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SEJM 

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

 

IX kadencja  

 

 

 Pani  

 Elżbieta Witek 

 Marszałek Sejmu 

 Rzeczypospolitej Polskiej 

 

 

Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i na podstawie 

art. 32 ust. 2 regulaminu Sejmu niżej podpisani posłowie wnoszą projekt ustawy: 

 

 - o zmianie ustawy o szczególnych  

rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 

innych chorób zakaźnych oraz wywołanych 

nimi sytuacji kryzysowych. 

 

Do reprezentowania wnioskodawców w pracach nad projektem ustawy 

upoważniamy pana posła Dariusza Klimczaka. 

 

 

 (-)  Władysław Teofil Bartoszewski;  (-)  Paweł Bejda;  (-)  Marek 

Biernacki;  (-)  Andrzej Grzyb;  (-)  Mieczysław Kasprzak; (-) Dariusz 

Klimczak;  (-)  Władysław Kosiniak-Kamysz;  (-)  Stefan Krajewski;  (-)  Dariusz 

Kurzawa;  (-)  Radosław Lubczyk;  (-)  Jan Łopata;  (-)  Mirosław 

Maliszewski;  (-)  Urszula Nowogórska;  (-)  Urszula Pasławska;  (-)  Krzysztof 

Paszyk;  (-)  Jacek Protasiewicz;  (-)  Jarosław Rzepa;  (-)  Marek Sawicki;  (-)  Czesław 

Siekierski;  (-)  Piotr Zgorzelski;  (-)  Zbigniew Ziejewski;  (-)  Bożena Żelazowska. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                Tłoczono z polecenia  Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 

 
 



Projekt 

 

Ustawa 

z dnia ……………….. 2021 r. 

zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 

wywołanych nimi sytuacji kryzysowych 

 

 

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. z 2020 r. poz. 1842, 2112, 2113, 2123, 2157, 2255, 2275, 

2320, 2327, 2338, 2361, 2401, z 2021 r. poz. 11, 159, 180.) wprowadza się następującą zmianę: 

 

1) w art. 14i dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu: 

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

epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 lub do 30 dni po odwołaniu danego stanu 

upływa kadencja organu statutowego związku zawodowego, związku lub organizacji 

przedsiębiorców lub społecznego inspektora pracy i w związku z obowiązywaniem tego 

stanu nie mają oni możliwości przeprowadzenia wyborów, kadencja tych organów 

ulega przedłużeniu do czasu wyboru organu statutowego związku zawodowego, 

związku lub organizacji przedsiębiorców lub społecznego inspektora pracy na nową 

kadencję, jednak nie dłużej niż do 90 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia 

epidemicznego lub stanu epidemii”.  

 

Art. 2 

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

 

 Projektowane rozwiązanie przewiduje przedłużenie kadencji organów statutowych 

związków zawodowych, związku lub organizacji przedsiębiorców oraz społecznych 

inspektorów pracy w okresie obowiązywania stanu obowiązywania stanu zagrożenia 

epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 lub do 30 dni po 

odwołaniu danego stanu, do czasu wyboru organu statutowego związku zawodowego, związku 

lub organizacji przedsiębiorców oraz społecznych inspektorów pracy na nową kadencję, jednak 

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

 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 podobne rozwiązania przyjęto wobec wielu 

organizacji, których istotą jest masowość i skupianie znacznej liczby członków.  

 Ograniczenia związane z poruszaniem się oraz gromadzeniem osób na terytorium RP 

zagrażają prawidłowemu funkcjonowaniu organizacji związkowych, związków lub organizacji 

przedsiębiorców i społecznych inspektorów pracy, bowiem ich statuty w zdecydowanej 

większości nie przewidują możliwości przeprowadzenia wyborów czy podejmowania uchwał 

przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Konsekwencją 

powyższego jest to, że zmiana statutów regulujących te kwestie również nie jest możliwa w 

tym trybie. 

 Wygaśnięcie kadencji organów statutowych związków zawodowych,  związków lub 

organizacji przedsiębiorców i społecznych inspektorów pracy bez możliwości organizacji 

i przeprowadzenia wyborów członków organów na nową kadencję, spowoduje ich paraliż. 

 Projekt nie powoduje negatywnych skutków finansowych po stronie budżetu państwa, 

ani budżetów jednostek samorządu terytorialnego. 

 Projekt ustawy jest zgodny z prawem Unii Europejskiej.  
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