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PRZYGOTOWANIE PANSTWA POLSKIEGO DO ZAPOBIEGANIA,
PRZECIWDZIALANIA I ZWALCZANIA COVID 19
PREPARATION OF THE POLISH STATE TO PREVENT,
COUNTERACT AND COMBAT COVID 19
Rozprzestrzeniaj^ce si§ na swiecie zakazenia wirusem SARS CoV-2
doprowadzily do koniecznosci wprowadzenia nowych rozwi^zan prawnych,
ktore b§d^ umozliwialy podj^cie dzialan minimalizuj^cych zagrozenie dla
zdrowia publicznego w Polsce. Ten wirus moze wywolac zespol
niewydolnosci oddechowej, choroba ta jest okreslana jako COVID-19.
Dotychczas funkcjonowala ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o
zapobieganiu oraz zwalczaniu zakazen i chorob zakaznych u ludzi [14],
ktora wprowadzala podstawowe normy prawne dotycz^ce zapobiegania i
zwalczania chorob zakaznych. Projekt nowej ustawy zostal zlozony do
Sejmu przez Prezesa Rady Ministrow dniu 1 marca 2020 r. [1]. Projekt ten
zawieral zasady i tryb zapobiegania oraz zwalczania zakazenia i
rozprzestrzeniania si§ choroby zakaznej wywolanej tym wirusem. tego
samego dnia zostal on skierowany do I czytania w Komisji Zdrowia.
Komisja zaj^la sie nim na posiedzeniu w dniu 2 marca 2020 r. [3]. Tego
samego dnia odbylo si§ II czytanie projektu na posiedzeniu sejmu. Nie
zgloszono na nim poprawek do projektu, dlatego tez odbylo si§ w tym dniu
takze III czytanie i przeglosowano projekt - 400 polow za, 11 przeciw, 7
wstrzymalo si§ [2 2 ]. Ustawy zaj^l si§ Senat na posiedzeniu w dniu 6
marca 2020 r. Nie wniosl on zadnych poprawek, i tego samego dnia zostal
ona podpisana przez Prezydenta Rzeczpospolitej. Weszla w zycie w
nast^pnym dniu po jej opublikowaniu [2 1 ].
Ustawa skala si§ z 4 rozdzialow. Pierwszy zawiera elementy
definicyjne (art. 1) i wskazany dostal jej cel (art. 2). Drugi okresla nowe
szczegolowe
regulacje
prawne
umozliwiaj^ce
podj^cie
dzialan
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przeciwepidemicznych oraz tryb finansowania swiadczen op ieki
zdrowotnej dla osob z podejrzeniem zakazenia lub zakazeniem Ц
chorob^. Analizufàc go szczegolowo nalezy stwierdzic, ze zawiera on
zmiany w prawie pracy. Pracodawca moze polecic pracownikowi zdalne
wykonywanie obowi^zkow wobec pracodawcy (art. 3). Wprowadzono
prawo otrzymania dodatkowego zasilku opiekunczego dla rodzicow
przypadku zamkniçcia zlobka, klubu dzieciçcego, przedszkola lub szkoly,
do ktorych uczçszcza dziecko (art. 4).
Kolejn^ istotn^ zasady jest zawieszenie stosowania przepisow ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych [10] , w
przypadku dokonywania zamowien na towary lub uslugi niezbçdne do
przeciwdzialania COVID-19. W tym samym celu wprowadzono mozliwosc
niestosowania przepisow innych ustaw.
W art. 7 ustawy okreslono zasady udzielania swiadczen opieki
zdrowotnej w zwi^zku z rozprzestrzenianiem COVID-19 oraz zasady
finansowania tych swiadczen. W art. 9 ustawy przewidziano mozliwosc
nalozenia na podmiot leczniczy obowi^zku wykonania okreslonego
zadania w zwi^zku z przeciwdzialaniem COVID-19.
Ponadto organy administracji rz^dowej, panstwowe osoby prawne,
organy samorz^du terytorialnego, maj^ obowi^zek wykonania zadan
przeciwdzialaj^cych koronawirusowi. Wprowadzono przepis zgodnie z
ktorym organy te nie ponosz^ odpowiedzialnosci za ewentualne szkody
zwi^zane dzialaniami maj^cymi na celu przeciwdzialanie COVID-19.
Analogicznie nie ponosi odpowiedzialnosci za szkodç w zwi^zku z
dzialaniami wladz publicznych zarz^dzaj^cy lotniskiem, zarz^dzaj^cy
dworcem kolejowym, przewoznik lotniczy, kolejowy lub drogowy (art. 13,
14).
Przewidziano takze w ustawie rowniez szczegolne rozwi^zania
dotycz^ce ewentualnych odwolanych
podrozy pozostaj^cych w
bezposrednim zwi^zku z wybuchem epidemii wirusa SARS-CoV-2, tak aby
nalezycie zabezpieczyc rynek turystyczny.
W rozdziale trzecim ustawy wprowadzono zmiany w obowi^zuj^cych
aktach prawnych:
• ustawie z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowi^zku
obrony Rzeczypospolitej Polskiej [4];
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• ustawie z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji San itarnej
[5] ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o uslugach hotelarskich oraz
uslugach pilotow wycieczek i przewodnikow turystycznych [6 ] ;
• ustawie z dnia 23 sierpnia 2001 r. o organizowaniu zadan na rzecz
obronnosci panstwa realizowanych przez przedsiçbiorc ow [7];
• ustawie z dnia 6 wrzesnia 2001 r. - Prawo farmaceutyczne [8 ];
• ustawie z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek
samorz^du terytorialnego [9];
• ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne [11];
• ustawie z dnia 8 wrzesnia 2006 r. o Panstwowym Ratownictwie
Medycznym [12];
• ustawie z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarz^dzaniu kryzysowym [13]
ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakazen i
chorob zakaznych u ludzi [14];
• ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych [15];
• ustawie z dnia 29 pazdziernika 2010 r. o rezerwach strategicznych
[16] ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oswiatowe [17];
• ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyzszym i
nauce [18];
• ustawie z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o Panstwowej
Inspekcji Sanitarnej oraz niektorych innych ustaw [19].
Najbardziej istotne zmiany zawarte zostaly w ustawie z dnia 14 marca
1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej. Dotycz^ one m.in. uprawnienia
Glownego Inspektora Sanitarnego lub dzialaj^cego z jego upowaznienia
panstwowego wojewodzkiego inspektora sanitarnego do wydawania
decyzji, oraz w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz
zwalczaniu zakazen i chorob zakaznych u ludzi. Dotycz^ one m.in.
wprowadzenia nowych pojçc tj. strefa zero, strefa buforowa, strefa
zagrozenia, zagrozony obszar, miejsce kwarantanny. oraz zwalczaniu
zakazen i chorob zakaznych u ludzi wprowadzaj^ obowi^zek dla ministra
wlasciwego do spraw zdrowia okreslenie w rozporz^dzeniu wykazu chorob
powoduj^cych powstanie obowi^zku hospitalizacji, kwarantanny lub
nadzoru epidemiologicznego oraz okres podlegania takiej kwarantannie
lub nadzorowi (art. 34).
Przewidziano takze, ze w przypadku wyst^pienia stanu epidemii lub
stanu zagrozenia epidemicznego o charakterze i w rozmiarach
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przekraczaj^cych mozliwosci dzialania wlasciwych organow administracji
rz^dowej i organow jednostek samorz^du terytorialnego, Rada Ministrow
moze okreslic, w drodze rozporz^dzenia zagrozony obszar wraz ze
wskazaniem rodzaju strefy, na ktorym wyst^pil stan epidemii lub stan
zagrozenia epidemicznego oraz rodzaj stosowanych na tym terenie
rozwi^zan. W rozporz^dzeniu mozna ustanowic czasowe ograniczenia,
obowi^zki i nakazy, czasow^ re g la m e n ta j zaopatrzenia w okreslonego
rodzaju artykuly, zakaz opuszczania miejsca kwarantanny, zakaz
opuszczania strefy zero przez osoby chore i podejrzane o zachorowanie.
Wprowadzono ponadto regulacje dotycz^ce dystrybucji produktow
leczniczych, wyrobow medycznych lub srodkow spozywczych specjalnego
przeznaczenia zywieniowego.
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