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Zgodnie z art. 121 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, mam zaszczyt przesłać 

Panu Marszałkowi do rozpatrzenia przez Senat uchwaloną przez Sejm Rzeczypospolitej 

Polskiej na 21. posiedzeniu w dniu 27 listopada 2020 r. ustawę  

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. 

 

 

Z poważaniem 

 

 (-) Elżbieta Witek 

 

 

 

michnie
Data publikacji



 

 

U S T AWA  

z dnia 27 listopada 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
1)

 

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) wprowadza się następujące 

zmiany: 

1) po art. 4h dodaje się art. 4ha i art. 4hb w brzmieniu: 

„Art. 4ha. 1. W okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu 

epidemii, pracownicy i inne osoby zatrudnione, poddane obowiązkowej izolacji w 

warunkach domowych, mogą, za zgodą pracodawcy albo zatrudniającego, świadczyć w 

trybie pracy zdalnej pracę określoną w umowie i otrzymywać z tego tytułu 

wynagrodzenie. Do warunków świadczenia pracy stosuje się przepisy art. 3 ust. 3–8. 

2. W przypadku świadczenia pracy w trakcie izolacji w warunkach domowych, 

o której mowa w ust. 1, nie przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w art. 92 

ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, ani świadczenie pieniężne z tytułu 

choroby. 

Art. 4hb. Za okres nieświadczenia pracy w trakcie kwarantanny albo izolacji w 

warunkach domowych przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w art. 92 ustawy z 

dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, albo świadczenie pieniężne z tytułu 

choroby.”; 

2) w art. 12a w ust. 1 uchyla się pkt 3; 

                                                 

1)
 Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony 

Rzeczypospolitej Polskiej, ustawę z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych 

instytucjach dialogu społecznego, ustawę z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i 

święta oraz w niektóre inne dni oraz ustawę 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. 
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3) art. 15zzzy otrzymuje brzmienie: 

„Art. 15zzzy. 1. W okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, 

jednak nie dłużej niż do dnia 31 stycznia 2021 r., zawiesza się przeprowadzanie badań 

lekarskich i psychologicznych: 

1) osób ubiegających się o zachowanie ważności licencji maszynisty, określonych w 

przepisach wydanych na podstawie art. 22a ust. 11 ustawy z dnia 28 marca 2003 

r. o transporcie kolejowym; 

2) osób ubiegających się o zachowanie ważności świadectwa maszynisty, 

określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 22b ust. 22 ustawy z dnia 

28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym; 

3) pracowników zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio związanych z 

prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego oraz z prowadzeniem 

określonych rodzajów pojazdów kolejowych, określonych w przepisach 

wydanych na podstawie art. 22d ust. 3 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o 

transporcie kolejowym; 

4) pracowników zatrudnionych na stanowisku zwrotniczego, o którym mowa w art. 

22d ust. 1 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym; 

5) funkcjonariuszy straży ochrony kolei, określonych w przepisach wydanych na 

podstawie art. 59 ust. 6 pkt 3 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie 

kolejowym. 

2. W przypadku gdy ważność badań lekarskich i psychologicznych, o których 

mowa w ust. 1, upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo 

stanu epidemii ważność tych badań ulega przedłużeniu do dnia upływu 180 dni od dnia 

odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, w zależności od tego, 

który z nich zostanie odwołany później.”; 

4) w art. 15 zzzy
1
 w części wspólnej wyrazy „90 dni” zastępuje się wyrazami „180 dni”; 

5) art. 15zzzz otrzymuje brzmienie: 

„Art. 15zzzz. W przypadku gdy w okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo 

stanu epidemii upływa termin przeprowadzenia: 

1) szkoleń oraz okresowych sprawdzianów wiedzy i umiejętności maszynistów, 

o których mowa w art. 22b ust. 7 i ust. 21 pkt 4 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o 

transporcie kolejowym, 

2) szkoleń dla pracowników kolejowych z zakresu kierowania ruchem, o których 

mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 

20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, 
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3) szkoleń dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio 

związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego oraz 

z prowadzeniem określonych rodzajów pojazdów kolejowych, określonych 

w przepisach wydanych na podstawie art. 22d ust. 3 ustawy z dnia 28 marca 2003 

r. o transporcie kolejowym, 

4) szkoleń dla pracowników zatrudnionych na stanowisku zwrotniczego, o którym 

mowa w art. 22d ust. 1 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, 

5) szkoleń dla funkcjonariuszy straży ochrony kolei, określonych w przepisach 

wydanych na podstawie art. 59 ust. 6 pkt 3 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. 

o transporcie kolejowym 

– a szkolenia i sprawdziany te nie zostały przeprowadzone w tym okresie, 

dotychczasowe szkolenie albo sprawdzian zachowuje ważność do dnia upływu 180 dni 

od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, w zależności 

od tego, który z nich zostanie odwołany później.”; 

6) w art. 15zzzza: 

a) uchyla się ust. 1, 

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. W przypadku gdy termin przeprowadzenia egzaminu okresowego, o 

którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 22d ust. 3 ustawy z dnia 

28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, przypada w okresie obowiązywania 

stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, a egzamin ten nie został 

przeprowadzony w tym okresie, termin przeprowadzenia tego egzaminu ulega 

przedłużeniu do dnia upływu 180 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia 

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

odwołany później.”. 

Art. 2. W ustawie z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony 

Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1541 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 374) 

wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 32 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: 

„2a. Osoby, wobec których kwalifikacja wojskowa nie została przeprowadzona w 

roku kalendarzowym, w którym kończyły one dziewiętnaście lat życia, z przyczyn 

innych niż wskazane w ust. 2, podlegają obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji 

wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą dwadzieścia cztery lata 

życia.”; 
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2) w art. 35: 

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Kwalifikację wojskową przeprowadza się corocznie.”, 

b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu: 

„3a. Kwalifikacja wojskowa może być przeprowadzana w kilku okresach 

danego roku kalendarzowego.”, 

c) w ust. 4 skreśla się wyraz „corocznie”. 

Art. 3. W ustawie z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych 

instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2232 oraz z 2020 r. poz. 568) 

w art. 27 uchyla się ust. 2a i 2b. 

Art. 4. W ustawie 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) po art. 17 dodaje się art. 17a 

w brzmieniu: 

„Art. 17a. W dniu 6 grudnia 2020 r. zakaz, o którym mowa w art. 5, nie 

obowiązuje.”. 

Art. 5. W ustawie 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, 695, 1086, 1262, 1478 i 1747) uchyla się art. 85. 

Art. 6. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 35 ust. 4 

ustawy zmienianej w art. 2 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów 

wykonawczych wydanych na podstawie art. 35 ust. 4 ustawy zmienianej w art. 2 w 

brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2021 r. 

Art. 7. Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 

 

 

 MARSZAŁEK SEJMU 

  

 

 (-) Elżbieta Witek 

 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

T ł o c z o n o   z   p o l e c e n i a   M a r s z a ł k a   S e n a t u 

…………………………………………………………………………………………............................ 


