


Projekt 

 

Ustawa z dnia … 

o zmianie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom 

kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19 

 

Art. 1 W ustawie z dnia 27 października 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku 

z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. 

poz. …): 

1) w art. 20 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

,,2) po art. 4f dodaje się art. 4g i art. 4h w brzmieniu: 

„Art. 4g. W okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii 

ubezpieczonemu zatrudnionemu w podmiocie leczniczym, w okresie podlegania 

obowiązkowej kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych, o których mowa 

w przepisach o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, 

wynikających z pozostawania w styczności z osobami chorymi z powodu COVID-19 

w związku z wykonywaniem obowiązków wynikających z zatrudnienia w podmiocie 

leczniczym oraz w czasie niezdolności do pracy z powodu COVID-19 powstałej w związku z 

wykonywaniem obowiązków wynikających z zatrudnienia w podmiocie leczniczym 

przysługuje zasiłek chorobowy, którego miesięczny wymiar wynosi 100% podstawy wymiaru 

zasiłku obliczonej na podstawie przepisów ustawy o świadczeniach pieniężnych 

z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. 

Art. 4h. 1. W okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, 

pracownicy i inne osoby zatrudnione, poddane obowiązkowej kwarantannie, 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 kwarantanny, 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 określone w odrębnych przepisach.”; 

2) uchyla się art. 21a. 

Art. 2 Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 

 

Uzasadnienie 

 

Celem projektu ustawy jest konwalidacja błędu, który miał miejsce podczas 

rozpatrywania w Sejmie poprawek Senatu do ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z 

przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19. 

Wnioskodawcy uznali, że, zamiast korzystać z procedury reasumpcji, właściwe będzie 

znowelizowanie uchwalonej ustawy. Jest to konieczne nie tylko z uwagi na potrzebę 

zapewnienia równowagi budżetowej, ale także z powodów sprawiedliwościowych. 

W przekonaniu wnioskodawców słuszny był zamiar przedstawiony w pierwotnym 

przedłożeniu zawartym w druku nr 683, który przewidywał wyższe świadczenia dla tych 

pracowników służby zdrowia, którym polecono realizowanie świadczeń w związku z epidemią 

COVID-19. Osoby do bezpośredniego konfrontowania się z medycznymi skutkami pandemii 

powinny być szczególnie docenione, także finansowo. Jednocześnie instrumenty 

gwarantowane przez budżet państwa powinny być uchwalane w duchu odpowiedzialności za 

dobro wspólne, wyrażające się także w racjonalnie prowadzonej polityce finansowej.  

 

Kwestie regulowane projektowaną ustawą nie są objęte prawem Unii Europejskiej. 

Projekt nie wymaga przedstawienia właściwym organom i instytucjom Unii Europejskiej, 

w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu, w celu uzyskania opinii, dokonania 

powiadomienia, konsultacji albo uzgodnienia. 

Projektowana ustawa nie ma bezpośredniego wpływu na działalność mikro, małych 

i średnich przedsiębiorców. 

Projekt nie zawiera przepisów technicznych w rozumieniu rozporządzenia Rady 

Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu 



notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597), w związku 

z tym nie podlega notyfikacji. 

Jednocześnie należy wskazać, że nie ma możliwości podjęcia alternatywnych w stosunku 

do projektowanej regulacji środków umożliwiających osiągnięcie zamierzonego celu. 

 

 


	druk nr 717
	717-ustawa i uzas

