KANCELARIA
SENATU
BI U RO L EGI S L A C YJNE

Warszawa, 8 stycznia 2021 r.

Opinia do ustawy 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
(druk nr 303)
I.

Cel i przedmiot ustawy
Założeniem

ustawy jest

wprowadzenie

kolejnych

rozwiązań

usprawniających

funkcjonowanie organów państwa oraz zabezpieczających obywateli w okresie epidemii
COVID-19.
W tym celu nowela zmienia ustawę 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 oraz 21 innych ustaw,
w tym między innymi:
1)

ustawę z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi,

3)

ustawę z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,

4)

ustawę z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami
administracyjnymi,

5)

ustawę z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych,

6)

ustawę z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób
zakaźnych u ludzi
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7)

ustawę z dnia 24 sierpnia 2007 r. o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie
Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym,

8)

ustawę z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

9)

ustawę z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach,

10) ustawę z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym
poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej,
12) ustawę z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
12) ustawę z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz
niektórych innych ustaw,
13) ustawę z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z
rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2,
14) ustawę z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań
osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2,
15) ustawę z dnia 15 lipca 2020 r. o Polskim Bonie Turystycznym.
Ustawa przewiduje szereg rozwiązań m.in. dla sektora dostawców energii cieplnej i
końcowych odbiorców ciepła, sektora atomistyki, w tym ochrony radiologicznej, sektora
kolejowego, w tym zarządców infrastruktury kolejowej oraz operatorów kolejowych
transportów pasażerskich, sektora transportu lotniczego, sektora edukacji i kształcenia, w tym
uczelni wyższych, sektora kinematografii, sektora opiekuńczego, w tym wsparcie dla osób
z niepełnosprawnościami w ramach zakładów aktywności zawodowej oraz placówek
opiekuńczo-wychowawczych i opiekuńczo-terapeutycznych, rodzinnych domów dziecka
i centrów integracji społecznej.
Zmiany w zakresie sektora dostawców ciepła mają pozwolić na zagwarantowanie
nieprzerwanych dostaw ciepła do mieszkańców i instytucji publicznych w tym, szpitali i
przychodni zdrowia.
Wsparcie dla podmiotów sektora transportu, w tym transportu kolejowego, ma polegać
na m.in.: dofinansowaniu z tytułu nie pobierania opłat za korzystanie z infrastruktury
kolejowej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 dla
PKP PLK SA oraz zarządców infrastruktury kolejowej, dofinansowaniu operatorom
kolejowych przewozów pasażerskich w publicznym transporcie zbiorowym kosztów z tytułu
honorowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów środkami publicznego

–3–
transportu zbiorowego oraz wprowadzeniu możliwości uzyskania środków na sfinansowanie
rekompensaty.
Ułatwienia dotyczą również sektora transportu lotniczego, w tym w szczególności
przedłużenia różnego rodzaju niezbędnych uprawnień, których odnowienie w warunkach
epidemii COVID-19 jest utrudnione, takich jak m.in. przedłużenie ważności: karty
identyfikacyjnej członka załogi statku powietrznego i portu lotniczego, egzaminu
teoretycznego na licencje, świadectwa kwalifikacji, czasowej karty identyfikacyjnej,
certyfikatu agenta obsługi naziemnej.
Nowela przewiduje modyfikację przepisów ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o
adwokaturze oraz ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych, w taki sposób
aby umożliwić odbycie zdalnych zgromadzeń adwokatów i komorników oraz wyborów na
tych zgromadzeniach, bez konieczności fizycznej obecności uprawnionych.
Ustawa zakłada także przedłużenie o kolejne 9 miesięcy okresu ważności uprawnień
inspektora ochrony radiologicznej oraz uprawnień do zajmowania stanowiska mającego
istotne znaczenie dla zapewniania bezpieczeństwa i ochrony radiologicznej, co ma pozwolić
na zapewnienie bezpiecznego funkcjonowania jednostek organizacyjnych wykonujących
działalność związaną z narażeniem na promieniowanie jonizujące, w tym w szczególności
obiektów jądrowych oraz placówek systemu opieki zdrowotnej wykonujących ekspozycje
medyczne.
Na podstawie art. 31zzs ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych celu przeciwdziałania skutkom COVID-19, minister
właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego na wniosek Dyrektora
Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej przekaże Polskiemu Instytutowi Sztuki Filmowej środki
finansowe w wysokości 120 000 000 zł na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów, które
podmioty prowadzące działalność w zakresie kinematografii, wykonujące działalność lub
świadczące usługi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, poniosły w okresie od dnia
1 listopada 2020 r. do dnia 30 kwietnia 2021 r. w następstwie wystąpienia COVID-19 i które
nie zostały sfinansowane lub dofinansowane z innych środków, w tym środków publicznych.
Środki finansowe będą dodatkowym źródłem przychodu Polskiego Instytutu Sztuki
Filmowej.
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W noweli proponuje się przyznanie dawcom krwi, którzy oddali co najmniej 3 donacje
krwi pełnej lub osocza po chorobie COVID-19 czasowego wsparcia na okres nie dłuższy niż
6 miesięcy od dnia wystawienia stosownego zaświadczenia, w postaci prawa do zakupu
biletów jednorazowych z ulgą 33% na przejazdy w komunikacji krajowej środkami
publicznego transportu zbiorowego: kolejowego w 1 i 2 klasie pociągów osobowych i
pospiesznych oraz autobusowego w komunikacji zwykłej i przyspieszonej, oraz kolejowego
w 2 klasie pociągów innych niż osobowe i pospieszne.
Zmiany w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych zmierzają do umożliwienia sprawnego zarządzania
środkami publicznymi oraz uproszczenia i skrócenia czasu realizacji spraw, a także
uproszczenia obowiązku informacyjnego dotyczącego obniżonych wpłat na Państwowy
Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla pracodawców posiadających certyfikat
dostępności.
Zmiana w ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami
administracyjnymi polega na rozszerzeniu brzmienia jej art. 5 o ministra właściwego do
spraw zagranicznych, jako organu podejmującego rozstrzygnięcia w odniesieniu do
wniosków o wydanie wiz.
Zmiana ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych
ma na celu usprawnienie regulacji dotyczących kierowania do wojskowych komisji
lekarskich żołnierzy zawodowych wyznaczanych lub kierowanych do służby poza granicami
państwa.
Modyfikacja ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych dotyczy przyznania prawa do korzystania poza
kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych udzielanych w
aptekach dla dawcy krwi, który oddał co najmniej 3 donacje krwi pełnej lub osocza po
chorobie COVID-19.
Zmiana w ustawie z dnia 24 sierpnia 2007 r. o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w
Systemie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym, ma zapewnić
Ministrowi Spraw Zagranicznych, jako organowi wizowemu możliwość weryfikacji w
Systemie Informacyjnym Schengen dokumentów podróży przedkładanych wraz z wnioskami
wizowymi.

–5–
W zmianie do ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i
chorób zakaźnych u ludzi określono zasady i tryb szczepień ochronnych przeciwko COVID19. W przypadku wystąpienia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii,
ogłoszonego z powodu COVID-19, wykonanie szczepienia ochronnego przeciwko COVID19 ma być poprzedzone lekarskim badaniem kwalifikacyjnym w celu wykluczenia
przeciwwskazań do jego wykonania.
W przypadku wystąpienia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii,
ogłoszonego

z

powodu

COVID-19,

szczepienia

ochronne

przeciwko

COVID-19

przeprowadzać mogą:
1)

lekarze, lekarze dentyści, pielęgniarki, położne, felczerzy i ratownicy medyczni;

2)

fizjoterapeuci, farmaceuci, higienistki szkolne i diagności laboratoryjni, posiadający
odpowiednie kwalifikacje.
W przypadku wystąpienia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii,

ogłoszonego z powodu COVID-19, zakup szczepionek przeciwko COVID-19 oraz koszty
przeprowadzania szczepień ochronnych przeciwko COVID-19 będą finansowane ze środków
publicznych.
Utworzony zostanie centralny elektroniczny system rejestracji na szczepienia ochronne
przeciwko COVID-19, w którym będą przetwarzane:
1)

informacje niezbędne do przeprowadzania tych szczepień;

2)

dane osoby poddającej się tym szczepieniom: imię i nazwisko, numer PESEL, numer i
seria dokumentu tożsamości, numer telefonu, adres poczty elektronicznej, adres miejsca
zamieszkania, oraz jednostkowe dane medyczne tej osoby;

3)

dane zawarte w skierowaniu na szczepienie.
Obsługę techniczną systemu rejestracji zapewni jednostka podległa ministrowi

właściwemu do spraw zdrowia, właściwa w zakresie systemów informacyjnych ochrony
zdrowia. Jednostka, o której mowa, udostępni dane o szczepieniach Narodowemu
Funduszowi Zdrowia w celu kontrolowania i rozliczania udzielonych świadczeń opieki
zdrowotnej.
Rejestracja na wykonanie szczepienia ochronnego przeciwko COVID-19 nastąpi w
systemie rejestracji po udostępnieniu imienia i nazwiska oraz numeru PESEL osoby
poddawanej temu szczepieniu, a w przypadku jego braku – numeru i serii dokumentu
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tożsamości wskazanego na skierowaniu, za pośrednictwem Internetowego Konta Pacjenta,
usługodawcy wystawiającego skierowanie lub punktu szczepień.
Podczas rejestracji na wykonanie szczepienia ochronnego przeciwko COVID-19 osoba
poddawana temu szczepieniu może przekazać numer telefonu lub adres poczty elektronicznej.
W takim przypadku informacja o terminie i miejscu szczepienia ochronnego przeciwko
COVID-19 będzie przekazywana przez jednostkę podległą ministrowi właściwemu do spraw
zdrowia, właściwą w zakresie systemów informacyjnych ochrony zdrowia w postaci
wiadomości tekstowej na ten numer telefonu lub adres poczty elektronicznej.
Zmiany ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej polegają m.in. na wprowadzeniu rozwiązań zobowiązujących osoby prowadzące
podmioty pieczy zastępczej w okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii
do dbałości o współpracę z odpowiednimi służbami, do zapewnienia personelowi
odpowiedniego poziomu informacji o aktualnym stanie prawnym oraz do monitorowania
stanu zaopatrzenia w środki ochrony osobistej i szybkie reagowanie w przypadku
prawdopodobieństwa wystąpienia braków w tym zakresie.
W art. 1 w pkt 14 noweli nowelizuje się ustawę o cudzoziemcach w ten sposób, aby
przyznać ministrowi właściwemu do spraw zagranicznych kompetencje w zakresie
wydawania wiz Schengen oraz wiz krajowych.
Zmiany w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej,
nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej dotyczą wprowadzenia w
okresie epidemii pełnej możliwości prowadzenia kursów podstawowych i doszkalających
doradców obywatelskich z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.
W ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce proponuje
się wprowadzenie zmian polegających na:
1)

zniesieniu minimalnego wymiaru praktyk zawodowych na studiach o profilu
praktycznym (wynoszącego 6 miesięcy albo 3 miesiące – w zależności od poziomu
studiów) i umocowaniu senatu uczelni do dokonania zmian w programach studiów,

2)

ujednoliceniu

przepisów

dotyczących

kształcenia

doktorantów

z przepisami

dotyczącymi funkcjonowania uczelni, przez wprowadzenie możliwości czasowego
ograniczenia kształcenia doktorantów,
3)

utrzymaniu ważności legitymacji doktoranta również przez okres czasowego
ograniczenia kształcenia doktorantów i 60 dni po zakończeniu tego ograniczenia;
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W ustawie z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia
w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 proponuje się wprowadzenie
rozwiązań polegających m.in. na umożliwieniu:
1)

dokonania przez uczelnie zmian w uchwałach rekrutacyjnych dotyczących rekrutacji na
studia rozpoczynające się w drugim semestrze roku akademickiego 2020/2021 oraz w
roku akademickim 2021/2022,

2)

wprowadzenia przez uczelnie publiczne zmiany zasad przyjmowania laureatów oraz
finalistów

olimpiad

stopnia

centralnego,

a

także

laureatów

konkursów

międzynarodowych oraz ogólnopolskich na studia rozpoczynające się w drugim
semestrze roku akademickiego 2020/2021 oraz w roku akademickim 2021/2022,
3)

przyjmowania na studia drugiego stopnia rozpoczynające się w roku akademickim
2021/2022 osób, które przedstawią zaświadczenie o ukończeniu studiów zamiast
dyplomu ukończenia studiów,

4)

określenia szczególnych zasad wprowadzania zmian w regulaminach studiów do dnia 30
września 2021 roku,

5)

umocowania rektora do zmiany organizacji roku akademickiego 2020/2021 określonej
w aktach wewnętrznych uczelni,

6)

dokonania przez podmiot prowadzący szkołę doktorską zmiany zasad rekrutacji do
szkół doktorskich dla kształcenia w szkołach doktorskich rozpoczynającego się w roku
2021.
Zmiana w ustawie z dnia 15 lipca 2020 r. o Polskim Bonie Turystycznym zakłada m.in.:

możliwość płatności bonem za imprezy turystyczne jednodniowe, które nie obejmują
noclegu.

II.

Przebieg prac legislacyjnych
Projekt ustawy wraz z autopoprawką, został wniesiony przez Radę Ministrów w dniu 9

grudnia 2020 r. (druk sejmowy nr 828 i 828A).
Pierwsze czytanie projektu miało miejsce w Komisji Finansów Publicznych. W drugim
czytaniu do projektu wniesiono 36 poprawek, z których posłowie przyjęli 14.
Za przyjęciem ustawy głosowało 439 posłów, przy braku głosów przeciw i 17 głosach
wstrzymujących się.
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III.
1.

Uwagi szczegółowe
W art. 14ha ust. 1a ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (art. 1 pkt 3 noweli), określono zasady
działania niektórych organów samorządu adwokackiego w okresie stanu epidemii albo
stanu zagrożenia epidemią. Regulacja ta różni się od wcześniej przyjętej, a dotyczącej
samorządu radców prawnych. Mimo że organy obydwu samorządów mają bardzo
zbliżony ustrój prawny, zasady ich funkcjonowania w czasie pandemii uregulowano
odmiennie. Radcowie prawni mogą odbywać zdalne posiedzenia tylko zebrań
rejonowych tzn. zebrań wyłaniających delegatów na zgromadzenia okręgowej izby
radców prawnych, której liczba członków przekracza 300 osób, natomiast samo
zgromadzenie okręgowej izby radców prawnych oraz Krajowy Zjazd Radców Prawnych
powinny się odbyć w normalnym trybie. Zgromadzenia izby adwokackiej oraz Krajowy
Zjazd Adwokatury mogą się w całości odbywać zdalnie. Inaczej uregulowano także
sposób prowadzenia zdalnych obrad organów każdego z samorządów.

Propozycja poprawki
w art. 1 w pkt 3 przed lit. a dodaje się lit… w brzmieniu:
„…)

ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii
ogłoszonego z powodu COVID-19 zgromadzenia okręgowej izby radców prawnych, zebrania
rejonowe, o których mowa w art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych
(Dz. U. z 2020 r. poz. 75), Krajowy Zjazd Radców Prawnych oraz wybory odbywające się w
ich trakcie mogą odbywać się w sposób, który nie wymaga jednoczesnej obecności
uprawnionych do głosowania, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.”,”;
2.

Na podstawie art. 14hc ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych
oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (art. 1 pkt 4 noweli), aplikanta
radcowskiego ma skreślać z listy aplikantów okręgowa izba radców prawnych, podczas
gdy jest to kompetencja rady okręgowej izby radców prawnych.

Propozycja poprawki
w art. 1 w pkt 4, w art. 14hc w ust. 4 wyrazy „okręgowa izba radców prawnych” zastępuje się
wyrazami „rada okręgowej izby radców prawnych”;
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3.

Zgodnie z § 4 ust. 3 Zasad techniki prawodawczej, w ustawie nie odsyła się do
przepisów innych aktów normatywnych. Dyrektywę te należy mieć na względzie
zwłaszcza wówczas, gdy odesłanie do aktu wykonawczego można zastąpić odesłaniem
do samej ustawy.

Propozycja poprawki:
w art. 1 w pkt 17, w art. 15zzzzga w ust. 1 wyrazy „o której mowa w pkt 6.1.7 załącznika nr 3
do rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 2
września 2013 r. w sprawie licencjonowania personelu lotniczego (Dz. U. z 2018 r. poz. 839 i
1886)” zastępuje się wyrazami „o której mowa w art. 94 ust. 6 pkt 5 ustawy z dnia 3 lipca
2002 r. – Prawo lotnicze”;
4.

W art. 15zzzzl5 ust. 2 pkt 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych
oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (art. 1 pkt 25 noweli) odsyła się do
nieobowiązującego art. 8a ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do
ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego.

5.

W art. 41a ust. 5 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty (art. 2 noweli), wskazuje
się na Rejestr Asystentów Medycznych, o którym mowa w art. 31b ust. 1 ustawy z dnia
28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, podczas gdy o Rejestrze
stanowi art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. l tej ustawy.

Propozycja poprawki:
w art. 2, w art. 41a w ust. 5 wyrazy „art. 31b ust. 1” zastępuje się wyrazami „art. 5 ust. 1 pkt
2 lit. l”;
6.

Zgodnie z art. 9a ust. 1 pkt 1 ustawy o publicznej służbie krwi (art. 3 noweli), w
przypadku

ogłoszenia

stanu

zagrożenia

epidemicznego

albo

stanu

epidemii

honorowemu dawcy krwi, który oddał krew lub jej składniki, w tym osocze po
chorobie COVID-19 przysługują uprawnienia, o których mowa w art. 9, z tym że
wymiar zwolnienia od pracy oraz zwolnienia od wykonywania czynności służbowych w
dniu, w którym oddał krew lub jej składniki, oraz w dniu następnym.
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W art. 9 mowa jest jednak tylko o zwolnieniu od pracy. Jeżeli założeniem przyjętym w
art. 9a ust. 1 pkt 1 było zwolnienie od służby osób pozostających w stosunku służby,
należy zmienić w tym kierunku także art. 9.
Propozycja poprawki:
w art. 3 po wyrazach (Dz. U.z 2020 r. poz. 1777) dodaje się dwukropek, pozostałą treść
oznacza się jako pkt 2 oraz dodaje się pkt 1 w brzmieniu:
„1)

w art. 9 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) zwolnienie od pracy oraz zwolnienie od wykonywania czynności służbowych w dniu, w
którym oddaje krew, i na czas okresowego badania lekarskiego dawców krwi na
zasadach określonych w odrębnych przepisach;”;”;
7.

W art. 1 w pkt 14 noweli zmienia się ustawę o cudzoziemcach. Zmiana polega na
przyznaniu ministrowi właściwemu do spraw zagranicznych kompetencji w zakresie
wydawania wiz Schengen oraz wiz krajowych.
Biorąc pod uwagę takie założenie należy rozważyć, czy zmiany nie wymaga także art.
77 ust. 4 ustawy o cudzoziemcach. Przepis ten stanowi, że konsul, dokonując oceny, czy
cudzoziemiec spełnia niezbędny do wydania wizy krajowej wymóg, o którym mowa w
ust. 1 pkt 3 lit. c (posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego lub podróżnego ubezpieczenia
medycznego) lub ust. 2 (posiadanie podróżnego ubezpieczenia medycznego), ustala, czy
ubezpieczenie zapewnia podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej rzeczywistą możliwość zaspokajania roszczeń
wobec ubezpieczyciela.
Na pewno jedynie właściwy do oceny spełniania wymogu z art. 77 ust. 2 jest konsul,
ponieważ tylko on ma wydawać wizy krajowe wymienione w tym przepisie (art. 66 ust.
6 ustawy o cudzoziemcach).
Można natomiast mieć wątpliwości, czy ocena wymogu, o którym mowa w art. 77 ust. 1
pkt 3 lit. c nie powinna należeć także do ministra właściwego do spraw zagranicznych,
również rozpatrującego wnioski o wydanie pozostałych wiz krajowych.

Propozycja poprawki
w art. 14 w pkt 13 przed lit. a dodaje się lit… w brzmieniu:
„…) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
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„4. . Minister właściwy do spraw zagranicznych albo konsul, dokonując oceny, czy
cudzoziemiec spełnia wymóg, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 lit. c lub ust. 2, ustala, czy
ubezpieczenie zapewnia podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych na terytorium
Rzeczypospolitej

Polskiej

rzeczywistą

możliwość

zaspokajania

roszczeń

wobec

ubezpieczyciela.”;”;
8.

W art. 20 noweli zaproponowano zmiany w ustawie z dnia 19 czerwca 2020 r. o
dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom
dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie
układu w związku z wystąpieniem COVID-19. Polegają one na tym, aby umowy
kredytu z dopłatą mogły być zawierane do dnia określonego w umowie o współpracy
miedzy bankiem udzielającym kredytu z dopłatą i BGK, a nie – jak dotychczas, do 31
grudnia 2020 r.
Należy rozważyć, czy zmiany nie wymaga także art. 12 ust. 9 ustawy o dopłatach
stanowiący, że BGK w terminie 2 miesięcy od dnia zawarcia umowy z ministrem
właściwym do spraw gospodarki opracuje w porozumieniu z właściwymi ministrami,
plan finansowy Funduszu na rok 2020.

9.

W wyniku poprawek zgłoszonych do projektu po pierwszym czytaniu, na etapie
rozpatrywania go przez właściwą komisję sejmową, tekst ustawy został uzupełniony o
zmianę ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (art. 2
noweli) oraz ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym. Z kolei w
drugim czytaniu dodano do projektu art. 20 nowelizujący ustawę z dnia 19 czerwca
2020 r. o dopłatach

do oprocentowania

kredytów bankowych udzielanych

przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o
zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19.
Przepisy te mogą budzić wątpliwości co do ich zgodności z art. 118 ust. 1 oraz art. 119
ust. 1 i 2 Konstytucji, ponieważ zostały uchwalone przez Sejm bez dochowania
wymaganego dla sejmowego postępowania ustawodawczego trybu trzech czytań.

Maciej Telec
Główny legislator

