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K A N CE LA R I A  
S E NA T U 

BIURO LEGISLACYJNE  

Warszawa, 8 grudnia 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 573) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Ustawa 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, ma w założeniu jej 

wnioskodawców stanowić jeden z elementów tzw. „tarczy antykryzysowej” wprowadzającej 

szereg rozwiązań regulacyjnych minimalizujących negatywne skutki dla gospodarki i 

społeczeństwa w wyniku stanu epidemicznego powstałego na skutek COVID-19.  

W art. 1 w pkt 1 noweli zaproponowano zmianę 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, 

polegającą na dodaniu art. 15zzzt1, który umożliwi zachowanie ważności dokumentów 

marynarskich (dyplom, świadectwo przeszkolenia, świadectwo operatora urządzeń radiowych 

w służbie morskiej) do dnia upływu 90 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia 

epidemicznego albo stanu epidemii, w zależności od tego, który z nich zostanie odwołany 

później. 

Na podstawie art. l5zzzzl ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 

wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, w okresie obowiązywania ustawy operacje z 
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użyciem systemów bezzałogowych statków powietrznych mają być realizowane po 

poinformowaniu Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej o zamiarze wykonania lotu za 

pośrednictwem systemu teleinformatycznego, określonego przez Polską Agencję Żeglugi 

Powietrznej. 

W art. 2 noweli zaproponowano zmiany w ustawie o działach administracji rządowej 

Zakłada się przejęcie przez ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej zadań z zakresu 

melioracji od ministra właściwego do spraw rozwoju wsi. 

W art. 3 noweli zmieniającym ustawę – Prawo wodne zaproponowano odroczenie do 

dnia 31 grudnia 2023 r. obowiązku uzależniania wysokości opłaty stałej za usługi wodne za 

pobór wód podziemnych oraz wód powierzchniowych odpowiednio od dostępnych zasobów 

wód podziemnych oraz średniego niskiego przepływu z wielolecia (SNQ). 

Na podstawie art. 568b Prawa wodnego (art. 3 pkt 6 noweli) przedsiębiorcy prowadzący 

działalność gospodarczą polegającą na przewozie ładunków, pasażerów i wykonywaniu prac 

technicznych oraz osoby fizyczne uprawiające żeglugę śródlądową na drogach wodnych 

uzyskają zwolnienie z obowiązku wnoszenia należności za korzystanie ze śródlądowych dróg 

wodnych i ich odcinków oraz urządzeń wodnych stanowiących własność Skarbu Państwa, 

usytuowanych na śródlądowych wodach powierzchniowych. 

Zgodnie z art. 39e ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o inwestycjach w zakresie budowy 

portów zewnętrznych (art. 4 noweli), w roku 2022 minister właściwy do spraw budżetu, na 

wniosek ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej, przekaże spółce Zarząd 

Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Spółka Akcyjna skarbowe papiery wartościowe z 

przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego tej spółki.  

Wartość nominalna skarbowych papierów wartościowych nie może przekroczyć 360 

mln zł. Z kolei łączna wartość nominalna skarbowych papierów wartościowych oraz 

skarbowych papierów wartościowych przekazanych spółce Zarząd Morskich Portów Szczecin 

i Świnoujście Spółka Akcyjna na podstawie art. 39a ustawy, nie może przekroczyć 

równowartości 150 mln euro. Akcje w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Zarząd 

Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Spółka Akcyjna obejmie Skarb Państwa. 

Na podstawie art. 65 ust. 28a 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 



– 3 – 

niektórych innych ustaw (art. 5 noweli), wsparcie uzyskane z Funduszu Przeciwdziałania 

COVID-19 przez jednostki samorządu terytorialnego będące organami prowadzącymi 

jednostki systemu oświaty, będzie wydatkowane również na rozwijanie infrastruktury 

jednostek systemu oświaty, wyposażenie w pomoce dydaktyczne lub na kształtowanie i 

rozwijanie umiejętności podstawowych i przekrojowych dzieci i młodzieży, w tym poprzez 

rozwijanie kompetencji kadry uczącej. 

Zgodnie z art. 65 ust. 31 tej ustawy, w celu przeciwdziałania skutkom społeczno-

gospodarczym COVID-19 Rada Ministrów będzie mogła przyjąć, w drodze uchwały, 

rządowy program polegający na udzieleniu organom prowadzącym jednostki systemu 

oświaty lub szkołom funkcjonującym za granicą prowadzącym nauczanie w języku polskim 

wsparcia ze środków Funduszu na rozwijanie infrastruktury tych jednostek lub szkół, 

wyposażenie w pomoce dydaktyczne lub na kształtowanie i rozwijanie umiejętności 

podstawowych i przekrojowych dzieci i młodzieży, w tym przez rozwijanie kompetencji 

kadry uczącej. 

W art. 6 noweli zaproponowano zmiany w ustawie z dnia 15 lipca 2020 r. o Polskim 

Bonie Turystycznym. Mają one na celu w szczególności przesunięcie terminu do 

dokonywania płatności za pomocą bonu turystycznego. Wydłużenie z dnia 31 marca 2022 r. 

na dzień 30 września 2022 r. terminu na dokonywanie płatności za usługi hotelarskie lub 

imprezy turystyczne za pomocą Polskiego Bonu Turystycznego powinno stworzyć 

uprawnionym warunki do jego pełnego wykorzystania.  

Na podstawie art. 8 noweli, środki finansowe, o których mowa w art. 15zzzzl1 ustawy o 

szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

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

przekazywane operatorowi publicznego transportu zbiorowego w przewozach pasażerskich 

w transporcie kolejowym za miesiące czwartego kwartału 2021 r. będą wypłacane do dnia 

31 marca 2022 r. 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Projekt ustawy został wniesiony przez Radę Ministrów w dniu 8 listopada 2021 r. (druk 

sejmowy nr 1731).  
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Jego pierwsze czytanie miało miejsce w Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi 

Śródlądowej. W drugim czytaniu posłowie zgłosili do projektu 3 poprawki, przyjęte następnie 

w trzecim czytaniu. Za przyjęciem ustawy głosowało 418 posłów, przy braku głosów przeciw 

i 6 głosach wstrzymujących się. 

 

III. Uwagi szczegółowe 

1. W art. 5 w pkt 1 i 2 noweli posłużono się określeniem „kadra ucząca”, które nie jest 

pojęciem znanym w prawie oświatowym, w związku z czym może podlegać szerokiej 

interpretacji. Należy rozważyć zastąpienie go określeniem „kadra nauczycielska” albo 

„nauczyciele”. 

Propozycja poprawki 

w art. 5 w pkt 1, w ust. 28a oraz w pkt 2, w ust. 31 wyrazy „kadry uczącej” zastępuje się 

wyrazami „kadry pedagogicznej” albo „nauczycieli”; 

 

2. W art. 2 zmienia się ustawę o działach administracji rządowej. Zmiana polega na 

przejęciu przez ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej zadań z zakresu 

melioracji od ministra właściwego do spraw rozwoju wsi. 

 Takim korektom towarzyszyły dotychczas przepisy przejściowe określające wpływ 

wejścia w życie ustawy zmieniającej kompetencje ministrów na sposób zakończenia 

postępowań będących w toku, czy też na sytuację prawną pracowników obsługujących 

dany dział administracji rządowej. 

 Brak regulacji przejściowej w analizowanej ustawie jest sprzeczny z § 30 Zasad techniki 

prawodawczej stanowiącym, iż w przepisach przejściowych reguluje się wpływ nowej 

albo znowelizowanej ustawy na stosunki powstałe pod działaniem ustawy albo ustaw 

dotychczasowych bez względu na to, czy do tych stosunków zamierza się stosować 

przepisy dotychczasowe, przepisy nowe czy przepisy regulujące ten wpływ w sposób 

odmienny od przepisów dotychczasowych i przepisów nowych. 

 Jest to tym bardziej istotne w kontekście bardzo krótkiego vacatio legis. 

 

 

 

Maciej Telec 

Główny legislator 


