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Szanowna Pani Marszałek, 

 

uprzejmie przedstawiam autopoprawkę do przekazanego w dniu 26 marca 

2020 r. rządowego projektu ustawy 

  

 - o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu 

ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. 

 

 Z poważaniem 

 Mateusz Morawiecki 

 /podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/ 
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A U T O P O P R AW K A  

do rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony 

zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

(druk nr 301) 

W projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia 

związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w art. 8 pkt 20 

otrzymuje brzmienie: 

„20) w art. 47: 

a) w ust. 3: 

– pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) kobiety w ciąży;”, 

– po pkt 2 dodaje się pkt 2a–2c w brzmieniu: 

„2a) osoby samotnie wychowujące dziecko w wieku do 18 lat; 

2b) osoby wychowujące dziecko w wieku do 14 lat; 

2c) osoby wychowujące dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności lub 

orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego;”, 

b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu: 

„3a. W przypadku gdy dziecko w wieku powyżej 14 lat jest 

wychowywane przez dwoje osób, którym przysługuje władza rodzicielska, 

do pracy przy zwalczaniu epidemii może zostać skierowana wyłącznie 

jedna z nich.”, 

c) po ust. 6 dodaje się ust. 6a w brzmieniu: 

„6a. Decyzje, o których mowa w ust. 4: 

1) mogą być przekazywane w każdy możliwy sposób zapewniający 

dotarcie decyzji do adresata, w tym ustnie; 

2) nie wymagają uzasadnienia; 

3) przekazane w sposób inny niż na piśmie, są następnie doręczane na 

piśmie po ustaniu przyczyn uniemożliwiających doręczenie w ten 

sposób.”;”. 



UZASADNIENIE 

Regulacje w zakresie art. 47 zmienianej ustawy mają na celu umożliwienie polecenia 

pracy przy zwalczaniu epidemii wyłącznie osobom, które wychowują dzieci powyżej lat 14 i 

tylko jednemu rodzicowi. Natomiast nie będzie można skierować do pracy przy zwalczaniu 

epidemii osoby wychowujące dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o 

potrzebie kształcenia specjalnego oraz osoby samotnie wychowujące dziecko wieku do lat 18. 


