozpoczęcie przekazywania informacji do 14 dni. 

 

 

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 

Wątpliwości i obawę budzi art. 6 „o nie stosowaniu przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), jeżeli zachodzi wysokie prawdopodobieństwo szybkiego i 

niekontrolowanego rozprzestrzeniania się choroby lub jeżeli wymaga tego ochrona zdrowia publicznego”. 

Sformułowanie jest tak ogólne, że może to doprowadzić do nadużyć w obszarze Pzp.  

BCC proponuje, aby szczegółowo określić w przypadku jakich towarów i usług można nie stosować PZP oraz w 

jakich dokładnie przypadkach.  
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BRANŻE SZCZEGÓLNIE DOTKNIĘTE SKUTKAMI WYSTĄPIENIA COVID-19 

Z informacji od przedsiębiorców, które docierają do BCC, wiele branż już teraz wymaga wsparcia. Proponujemy 

utworzenie listy branż szczególnie dotkniętych skutkami wystąpienia COVID-19 i zapewnienie im długofalowego 

wsparcia, m.in.: 

Branża turystyczna 

Art. 12.1 traktuje o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych oraz zwrotach wpłat na 

Turystyczny Fundusz Gwarancyjny. Nie jest to adekwatna pomoc. BCC proponuje, aby yć również przewidziane 

rekompensaty dla przedsiębiorstw działających w branży turystycznej. 

Branża eventowa 

Rozprzestrzenianie się koronawirusa sieje spustoszenie w konferencjach i targach branżowych. Duża niepewność i 

poczucie zagrożenia ze strony klientów skutkują szeroką skalą odwoływania wydarzeń. Część firm, już w 

nadchodzących miesiącach nie ma zagwarantowanych żadnych dochodów, ponieważ klienci nie podpisują umów 

lub rezygnują z zaplanowanych wydarzeń. Realne jest  zagrożenie płynności finansowej firm i ich przetrwanie. 

Branża techniki scenicznej 

Komunikat z 8.03.2020 r.: „W wyniku ustaleń po posiedzeniu Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego 

pod przewodnictwem Pana Premiera Mateusza Morawieckiego w dniu 8 marca 2020 roku, po dokonaniu analizy 

sytuacji epidemiologicznej związanej z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2, Główny Inspektor 

Sanitarny rekomenduje odwołanie wszystkich imprez masowych powyżej 1000 osób, organizowanych 

w pomieszczeniach zamkniętych.” 

W przypadku tej branży również powinno zaproponowane być wsparcie finansowe. Obecnie, firmy z branży utraciły 

nawet 100% zleceń. Koszty związane z prowadzoną działalnością (wynikającą z zatrudnienia pracowników, 

kosztów ZUS, kosztów utrzymania biur i zaplecza magazynowego) są kosztami stałymi i muszą być ponoszone w 

sposób ciągły. 

Branża logistyczna 

W przypadku branży logistycznej, sytuacja jest odmienna niż pozostałych, ponieważ nie było komunikatów 

dotyczących ograniczenia przepływu towarów. Jednak decyzja o wycofaniu się z realizacji niektórych kontraktów 

pojawiła się na poziomie wewnątrzbranżowym.  

 

REKOMENDACJE SZCZEGÓLNEJ REGULACJI DLA STANÓW NADZWYCZAJNYCH 

 

1. Zakres i przedmiot regulacji 

Uwalnianie od odpowiedzialności cywilnoprawnej oraz rekompensata strat przedsiębiorcom w sytuacjach działania 

siły wyższej w istotnej skali i nadzwyczajnych okolicznościach (wówczas gdy dane zdarzenia i ich skutki nie są 

zidentyfikowane jako podlegającą ubezpieczeniom od odpowiedzialności cywilnej) 

 

2. Przesłanki ingerencji (wartości, dobra uzasadniające) 

Na podstawie norm generalnych i zasad konstytucyjnych można wyprowadzić przesłanki ingerencji. Do takich w 

tym przypadku należą art. 5 Kodeksu cywilnego w zw z art. 2 i 20 Konstytucji RP (idea sprawiedliwości społecznej 
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w związku z zasadą społecznej gospodarki rynkowej). Także wspierając art. 32 ust. 2 Konstytucji RP (zasadą 

niedyskryminacji). Według wyprowadzania tu zasady słuszności, czynienia z prawa użytku, który byłby zgodny z 

jego społeczno-gospodarczym przeznaczeniem normy szczególne byłyby tu adekwatne do zagrożonych dóbr.  

 

3. Przedmiot ingerencji ustawowej. 

Interwencja ustawowa jest usprawiedliwiona w powyższym zakresie w drodze zmian odpowiednich ustaw oraz 

kodeksu cywilnego zarówno w lex generalis  jak i lex specjalis.  

Ingerencje powinny ograniczać się do minimum zmian i odpowiednio poszerzać zakresy hipotez i modyfikować 

dyspozycje norm od strony przedmiotowej jak i podmiotowej. 

Uzupełnienie może odpowiednio zmieniać lub wprowadzać nowe normy obejmujące uwalnianie   przedsiębiorcy od 

odpowiedzialności (ekskulpacja) z tytułu szkody z kontraktu lub deliktu oraz przesłanki naprawienia 

szkody/rekompensaty m. In. w granicach pomocy de minimis lub z mocy ustawy domniemania odpowiedzialności 

Skarbu Państwa. 

Ingerencja powinna uwzględniać i obejmować niektóre z przepisów Kodeksu cywilnego: art. 58 par.1, 357’, 388 par. 

1, 429-430, 435 w zw. z art. 405, 475, 481, 491 par. 1, 494. Istotą jest tu  sprecyzowanie w hipotezie wykazania 

zajścia zdarzenia i dla konkretnego przypadku jego wpływu na czynności (działania i zaniechania, zwłokę lub 

niemożliwość świadczenia), które wyłącza odpowiedzialność lub uprawnia do naprawienia szkody. 

 

4. Przesłanka, zdarzenie 

Działanie siły wyższej w skali i zakresie, w których dotychczas nie były notowane, a prawdopodobieństwo 

wystąpienia niskie. W zbiegu z niemożliwością przewidzenia, przy dołożeniu wszelkich starań z należytą 

starannością wymaganą w danym przypadku. (Będzie to tak jak stan klęski żywiołowej również epidemia określona 

w ustawie lub pandemia.) 

 
 
 
 

* Business Centre Club powstał pod koniec XX w., w 1991 roku. Jest prestiżowym Klubem przedsiębiorców i największą w kraju ustawową organizacją indywidualnych pracodawców. Grupa BCC składa się z Klubu BCC, Związku 
Pracodawców BCC i Studenckiego Forum BCC. Członkowie BCC zatrudniają ponad 400 tys. pracowników, obroty firm sięgają 20 miliardów złotych a siedziby rozlokowane są w blisko 250 miastach. Na terenie całej Polski działają 
22 loże regionalne. Do BCC należą przedstawiciele wszystkich branż, międzynarodowe korporacje, instytucje finansowe i ubezpieczeniowe, firmy telekomunikacyjne, najwięksi polscy producenci, uczelnie wyższe, koncerny 
wydawnicze i znane kancelarie prawne. Członkami Klubu są także prawnicy, dziennikarze, naukowcy, wydawcy, lekarze, wojskowi i studenci. BCC koncentruje się na działaniach na rzecz rozwoju gospodarki i pomocy 
przedsiębiorcom, jest ustawowym członkiem Rady Dialogu Społecznego. Koordynatorem wszystkich działań BCC jest Marek Goliszewski. 
Kontakty prasowe: https://www.bcc.org.pl/strefa_eksperta/kontakty-do-ekspertow, Więcej: https://www.bcc.org.pl/ oraz: https://www.facebook.com/businesscentreclub 

https://www.bcc.org.pl/strefa_eksperta/kontakty-do-ekspertow
https://www.bcc.org.pl/
https://www.facebook.com/businesscentreclub

