
 

Toruń, 29 listopada 2020 r. 

 

Szanowni Państwo, 

przedstawiamy, wybrane, podstawowe regulacje wynikające z ustawy z dnia 28 października 

2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym 

związanym z wystąpieniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r., poz. 2112) – zwanej dalej Ustawą. 

 

Ustawa w zakresie opisanych poniżej przepisów obowiązuje od dnia 30 listopada 

2020 r. 
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PODSTAWOWE POJĘCIA 
Pojęcie „Stan” Oznacza okres stanu zagrożenia epidemicznego lub okres stanu epidemii lub stanu 

nadzwyczajnego (stanu klęski żywiołowej lub stanu wyjątkowego) związane z COVID-19, w 

zależności od tego który został ogłoszony wcześniej bądź odwołany później. 

Ustawa o COVID-19 Ustawa z dnia 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

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

nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, 567, 568 i 695 z późn.zm.) 
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DOFINANSOWANIA I POMOC PUBLICZNA 

Data wejścia  

w życie/ 

zastosowania 

Możliwość odmowy 

udzielenia pomocy publicznej 

w razie naruszenia obostrzeń 

sanitarnych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
art. 23 Ustawy 

1. Naruszenie przez przedsiębiorcę ograniczeń, nakazów i zakazów w 

zakresie prowadzonej działalności ustanowionych w związku z 

wystąpieniem Stanu, stanowi podstawę odmowy udzielenia pomocy 

publicznej ustalanej przez Radę Ministrów (m.in. z PFR lub programów 

rządowych) 

2. właściwy organ, który stwierdzi naruszenie przekazuje tę informację do 

podmiotu udzielającego pomocy publicznej 

3. przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie pomocy publicznej obowiązany 

jest złożyć oświadczenie, że nie naruszył ograniczeń, nakazów i zakazów 

sanitarnych (pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych 

zeznań oraz pod rygorem zwrotu udzielonej pomocy) – nieprawidłowo 

skonstruowany przepis, gdyż oświadczenie powinno dotyczyć braku 

karalności lub ukarania grzywną, karą nagany lub innym środkiem 

przewidzianym w ustawach 

30.11.2020 

 

  

PRAWO PRACY 
Data wejścia  

w życie/ 

zastosowania 

Możliwość pracy zdalnej 

podczas kwarantanny  

 
art. 4h ustawy o przeciwdziałaniu 

COVID-19 

W okresie Stanu pracownicy i inne osoby zatrudnione, poddane 

obowiązkowej kwarantannie mogą – za zgodą pracodawcy – świadczyć pracę 

w trybie pracy zdalnej za wynagrodzeniem 

- nie przysługuje wówczas wynagrodzenie chorobowe lub zasiłek chorobowy 

30.11.2020 

 

PRAWO ADMINISTRACYJNE 
Data wejścia  

w życie/ 

zastosowania 

Zwalczanie chorób zakaźnych 

(przepisy dot. głównej 

aktualnej sytuacji związanej z 

COVID-19) 

 
art. 34 ust. 5 pkt 1 

art. 46b pkt 4, 4a i 13 

art. 46bb 

ustawy z 5.12.2008 o zapobieganiu 

oraz zwalczaniu zakażeń i chorób 

zakaźnych u ludzi 

1. okres izolacji lub izolacji w warunkach domowych będzie mógł być określany 

w rozporządzeniu ministra zdrowia 

2. wprowadzono możliwość ustanowienia w drodze rozporządzenia:  

a. obowiązku stosowania określonych środków profilaktycznych i zabiegów 

również wobec osób zdrowych, niepodejrzewanych o zachorowanie  

b. obowiązku zakrywania ust i nosa, w określonych okolicznościach, miejscach i 

obiektach oraz na określonych obszarach 

UWAGA: prawidłowe wprowadzenie tych obowiązków wymaga wydania przez 

Radę Ministrów nowego rozporządzenia (na dzień 29.11.2020 nie wydano 

takowego) 

3. Wprowadzono możliwość odmowy sprzedaży w przedsiębiorstwie handlu 

detalicznego lub w przedsiębiorstwie gastronomicznym wobec osób 

nieprzestrzegających obowiązku zakrywania ust i nosa 

30.11.2020 
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PRAWO I POSTĘPOWANIE KARNE 
Data wejścia  

w życie/ 

zastosowania 

Nowe typy wykroczeń p-ko 

obostrzeniom epidemicznym 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Art. 116 Kodeksu wykroczeń 

Art. 96 § 1bd Kodeksu postępowania w 

sprawach o wykroczenia 

Art. 54a ustawy z 5.12.2008 o 

zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń 

i chorób zakaźnych u ludzi 

1. zagrożenie grzywną do 1000 zł lub karą nagany w razie wiedzy o zakażeniu 

chorobą zakaźną lub nosicielstwie choroby zakaźnej i nieprzestrzegania 

nakazów lub ograniczeń wydanych na podstawie przepisów o zwalczaniu 

chorób zakaźnych bądź nieprzestrzegania decyzji inspekcji sanitarnej (np. o 

objęciu kwarantanną) 

2. zagrożenie grzywną do 500 zł lub karą nagany w razie nieprzestrzegania 

zakazów, nakazów, ograniczeń lub obowiązków określonych w przepisach o 

zapobieganiu chorób zakaźnych u ludzi 

- rozszerzenie odpowiedzialności rodzica za nieprzestrzegania obostrzeń przez 

małoletnich będących pod opieką rodzica 

3. W okresie Stanu uprawnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu 

karnego przysługuje wszystkim organom uprawnionym do nakładania grzywien 

w postępowaniu mandatowym (m.in. Policja, straże gminne, straż leśna, GITD, 

straż łowiecka, SOK, straż pożarna, ŻW, inspekcja pracy, inspekcja sanitarna, 

Inspekcja Weterynaryjna, Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-

Spożywczych oraz Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa, 

Inspekcja Handlowa) 

30.11.2020 

 

 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
Data wejścia  

w życie/ 

zastosowania 

Rozszerzenie przypadków 

wyłączenia stosowania PZP 

w okresie Stanu 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Do zamówień na usługi, dostawy lub roboty budowlane udzielanych w związku 

z zapobieganiem lub zwalczaniem epidemii w okresie Stanu, nie stosuje się:  

1. przepisów o zamówieniach publicznych 

2. warunku uzyskania opinii o celowości inwestycji medycznej 

3. obowiązku uzyskania oceny efektywności inwestycji (w tym 

ekonomicznej efektywności), danych o planowanych efektach 

rzeczowych, danych o planowanym okresie zagospodarowania 

obiektów po zakończeniu realizacji inwestycji budowlanej finansowanej 

lub dofinansowanej ze środków budżetu państwa 

4. obowiązku dokonania analizy celowości i możliwości wykonania 

inwestycji etapami – dot. inwestycji budowlanej finansowanej lub 

dofinansowanej ze środków budżetu państwa 

5. obowiązku określenia środków na finansowanie inwestycji w kwocie 

umożliwiającej inwestorowi terminowe regulowanie zobowiązań 

finansowych i terminowe zakończenie inwestycji; 

II. W okresie Stanu do projektowania, budowy, przebudowy, remontu, 

utrzymania i rozbiórki obiektów, w tym zmiany sposobu użytkowania, przez 

podmioty wykonujące działalność leczniczą lub inne podmioty realizujące 

działania związane z przeciwdziałaniem COVID-19, nie stosuje się przepisów 

30.11.2020 
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Art. 46c ustawy z 5.12.2008 o 

zapobieganiu oraz zwalczaniu 

zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi 

Prawa budowlanego, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i 

aktów planistycznych, ustawy o ochronie zabytków 

- wymaga to zgody wojewody  

- prowadzenie robót lub zmiana sposobu użytkowania wymaga poinformowania 

organu administracji techniczno-budowlanej 

- w razie robót wymagających pozwolenia na budowę – inwestor wystarczy że 

zapewni objęcie kierownictwa lub nadzoru nad robotami przez osobę 

posiadającą uprawnienia budowlane w odpowiednich specjalnościach 

- w przypadku konieczności poszerzenia bazy do udzielania świadczeń 

zdrowotnych – także przepisów dot. wymogów dla podmiotów leczniczych 

Rozszerzenie wyłączeń PZP 

w związku z COVID-19 

 

 

 
art. 6a ustawy o COVID-19 

1. Do zamówień na usługi lub dostawy niezbędne do przeciwdziałania COVID-19 

nie stosuje się PZP, jeżeli zachodzi wysokie prawdopodobieństwo szybkiego i 

niekontrolowanego rozprzestrzeniania się choroby lub wymaga tego ochrona 

zdrowia publicznego 

2. Zamawiający w terminie 7 dni od udzielenia takiego zamówienia 

zamieszczanie w BZP informację o udzieleniu zamówienia 

30.11.2020 

 

 

SAMORZĄD TERYTORIALNY 
Data wejścia  

w życie/ 

zastosowania 

Uprawnienie wojewody 

do skierowania straży 

miejskiej (gminnej) do 

niektórych działań 
 

 

Art. 9 ust. 5a i 5b ustawy z 

29.08.1997 o strażach gminnych 

Wojewoda, w celu ochrony spokoju i porządku w miejscach publicznych lub 

ochrony zdrowia, w przypadku powszechnego zagrożenia bezpieczeństwa, 

katastrofy, klęski żywiołowej, Stanu lub innej sytuacji kryzysowej, może zarządzić 

użycie straży miejskiej (gminnej) do wspólnych działań z Policją 

- obowiązek niezwłocznego poinformowania właściwego wójta, burmistrza lub 

prezydenta miasta 

- straż podlega dowództwo właściwego terytorialnie komendanta Policji 

30.11.2020 

 

POMOC SPOŁECZNA I ZASIŁKI 
Data wejścia  

w życie/ 

zastosowania 
Rozszerzenie zakresu 

okoliczności zrównanych z 

niezdolnością do pracy 
Art. 6 ust. 2 pkt 1a ustawy o świadczeniach 

pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w 

razie choroby i macierzyństwa 

Na równi z niezdolnością do pracy z powodu choroby traktuje się niemożność wykonywania 

pracy wskutek poddania się obowiązkowi kwarantanny, izolacji w warunkach domowych albo 

izolacji w izolatorium (wcześniej: tylko wskutek kwarantanny) 

30.11.2020 

Prawo do zasiłku 

chorobowego dla 

członków ochotniczej 

straży pożarnej 
art. 31zy3a Ustawy o COVID-19 

Osoba podlegająca ubezpieczeniu chorobowemu, u której stwierdzono zakażenie lub 

chorobą zakaźną, które powstało w związku z wykonywaniem zadań członka ochotniczej 

straży pożarnej w okresie Stanu z powodu tej choroby, przysługuje zasiłek chorobowy w 

wymiarze 100% podstawy wymiaru 

- analogicznie w przypadku podlegania kwarantannie lub izolacji w związku z wykonywaniem 

tych zadań 

30.11.2020 

 

 

Jesteśmy do Państwa dyspozycji w razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości. 


