
 

 

Do druku nr 698        
Warszawa, dnia 22 października 2020 r. 

 

 

 

Poprawki  

zgłoszone w czasie drugiego czytania w dniu 22 października 2020 r. 

do poselskich projektów ustaw o zmianie niektórych ustaw w związku z 

przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19, 

o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u 

ludzi, o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 

zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, o zmianie ustawy o 

szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 

zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 

kryzysowych 

(druki nr 683, 684, 685, 686 i 698) 

 

 

 

1) skreślić art. 12; 

– KP KO 

–  

 

Uwaga: przyjęcie poprawki nr 1 spowoduje bezprzedmiotowość poprawki nr 2. 

 

2) art. 12 nadać brzmienie: 

„Art. 12. W ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398, 

1492, 1493 i 1578) w art. 131c ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Na finansowanie ochrony zdrowia przeznacza się od 2021 r. 

corocznie, środki finansowe w wysokości nie niższej niż 6% produktu 

krajowego brutto.”.”; 

– KP KO 

– 

 

3) w art. 14 skreślić pkt 8; 

– KP KO 

–  

 

4) w art. 15 w pkt 4 w art. 46c po ust. 5 dodać ust. 5a w brzmieniu: 

„5a. W przypadku, gdyby informacja nie spełniała warunków, opisanych w ust. 5 

lub w przypadku, gdy zamierzenie objęte informacją nie spełniało warunków 

opisanych w ust. 3, organ administracji architektoniczno-budowlanej wnosi 

sprzeciw w drodze decyzji w terminie 7 dni od dnia doręczenia informacji. 
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Sprzeciwowi nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności. Od sprzeciwu 

przysługuje odwołanie do wojewody.”; 

– KP KO 

–  

 

5) w art. 15 w pkt 5: 

a) lit. c nadać brzmienie: 

„c) w ust. 3: 

– pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) osoby, które nie ukończyły 18 lat bądź ukończyły 60 lat w 

przypadku kobiet lub 65 lat w przypadku mężczyzn;”, 

– pkt 2b otrzymuje brzmienie: 

„2b) osoby wychowujące dziecko w wieku do 10 lat;”;”, 

b) w lit. d w ust. 3a wyrazy „do 18 lat” zastąpić wyrazami „do 10 lat”; 

– KP PiS 

– 

 

6) w art. 15 w pkt 5 po lit. c dodać lit. ca: 

„ca) w ust. 3 uchyla się pkt 5.”; 

– KP KO 

–  

 

Uwaga: poprawki nr 6–8 należy głosować łącznie. 

 

7) w art. 15 w pkt 5 po lit. h dodać lit. ha w brzmieniu: 

„ha) po ust. 11 dodaje się ust. 11a i 11b w brzmieniu: 

„11a. W przypadku decyzji wojewody lub polecenia ministra właściwego do 

spraw zdrowia nakładającego obowiązek realizacji w danym podmiocie 

leczniczym świadczeń zdrowotnych w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, osobie zatrudnionej w 

danym podmiocie leczniczym wykonującej pracę wiążącą się z kontaktem 

z pacjentami z podejrzeniem zakażenia lub zakażeniem wirusem SARS-

CoV-2, przysługuje wynagrodzenie zasadnicze w wysokości nie niższej niż 

200 % przeciętnego wynagrodzenia zasadniczego przewidzianego na 

danym stanowisku pracy w podmiocie leczniczym wskazanym w decyzji 

lub poleceniu. 

11b. Koszty wynagrodzenia, o których mowa w ust. 11a, są wypłacane ze 

środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, o którym mowa w art. 65 

ust. 1 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 (Dz. U. poz. 568, z 

późn. zm).”;”; 

– KP KO 

–  
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8) art. 15 skreślić pkt 6; 

– KP KO 

–  

 

9) w art. 15 po pkt 6 dodać pkt 6a w brzmieniu:  

„6a) po art. 47b dodaje się art. 47c w brzmieniu: 

„Art. 47c. 1. Osoba wykonująca zawód medyczny uczestnicząca w udzielaniu 

świadczeń zdrowotnych pacjentom z podejrzeniem zakażenia lub 

zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, podlega na swój wniosek 

ubezpieczeniu na życie, w rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2015 

r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Ubezpieczenie 

finansowane jest z budżetu państwa z części, której dysponentem jest 

minister właściwy do spraw zdrowia.  

2. Minister właściwy do spraw zdrowia, w porozumieniu z ministrem 

właściwym do spraw finansów publicznych, określi, w drodze 

rozporządzenia, tryb i zasady zawierania umów ubezpieczenia przez 

osoby, o których mowa w ust. 1, mając na celu zapewnienie objęcia 

ochroną ubezpieczeniową osób, których szczególne narażenie 

zdrowia i życia na zakażenie wynika z sytuacji epidemiologicznej.”;”; 

– KP KO 

–  

 

10) skreślić art. 19; 

– KP KO 

–  

 

11) w art. 20 w pkt 2 art. 4g nadać brzmienie: 

„Art. 4g. W okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu 

epidemii ubezpieczonemu zatrudnionemu w podmiocie leczniczym 

lub wykonującemu zawód medyczny w tym podmiocie leczniczym na 

podstawie umowy cywilnoprawnej, w okresie podlegania 

obowiązkowej kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych, o 

których mowa w przepisach o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń 

i chorób zakaźnych u ludzi, wynikających z pozostawania w 

styczności z osobami chorymi z powodu COVID-19 w związku z 

wykonywaniem obowiązków wynikających z zatrudnienia w 

podmiocie leczniczym lub realizowania tam umowy cywilnoprawnej 

na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz w czasie niezdolności 

do pracy z powodu COVID-19 powstałej w związku z 

wykonywaniem obowiązków wynikających z zatrudnienia w 

podmiocie leczniczym lub umowy cywilnoprawnej zawartej z tym 

podmiotem leczniczym przysługuje zasiłek chorobowy. Miesięczny 

wymiar zasiłku chorobowego wynosi 100% podstawy wymiaru 

zasiłku obliczonej na podstawie przepisów ustawy o świadczeniach 

pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i 

macierzyństwa dla pracowników zakładu leczniczego, a w przypadku 

lekarzy udzielających świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie 

umowy cywilnoprawnej podstawę wymiaru zasiłku chorobowego 
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stanowi przeciętny miesięczny przychód za okres 6 miesięcy 

kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała 

niezdolność do pracy. Zasiłek przysługuje od pierwszego dnia 

niezdolności do świadczenia pracy. 

2. Zasiłek, o którym mowa w ust. 1, od pierwszego dnia kwarantanny, 

izolacji lub niezdolności do pracy finansowany jest w całości z 

Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.”; 

– KP KO 

–  

 

12) w art. 20 po pkt 2 dodać pkt 2a w brzmieniu: 

„2a) po art. 5 dodaje się art. 5a i art. 5b w brzmieniu: 

„Art. 5a. 1. W przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, 

szkoły lub innej placówki, do których uczęszcza dziecko, albo 

niemożności sprawowania opieki przez nianię lub dziennego 

opiekuna z powodu COVID-19 ubezpieczonemu zwolnionemu od 

wykonywania pracy oraz funkcjonariuszowi, o którym mowa w ust. 

6, zwolnionemu od pełnienia służby z powodu konieczności 

osobistego sprawowania opieki nad: 

1) dzieckiem, o którym mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 25 

czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia 

społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 870), 

2) dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o znacznym lub 

umiarkowanym stopniu niepełnosprawności do ukończenia 18 lat 

albo dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności lub 

orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego 

– przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy. 

2. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje ubezpieczonemu także w 

przypadku, gdy z uwagi na zagrożenie zakażeniem wirusem SARS- 

CoV-2 związane z występowaniem w placówce, do której uczęszcza 

dziecko przypadków zakażenia, podejmie decyzję o nieobecności 

dziecka, o którym mowa w ust. 1, w żłobku, klubie dziecięcym, 

przedszkolu, szkole lub innej placówce, do której uczęszcza. 

3. W przypadku zamknięcia szkoły, ośrodka rewalidacyjno-

wychowawczego, ośrodka wsparcia, warsztatu terapii zajęciowej lub 

innej placówki pobytu dziennego o podobnym charakterze z powodu 

COVID-19, do których uczęszcza dorosła osoba niepełnosprawna, 

ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy oraz 

funkcjonariuszowi, o którym mowa w ust. 6, zwolnionemu od 

pełnienia służby, z powodu konieczności osobistego sprawowania 

opieki nad dorosłą osobą niepełnosprawną, przysługuje dodatkowy 

zasiłek opiekuńczy. 

4. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy, o którym mowa w ust. 1–3, 

przysługuje do dnia odwołania stanu epidemii.  

5. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przyznawany jest w trybie i na 

zasadach określonych w ustawie, o której mowa w ust. 1 pkt 1, i nie 

wlicza się do okresu, o którym mowa w art. 33 ust. 1 tej ustawy. Za 



5 

 

 

okres pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego, zasiłek, o 

którym mowa w art. 32 ust. 1 tej ustawy, nie przysługuje. 

6. Zasiłki, o których mowa w ust. 1–3, stanowiące dodatkowe uposażenie 

funkcjonariuszy, wymienionych w przepisach o zaopatrzeniu 

emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu 

Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura 

Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, 

Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby 

Więziennej, przyznaje się w trybie i na zasadach określonych w 

ustawie z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2020 r. poz. 360), 

ustawie z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 

2020 r. poz. 305), ustawie z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej 

Straży Pożarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1499, 1635, 1726 i 2020), 

ustawie z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2020 r. poz. 27), 

ustawie z dnia 9 czerwca 2006 r. o służbie funkcjonariuszy Służby 

Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1529 i 1726), ustawie z dnia 9 czerwca 2006 r. 

o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1921 i 

2020), ustawie z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. 

z 2019 r. poz. 1427, 1608, 1635 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 568), 

ustawie z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa (Dz. U. 

z 2020 r. poz. 384), ustawie z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej 

Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 505 i 568) oraz 

ustawie z dnia 26 stycznia 2018 r. o Straży Marszałkowskiej (Dz. U. 

z 2019 r. poz. 1940) okresów pobierania tych zasiłków nie wlicza się 

do okresów, o których mowa odpowiednio w art. 121b ust. 3, art. 125b 

ust. 3, art. 105b ust. 3, art. 136b ust. 3, art. 96b ust. 3, art. 102b ust. 3, 

art. 60c ust. 3, art. 194 ust. 3, art. 233 ust. 2 oraz art. 87 ust. 3 tych 

ustaw. 

Art. 5b. 1. W przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, 

szkoły lub innej placówki, do których uczęszcza dziecko, albo 

niemożności sprawowania opieki przez nianię lub dziennego 

opiekuna z powodu COVID-19 osobie, o której mowa w art. 7 ust. 1 i 

2 oraz art. 16 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o 

ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2020 r. poz. 174 i 782), 

przysługuje zasiłek opiekuńczy z powodu konieczności osobistego 

sprawowania opieki nad: 

1) dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o znacznym lub 

umiarkowanym stopniu niepełnosprawności do ukończenia 18 lat 

albo dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności lub 

orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego; 

2) dzieckiem, o którym mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 25 

czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia 

społecznego w razie choroby i macierzyństwa. 

2. Zasiłek opiekuńczy przysługuje osobie, o której mowa w ust. 1, także 

w przypadku, gdy z uwagi na zagrożenie zakażeniem wirusem SARS-

CoV-2 związane z występowaniem w placówce, do której uczęszcza 

dziecko przypadków zakażenia, podejmie decyzję o nieobecności 
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dziecka, o którym mowa w ust. 1, w żłobku, klubie dziecięcym, 

przedszkolu, szkole lub innej placówce, do której uczęszcza. 

3. Zasiłek opiekuńczy, o którym mowa w ust. 1 i 2, przysługuje do dnia 

odwołania stanu epidemii.  

4. Zasiłek opiekuńczy za każdy dzień wynosi 1/30 kwoty emerytury 

podstawowej w rozumieniu art. 6 pkt 7 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 

r. o ubezpieczeniu społecznym rolników. 

5. Do przyznawania i wypłaty zasiłku opiekuńczego, o którym mowa w 

ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 25 czerwca 

1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w 

razie choroby i macierzyństwa. 

6. Zasiłek opiekuńczy, o którym mowa w ust. 1 i 2, finansowany jest z 

budżetu państwa za pośrednictwem Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 

Społecznego. 

7. Do zasiłku opiekuńczego, o którym mowa w ust. 1 i 2, nie stosuje się 

art. 29 ust. 10 i 12 oraz art. 52 ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 27 

sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z 

późn. zm.).”.”; 

– KP KO 

– 

 

13) w art. 20 po pkt 4 dodać pkt 4a w brzmieniu: 

„4a) art. 15i otrzymuje brzmienie: 

„Art. 15i. 1. W niedziele przypadające w okresie od dnia wejścia w życie ustawy 

do dnia odwołania stanu epidemii nie obowiązuje zakaz:  

1) handlu oraz wykonywania czynności związanych z handlem, 

2) powierzania pracownikowi lub zatrudnionemu wykonywania 

pracy w handlu oraz wykonywania czynności związanych z 

handlem 

– określony w art. 5 ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o 

ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 466). 

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli w niedzielę przypada święto. 

3. Pracownik pracujący w niedziele w placówce handlowej powinien 

korzystać co najmniej dwa razy na 4 tygodnie z niedzieli wolnej od 

pracy. 

4. Wykonawca wykonujący pracę w niedziele w placówce handlowej 

powinien korzystać co najmniej dwa razy na 4 tygodnie z niedzieli 

wolnej od pracy. 

5. Przepis ust. 1 nie dotyczy pracownika zatrudnionego w systemie czasu 

pracy, o którym mowa w art. 144 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – 

Kodeks pracy.”.”; 

– KP KO 

– 
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14) po art. 20 dodać art. 20a w brzmieniu: 

„Art. 20a. W ustawie z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w 

zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 567 i 

695) po art. 19 dodaje się art. 19a w brzmieniu: 

„Art. 19a. W czasie ogłoszonego stanu epidemii, podmiot leczniczy 

udzielający całodobowych świadczeń zdrowotnych, nie 

będący podmiotem leczniczym wyznaczonym przez 

wojewodę lub ministra właściwego do spraw zdrowia do 

udzielania świadczeń zdrowotnych w związku z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19, który z uwagi na wprowadzone w czasie 

trwania stanu epidemii ograniczenia, nie udzielił 

świadczeń zdrowotnych w ilości pozwalającej na 

wykonanie umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia, 

otrzymuje środki finansowe w wysokości przewidzianej 

w tej umowie.”.”; 

– KP KO 

–  

 

15) po art. 21 dodać art. 21a w brzmieniu: 

„Art. 21a. 1. Poczynając od drugiego semestru roku szkolnego 2020/2021 w 

szkołach podstawowych i liceach wprowadza się podział uczniów na 

klasy według płci. W szkołach zawodowych i specjalnych uzależnia 

się to od decyzji dyrektora. 

2. Wykonanie powierza się Ministrowi Edukacji i Nauki.”; 

– KP Konfederacja 

–  

 

16) skreślić art. 22; 

– KP KO 

–  

 

17) po art. 22 dodać art. 22a w brzmieniu: 

„Art. 22a. W okresie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy osobie 

zatrudnionej w podmiocie leczniczym w rozumieniu ustawy z dnia 15 

kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, znajdującym się na 

obszarze, na którym ogłoszono stan zagrożenia epidemicznego lub 

stan epidemii, przysługuje wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 

nie niższej niż 150% przeciętnego wynagrodzenia zasadniczego 

przewidzianego na danym stanowisku pracy.”; 

– KP Lewica 

–  

 

18) art. 23 nadać brzmienie: 

„Art. 23. 1. Podmiot wykonujący działalność leczniczą oraz osoba wykonująca zawód 

medyczny udzielające świadczeń opieki zdrowotnej wykonywanych w 
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związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

nie ponoszą przewidzianej w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks 

cywilny odpowiedzialności za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju 

zdrowia, a także za śmierć poszkodowanego wskutek uszkodzenia ciała 

lub wywołania rozstroju zdrowia w związku z udzielaniem świadczeń 

opieki zdrowotnej w ramach zapobiegania, przeciwdziałania lub 

zwalczania COVID-19, chyba że uszkodzenie ciała lub wywołanie 

rozstroju zdrowia nastąpiło w efekcie działania umyślnego lub wskutek 

rażącego niedbalstwa osoby wykonującej zawód medyczny lub osób, za 

których działania podmiot wykonujący działalność leczniczą ponosi 

odpowiedzialność na zasadach ogólnych. 

2. Osoba skierowana do pracy przy zwalczaniu epidemii w trybie art. 47 ust. 

1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń 

i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239, z późn. zm.) nie 

ponosi przewidzianej w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks 

cywilny odpowiedzialności za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju 

zdrowia, a także za śmierć poszkodowanego wskutek uszkodzenia ciała lub 

wywołania rozstroju zdrowia w związku z udzielaniem świadczeń opieki 

zdrowotnej w ramach zapobiegania, przeciwdziałania lub zwalczania 

COVID-19, chyba że uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia 

nastąpiło w efekcie działania umyślnego lub wskutek rażącego niedbalstwa 

tej osoby. 

3. Lekarz stażysta skierowany przez pracodawcę w trybie art. 15 ust. 8a pkt 2 

ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. 

U. z 2020 r. poz. 514) do realizacji innych zadań niż wynikające z umowy 

o pracę nie ponosi przewidzianej w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. – 

Kodeks cywilny odpowiedzialności za uszkodzenie ciała lub wywołanie 

rozstroju zdrowia, a także za śmierć poszkodowanego wskutek uszkodzenia 

ciała lub wywołania rozstroju zdrowia w związku z udzielaniem świadczeń 

opieki zdrowotnej w ramach zapobiegania, przeciwdziałania lub zwalczania 

COVID-19, chyba że uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia 

nastąpiło w efekcie działania umyślnego lub wskutek rażącego niedbalstwa 

tego lekarza. 

4. Lekarz odbywający szkolenie specjalizacyjne skierowany przez 

pracodawcę w trybie art. 16m ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach 

lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2020 r. poz. 514) do realizacji innych 

zadań niż wynikające z umowy, na podstawie której odbywa szkolenie 

specjalizacyjne, nie odpowiada za uszkodzenie ciała lub wywołanie 

rozstroju zdrowia, a także za śmierć poszkodowanego wskutek uszkodzenia 

ciała lub wywołania rozstroju zdrowia w związku z udzielaniem świadczeń 

opieki zdrowotnej w ramach zapobiegania, przeciwdziałania lub zwalczania 

COVID-19, chyba że uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia 

nastąpiło w efekcie działania umyślnego lub wskutek rażącego niedbalstwa 

tego lekarza.”; 

– KP KO 

– 

 

Uwaga: poprawki nr 18 i 22 należy głosować łącznie. 

Uwaga: przyjęcie poprawek nr 18 i 22 spowoduje bezprzedmiotowość poprawki nr 19. 
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19) art. 23 nadać brzmienie: 

„Art. 23. 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), 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 

…), ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty (Dz. 

U. z 2019 r. poz. 952 oraz z 2020 r. poz. 567, 1493) albo ustawy z dnia 

27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 

849 oraz z 2020 r. poz. 567, 1493), w ramach rozpoznawania lub 

leczenia COVID-19 i działając w szczególnych okolicznościach, 

dopuścił się czynu zabronionego, chyba że spowodowany skutek był 

wynikiem rażącego niedopełnienia obowiązków służbowych.”; 

– KP Lewica 

–  

 

20) po art. 23 dodać art. 23a w brzmieniu: 

„Art. 23a. 1. W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii 

organy wymienione w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 

r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, 

z późn. zm.) mogą wystąpić do wojewody właściwego ze 

względu na obszar działania z wnioskiem o czasowe 

przeniesienie pracowników urzędu obsługującego wojewodę do 

stacji sanitarno-epidemiologicznej. 

2. Wojewoda przenosi pracowników na wniosek, o którym mowa 

w ust. 1. Liczba pracowników przeniesionych na podstawie 

wniosków, o których mowa w ust. 1, nie może przekroczyć 20% 

osób zatrudnionych w urzędzie. 

3. Wynagrodzenie za czas delegowania pracownika pokrywa 

właściwy wojewoda ze środków funduszu wynagrodzeń 

będących w dyspozycji wojewody.”; 

– KP KO 

–  

 

21) po art. 23a dodać art. 23b–23d w brzmieniu: 

„Art. 23b. 1. Tworzy się fundusz celowy w wysokości 5.000.000 tys. zł na 

przeciwdziałanie skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS-Cov-

2, zwany dalej „Funduszem”.  

2. Środki Funduszu pochodzą z budżetu państwa.  

3. Środki przeznacza się na walkę z rozprzestrzenianiem się wirusa 

SARS-Cov-2 oraz przeciwdziałanie negatywnym skutkom epidemii, 

w szczególności na: 
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1) zakup testów na obecność wirusa SARS-CoV-2; 

2) zakup 10.000.000 sztuk szczepionek przeciw grypie; 

3) wsparcie systemu opieki zdrowotnej, w tym: 

a) poprawę dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej, 

b) zakup wyrobów medycznych w rozumieniu ustawy z dnia 

20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 186), w szczególności środków ochrony indywidualnej 

dla pracowników ochrony zdrowia, którzy uczestniczą w 

udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej osobom chorym na 

COVID-19 lub z podejrzeniem zakażenia wirusem SARS-

CoV-2, 

c) zakup sprzętu medycznego, w tym wyposażenia stanowisk 

intensywnej terapii. 

4. Dysponentem Funduszu jest Prezes Rady Ministrów lub upoważniony 

przez Prezesa Rady Ministrów minister kierujący określonym działem 

administracji rządowej zgodnie z ustawą z dnia 4 września 1997 r. o 

działach administracji rządowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1220). 

Art. 23c. 1. Rada Ministrów jest obowiązana, w terminie 7 dni od dnia wejścia w 

życie ustawy, podjąć działania mające na celu zakup: 

1) testów na obecność wirusa SARS-CoV-2 w ilości pozwalającej 

na wykonywanie 100.000 testów dziennie; 

2) szczepionek przeciwko grypie w liczbie 10.000.000.  

2. Prezes Rady Ministrów obowiązany jest bezzwłocznie, po dostawie 

testów i szczepionek, wydać dyspozycje przekazania części: 

1) testów i szczepionek, o których mowa w ust. 1, pracownikom 

ochrony zdrowia, którzy uczestniczą w udzielaniu świadczeń 

opieki zdrowotnej osobom chorym na COVID-19 lub z 

podejrzeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2; 

2) szczepionek osobom, które z uwagi na wiek, stan zdrowia albo 

miejsce zatrudnienia zakwalifikowane zostały do grup wysokiego 

ryzyka zakażeniem wirusem Sars-CoV-2.  

 3. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze 

rozporządzenia, grupy wysokiego ryzyka zakażeniem wirusem Sars-

CoV-2, o których mowa w ust. 2 pkt 2, mając na celu ochronę zdrowia 

i życia osób najbardziej narażonych na negatywne skutki zakażenia 

wirusem SARS-CoV-2. 

Art. 23d. 1. W okresie od dnia ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub 

stanu epidemii do 60 dni od dnia odwołania tego stanu: 

1) osoby zatrudnione w podmiotach leczniczych, 

2) osoby wchodzące w skład zespołów ratownictwa medycznego, o 

których mowa w art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o 

Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2019 r. poz. 

993 i 1590 oraz z 2020 r. poz. 374 i 567), 

3) osoby zatrudnione w domach opieki społecznej, o których mowa 

w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 

z 2019 r. poz. 1507, 1622, 1690 i 1818), 

4) osoby zatrudnione w placówkach zapewniających całodobową 

opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub 
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osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 ustawy z 

dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, 

5) pracownicy szkół i placówek wychowawczo-oświatowych 

– raz w tygodniu obowiązkowo poddawani są badaniu mającemu na 

celu stwierdzenie obecności wirusa SARS-CoV-2 na zasadach 

określonych w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz 

zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 1239 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284, 322 i 374). 

2. Badania, o których mowa w ust. 1, są finansowane z budżetu państwa 

z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw 

zdrowia.”; 

– KP KO 

– 

 

22) po art. 23d dodać art. 23e–23g w brzmieniu: 

„Art. 23e. Nie popełnia przestępstwa określonego w art. 155, art. 156 § 2, art. 157 

§ 3 i art. 160 § 3 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. 

U. z 2019 r. poz. 1950, z późń. zm.) lekarz, lekarz dentysta, inna osoba 

wykonująca zawód medyczny oraz inna osoba skierowana do pracy przy 

zwalczaniu epidemii w trybie art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 

r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1239, z późn. zm.), jeśli dopuściła się czynu w 

następstwie działań leczniczych podejmowanych w ramach zwalczania 

epidemii COVID-19, chyba że naruszenie czynności narządu ciała lub 

rozstrój zdrowia, ciężki uszczerbek na zdrowiu, śmierć człowieka lub 

narażenie człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia 

albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu są wynikiem rażącego 

niezachowania ostrożności wymaganej w danych okolicznościach. 

Art. 23f. Nie popełnia przewinienia zawodowego osoba wykonująca zawód 

medyczny, która dokonując działań leczniczych w ramach zwalczania 

epidemii COVID-19, nie zachowała zasad wykonywania zawodu, chyba 

że zachowanie to nosi cechy rażącego niezachowania ostrożności 

wymaganej w danych okolicznościach. 

Art. 23g. Przepisy art. 19–19c ustawy mają zastosowanie do zdarzeń, które miały 

miejsce w okresie od dnia ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub 

stanu epidemii do czasu ich odwołania.”; 

– KP KO 

– 

 

23) po art. 24 dodać art. 24a w brzmieniu: 

„Art. 24a. 1. W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii minister 

właściwy do spraw zdrowia przekazuje organom wymienionym w art. 10 

ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji 

Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, z późn. zm.) comiesięczną dotację w 

wysokości 20 mln zł na realizację zadań związanych z zapobieganiem 

rozprzestrzenianiu się epidemii oraz zapobieganiem skutkom epidemii. 

2. Dotacja wypłacana jest do 10 dnia miesiąca, za który została przyznana.  
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3 Dotacja jest dzielona pomiędzy organy, o których mowa w ust. 1, na 

podstawie algorytmu wynikającego z ilości stwierdzonych przypadków 

zachorowań związanych z epidemią w okresie 7 dni poprzedzających 

miesiąc, za który jest wypłacana.  

4. Dotacja finansowana jest ze środków będących w dyspozycji ministra 

właściwego do spraw zdrowia.”. 

– KP KO 

– 

 

 

Sporządzono w Biurze Legislacyjnym 
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