
 

OIGD 34/2020     Kraków, dnia 11 marca 2020 r. 
      

 
Pani/Pan Prezes 
Członkowie Ogólnopolskiej Izby 
Gospodarczej Drogownictwa 
 
   

 

   

   

  Zarząd Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa uprzejmie informuje,  

iż w dniu 8 marca 2020 roku weszła w życie ustawa z dnia 7 marca 2020r. o szczególnych 

rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-

19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 

2020r. poz. 374). 

Zgodnie z art. 1 ust. 1 Ustawa określa: 

1) zasady i tryb zapobiegania oraz zwalczania zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i 

rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej u ludzi, wywołanej tym wirusem, w tym zasady i tryb 

podejmowania działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych w celu unieszkodliwienia 

źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się tej choroby zakaźnej;  

2) zadania organów administracji publicznej w zakresie zapobiegania oraz zwalczania 

zakażenia lub choroby zakaźnej, o których mowa w pkt 1;  

3) uprawnienia i obowiązki, świadczeniodawców oraz świadczeniobiorców i innych osób 

przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie zapobiegania oraz 

zwalczania zakażenia lub choroby zakaźnej, o których mowa w pkt 1;  

4) zasady pokrywania kosztów realizacji zadań, o których mowa w pkt 1–3, w szczególności 

tryb finansowania świadczeń opieki zdrowotnej dla osób z podejrzeniem zakażenia lub 

choroby zakaźnej, o których mowa w pkt 1, w celu zapewnienia tym osobom właściwego 

dostępu do diagnostyki i leczenia. 

Przepisy ustawy stosuje się do zakażeń i choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-

2, zwanej dalej „COVID-19” (art. 2 ust. 1 ustawy).  

 

I. Ustawa przewiduje:  

W celu przeciwdziałania COVID-19 pracodawca może polecić pracownikowi wykonywanie, 

przez czas oznaczony, pracy określonej w umowie o pracę, poza miejscem jej stałego 

wykonywania (praca zdalna) (art. 3 ustawy).  

W przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły do których 

uczęszcza dziecko, z powodu COVID-19, ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania 
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pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem, o którym mowa 

w art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z 

ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 645 i 

1590) przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy za okres nie dłuższy niż 14 dni (art. 4 ust. 1 

ustawy). 

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przyznawany jest w trybie i na zasadach określonych w 

ustawie, o której mowa w art. 1 ust. 1, i nie wlicza się do okresu, o którym mowa w art. 33 

ust. 1 pkt 1 tej ustawy. Za okres pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego, zasiłek, o 

którym mowa w art. 32 ust. 1 ustawy, o której mowa w ust. 1, nie przysługuje (art. 4 ust. 2 

ustawy). 

Zgodnie z art. 6 do zamówień, których przedmiotem są towary lub usługi niezbędne do 

przeciwdziałania COVID-19, nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), jeżeli zachodzi wysokie 

prawdopodobieństwo szybkiego i niekontrolowanego rozprzestrzeniania się choroby lub 

jeżeli wymaga tego ochrona zdrowia publicznego. 

 

Podkreślić w tym miejscu należy, iż zgodnie z art. 11 ust. 2 Prezes Rady Ministrów, na 

wniosek Wojewody, po poinformowaniu ministra właściwego do spraw gospodarki, w 

związku z przeciwdziałaniem COVID-19, może wydawać polecenia przedsiębiorcom. 

Polecenia są wydawane w drodze decyzji administracyjnej, podlegają one 

natychmiastowemu wykonaniu z chwilą ich doręczenia lub ogłoszenia oraz nie wymagają 

uzasadnienia. 

Wykonywanie zadań, o których mowa w art. 11 ust. 2, następuje na podstawie umowy 

zawartej z przedsiębiorcą przez właściwego wojewodę i jest finansowane ze środków 

budżetu państwa z części budżetowej, której dysponentem jest wojewoda (art. 11 ust. 3 

ustawy).  

Prace związane z prowadzeniem przygotowań do realizacji zadań, o których mowa w art. 11 

ust. 3, mające charakter planistyczny, są finansowane ze środków własnych przedsiębiorcy 

(art. 11 ust. 4 ustawy).  

W przypadku odmowy zawarcia przez przedsiębiorcę umowy, o której mowa w art. 11 ust. 3, 

zadania wykonywane są na podstawie decyzji, o której mowa w art. 11 ust. 2. W takim 

przypadku decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu (art. 11 ust. 5). 

 

Zgodnie z art. 11 ust. 7 „Polecenia, o których mowa w art. 11 ust. 1 i 2, mogą być wydawane 

także ustnie, telefonicznie, za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 

2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 
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2020 r. poz. 344) lub za pomocą innych środków łączności. Treść oraz istotne motywy 

takiego załatwienia sprawy powinny być utrwalone w aktach w formie protokołu lub 

podpisanej przez stronę adnotacji”. 

II. Wyżej wymienioną ustawą zmieniono również między innymi:  ustawę z dnia 5 grudnia 

2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 

2019 r. poz. 1239 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284 i 322). Wprowadzono między innymi 

nowe pojęcia, dotyczące:  

 strefa zero – obszar, na którym wystąpił stan epidemii, znajdujący się bezpośrednio 

wokół ogniska wirusa, podlegający ograniczeniom, w szczególności zakazom, 

nakazom oraz środkom kontroli;  

 strefa buforowa – obszar wokół strefy zero, podlegający ograniczeniom, w 

szczególności zakazom lub nakazom dotyczącym przemieszczania się ludzi; 

 strefa zagrożenia – obszar, na którym możliwe jest ryzyko wystąpienia stanu epidemii; 

 zagrożony obszar – obszar jednej lub kilku jednostek podziału terytorialnego kraju lub 

obszar określony w sposób inny niż przez odniesienie do jednostek podziału 

terytorialnego kraju;  

 miejsce kwarantanny – odrębny obiekt budowlany czasowego pobytu osób chorych 

lub podejrzanych o zachorowanie, w którym prowadzi się kwarantannę”. 

W celu zapobiegania szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych, osoby chore na chorobę 

zakaźną albo osoby podejrzane o zachorowanie na chorobę zakaźną mogą podlegać 

obowiązkowej hospitalizacji (art. 34 ust. 1 znowelizowanej ustawy o zapobieganiu oraz 

zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi).  

Osoby zdrowe, które pozostawały w styczności z osobami chorymi na choroby zakaźne 

podlegają obowiązkowej kwarantannie lub nadzorowi epidemiologicznemu, jeżeli tak 

postanowią organy inspekcji sanitarnej przez okres nie dłuższy niż 21 dni, licząc od 

ostatniego dnia styczności (art. 34 ust. 2 znowelizowanej ustawy o zapobieganiu oraz 

zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi). 

Podkreślić należy, iż w świetle znowelizowanej omawianej w punkcie II ustawy do zamówień 

na usługi, dostawy lub roboty budowlane udzielanych w związku z zapobieganiem lub 

zwalczaniem epidemii na obszarze, na którym ogłoszono stan zagrożenia epidemicznego lub 

stan epidemii, nie stosuje się przepisów o zamówieniach publicznych (art. 46c 

znowelizowanej ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u 

ludzi).  
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W załączeniu przesyłam Państwu tekst ustawy z dnia 7 marca 2020r. o szczególnych 

rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-

19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 

2020r. poz. 374). 

 

 

 
        Prezes Zarządu 

 
        Barbara Dzieciuchowicz 

 


