Druk nr 1075
SEJM
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
IX kadencja
SPRAWOZDANIE
KOMISJI EDUKACJI, NAUKI I MŁODZIEŻY
ORAZ KOMISJI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I POLITYKI REGIONALNEJ

o rządowym projekcie 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
1062).
Marszałek Sejmu, zgodnie z art. 37 ust. 1 i art. 40 ust. 1 regulaminu Sejmu
- po zasięgnięciu opinii Prezydium Sejmu - skierowała w dniu 29 marca 2021 r. powyższy
projekt ustawy do Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji Samorządu
Terytorialnego i Polityki Regionalnej - do pierwszego czytania.
Komisje: Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki
Regionalnej po przeprowadzeniu pierwszego czytania oraz rozpatrzeniu tego projektu ustawy
na posiedzeniu w dniu 13 kwietnia 2021 r.
wnoszą:

W y s o k i S e j m uchwalić raczy załączony projekt ustawy.
Komisje - zgodnie z art. 43 ust. 3 regulaminu Sejmu - przedstawiają, na żądanie
wnioskodawców, następujące wnioski mniejszości:
1) w art. 1, w dodawanym art. 15zof wyrazy „zwiększa się o 187 mln zł” zastąpić wyrazami
„zwiększa się o 374 mln zł”;
– poseł K. Lubnauer

2) w art. 1, w dodawanym art. 15zof dotychczasową treść oznaczyć jako ust. 1 i dodać nowy
ust. w brzmieniu:
„Z części rezerwy oświatowej subwencji ogólnej, o której mowa w art. 28 ust. 2
ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego
przeznacza się na pomoc podmiotom prowadzącym żłobki i przedszkola w związku z
obostrzeniami związanymi z zamknięciem przedszkoli i żłobków i zwiększa się o kwotę
100 mln zł.”;
– poseł P. Borys

3) w art. 1, w dodawanym art. 15zof dotychczasową treść oznaczyć jako ust. 1 i dodać ust. 2
i 3 w brzmieniu:
„2. Środki finansowe, o których mowa w ust. 1, przeznacza się na wynagrodzenia
nauczycieli realizujących zajęcia wspomagające dla uczniów po zakończeniu
ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty i powrocie do nauki
stacjonarnej.
3. Szczegółowe zasady organizacji i realizacji zajęć wspomagających, o których mowa w
ust. 2, oraz określenie stawki wynagrodzenia nauczycieli określa rozporządzenie
ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.”;
– poseł K. Szumilas

Warszawa, dnia 13 kwietnia 2021 r.

Przewodnicząca Komisji
Edukacji, Nauki i Młodzieży

Przewodniczący Komisji
Samorządu Terytorialnego
i Polityki Regionalnej

/-/ Mirosława Stachowiak – Różecka

/-/ Tomasz Ławniczak

Sprawozdawca
/-/ Tomasz Zieliński

Tłoczono z polecenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
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Projekt
U S T AWA
z dnia … 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 ustaw1)
Art. 1. W ustawie 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.2)) po art. 15zoe dodaje się art. 15zof w brzmieniu:
„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.”.
Art. 2. W ustawie z dnia 22 listopada 2018 r. o dokumentach publicznych (Dz.
U. z 2020 r poz. 725 i 1517) w art. 73 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„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.”.

1)

2)

Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 20 listopada 2018 r. o dokumentach publicznych
oraz ustawę z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w
związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 2112,
2113, 2123, 2157, 2255, 2275, 2320, 2327, 2338, 2361 i 2401 oraz z 2021 r. poz. 11, 159 i 180.
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Art. 3. W ustawie z dnia 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) w art. 56 dotychczasową
treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2–4 brzmieniu:
,,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.
4. 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.”.
Art. 4. Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z
wyjątkiem art. 3, który wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z
mocą od dnia 16 maja 2020 r.

