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Postanowienia licencyjne

1. W a cicielem praw autorskich do niniejszego opracowania jest Instytut Samorz du i
Administracji Sp. z o.o. z siedzib w Katowicach.

2. Prawo do korzystania z niniejszego opracowania przys uguje wy cznie podmiotowi, który
z o y zamówienie na stronie SerwisAdministracji.pl, a nast pnie je op aci . Dla celów
dowodowych integraln cz ci licencji jest zamówienie wygenerowane z
SerwisAdministracji.pl

3. Zabronione jest udost pnianie niniejszego opracowania w jakiejkolwiek formie innemu
podmiotowi ni ten, o którym mowa w punkcie drugim, w szczególno ci niedozwolone jest
publikowanie w Internecie, intranecie czy udost pnianie innym podmiotom.

4. Niniejszy plik jest zabezpieczony cyfrowo przed naruszeniem praw autorskich.
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Wprowadzenie

Niniejsze opracowanie stanowi zestawienie zmian w tzw. specustawie w sprawie przeciwdzia ania
COVID 19 (Dz. U. poz. 374). Ustawa zosta a znowelizowana trzema innymi ustawami wchodz cymi
w sk ad tzw. pakietu antykryzysowego (Dz. U. poz. 568, 567 i 695). W celu zwi kszenia czytelno ci
(bardzo rozleg ych) modyfikacji stanu prawnego, wprowadzono oznaczenie kolorystyczne wed ug
poni szego schematu:

1. kolorem czarnym oznaczono ustaw z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwi zaniach
zwi zanych z zapobieganiem, przeciwdzia aniem i zwalczaniem COVID 19, innych chorób
zaka nych oraz wywo anych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374);

2. kolorem fioletowym naniesiono zmiany wprowadzone ustaw z dnia 31 marca 2020 r.
o zmianie ustawy o szczególnych rozwi zaniach zwi zanych z zapobieganiem,
przeciwdzia aniem i zwalczaniem COVID 19, innych chorób zaka nych oraz wywo anych nimi
sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568);

3. kolorem niebieskim naniesiono zmiany wprowadzone ustaw z dnia 31 marca 2020 r.
o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia zwi zanych z zapobieganiem,
przeciwdzia aniem i zwalczaniem COVID 19 (Dz. U. poz. 567);

4. kolorem pomara czowym naniesiono zmiany wprowadzone ustaw z dnia 16 kwietnia 2020 r.
o szczególnych instrumentach wsparcia w zwi zku z rozprzestrzenianiem si wirusa SARS CoV
2 (Dz. U. poz. 695);

5. tekst przekre lony oznacza przepis wycofany z obrotu prawnego.

Jak wynika z powy szego „tekstem bazowym” jest specustawa (Dz. U. poz. 374), na który stopniowo
by y nanoszone zmiany. Równolegle trzeba mie na wzgl dzie, e niniejsze opracowanie nie stanowi
ród a prawa, a jedynie u atwienie w pos ugiwaniu si tymi ród ami, których podstawy znajduj si
w Konstytucji RP oraz innych normach prawnych, w szczególno ci zasadach og aszania aktów
normatywnych.

B dziemy bardzo zobowi zani za podzielenie si opini o niniejszym opracowaniu, które pomog nam
udoskonala tego typu publikacje. Recenzj mo na przekaza za po rednictwem e mail na adres
kontakt@serwisadministracji.pl

Pełny tekst składający się ze 155 stron można nabyć pod adresem https://serwisadministracji.pl/ustawa.html
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Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwi zaniach zwi zanych
z zapobieganiem, przeciwdzia aniem i zwalczaniem COVID 19, innych chorób
zaka nych oraz wywo anych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 r. poz. 374,
568, 567 i 695)

Rozdzia 1

Przepisy ogólne

Art. 1.

1. Ustawa okre la:

1) zasady i tryb zapobiegania oraz zwalczania zaka enia wirusem SARS CoV 2 i rozprzestrzeniania si
choroby zaka nej u ludzi, wywo anej tym wirusem, w tym zasady i tryb podejmowania dzia a
przeciwepidemicznych i zapobiegawczych w celu unieszkodliwienia róde zaka enia i przeci cia dróg
szerzenia si tej choroby zaka nej;

2) zadania organów administracji publicznej w zakresie zapobiegania oraz zwalczania zaka enia lub
choroby zaka nej, o których mowa w pkt 1;

3) uprawnienia i obowi zki, wiadczeniodawców oraz wiadczeniobiorców i innych osób
przebywaj cych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie zapobiegania oraz zwalczania
zaka enia lub choroby zaka nej, o których mowa w pkt 1;

4) zasady pokrywania kosztów realizacji zada , o których mowa w pkt 1–3, w szczególno ci tryb
finansowania wiadcze opieki zdrowotnej dla osób z podejrzeniem zaka enia lub choroby zaka nej,
o których mowa w pkt 1, w celu zapewnienia tym osobom w a ciwego dost pu do diagnostyki i
leczenia.

2. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej ustawie stosuje si ustaw z dnia 5 grudnia 2008 r. o
zapobieganiu oraz zwalczaniu zaka e i chorób zaka nych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 i 1495
oraz z 2020 r. poz. 284 i 322).

Art. 2.

1. Przepisy ustawy stosuje si do zaka e i choroby zaka nej wywo anej wirusem SARS CoV 2, zwanej
dalej „COVID 19”.

2. Ilekro w ustawie jest mowa o „przeciwdzia aniu COVID 19” rozumie si przez to wszelkie
czynno ci zwi zane ze zwalczaniem zaka enia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu si , profilaktyk
oraz zwalczaniem skutków choroby, o której mowa w ust. 1.

2. Ilekro w ustawie jest mowa o „przeciwdzia aniu COVID 19” rozumie si przez to wszelkie
czynno ci zwi zane ze zwalczaniem zaka enia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu si , profilaktyk
oraz zwalczaniem skutków, w tym spo eczno gospodarczych, choroby, o której mowa w ust. 1.
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Rozdzia 2

Przepisy szczegó owe

Art. 3.

1. W celu przeciwdzia ania COVID 19 pracodawca mo e poleci pracownikowi wykonywanie, przez
czas oznaczony, pracy okre lonej w umowie o prac , poza miejscem jej sta ego wykonywania (praca
zdalna).

2. Przepis ust. 1 stosuje si odpowiednio do funkcjonariuszy s u b wymienionych w przepisach o
zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpiecze stwa Wewn trznego, Agencji
Wywiadu, S u by Kontrwywiadu Wojskowego, S u by Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura
Antykorupcyjnego, Stra y Granicznej, S u by Ochrony Pa stwa, Pa stwowej Stra y Po arnej, S u by
Celno Skarbowej i S u by Wi ziennej oraz ich rodzin.

Art. 4.

1. W przypadku zamkni cia obka, klubu dzieci cego, przedszkola lub szko y do których ucz szcza
dziecko, z powodu COVID 19, ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu
konieczno ci osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem, o którym mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1
ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o wiadczeniach pieni nych z ubezpieczenia spo ecznego w razie
choroby i macierzy stwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 645 i 1590) przys uguje dodatkowy zasi ek opieku czy
za okres nie d u szy ni 14 dni.

1. W przypadku zamkni cia obka, klubu dzieci cego, przedszkola, szko y lub innej placówki, do
których ucz szcza dziecko albo niemo no ci sprawowania opieki przez niani lub dziennego opiekuna
z powodu COVID 19, ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczno ci
osobistego sprawowania opieki nad: W przypadku zamkni cia obka, klubu dzieci cego, przedszkola,
szko y lub innej placówki, do których ucz szcza dziecko, albo niemo no ci sprawowania opieki przez
niani lub dziennego opiekuna z powodu COVID 19, ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania
pracy oraz funkcjonariuszowi, o którym mowa w ust. 4, zwolnionemu od pe nienia s u by, z powodu
konieczno ci osobistego sprawowania opieki nad:

1) dzieckiem, o którym mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o wiadczeniach
pieni nych z ubezpieczenia spo ecznego w razie choroby i macierzy stwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 645 i
1590),

2) dzieckiem legitymuj cym si orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu
niepe nosprawno ci do uko czenia 18 lat albo dzieckiem z orzeczeniem o niepe nosprawno ci lub
orzeczeniem o potrzebie kszta cenia specjalnego

– przys uguje dodatkowy zasi ek opieku czy przez okres nie d u szy ni 14 dni.

1a. W przypadku zamkni cia szko y, o rodka rewalidacyjno wychowawczego, o rodka wsparcia,
warsztatu terapii zaj ciowej lub innej placówki pobytu dziennego o podobnym charakterze z powodu
COVID 19, do których ucz szcza doros a osoba niepe nosprawna, ubezpieczonemu zwolnionemu od
wykonywania pracy z powodu konieczno ci osobistego sprawowania opieki nad doros osob
niepe nosprawn , przys uguje dodatkowy zasi ek opieku czy przez okres nie d u szy ni 14 dni.
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1a. W przypadku zamkni cia szko y, o rodka rewalidacyjno wychowawczego, o rodka wsparcia,
warsztatu terapii zaj ciowej lub innej placówki pobytu dziennego o podobnym charakterze z powodu
COVID 19, do których ucz szcza doros a osoba niepe nosprawna, ubezpieczonemu zwolnionemu od
wykonywania pracy oraz funkcjonariuszowi, o którym mowa w ust. 4, zwolnionemu od pe nienia
s u by, z powodu konieczno ci osobistego sprawowania opieki nad doros osob niepe nosprawn ,
przys uguje dodatkowy zasi ek opieku czy przez okres nie d u szy ni 14 dni.

2. Dodatkowy zasi ek opieku czy przyznawany jest w trybie i na zasadach okre lonych w ustawie, o
której mowa w ust. 1, i nie wlicza si do okresu, o którym mowa w art. 33 ust. 1 pkt 1 tej ustawy. Za
okres pobierania dodatkowego zasi ku opieku czego, zasi ek, o którym mowa w art. 32 ust. 1 ustawy,
o której mowa w ust. 1, nie przys uguje.

2. Dodatkowy zasi ek opieku czy przyznawany jest w trybie i na zasadach okre lonych w ustawie, o
której mowa w ust. 1 pkt 1, i nie wlicza si do okresu, o którym mowa w art. 33 ust. 1 tej ustawy. Za
okres pobierania dodatkowego zasi ku opieku czego, zasi ek, o którym mowa w art. 32 ust. 1 tej
ustawy, nie przys uguje.

3. Rada Ministrów mo e, w celu przeciwdzia ania COVID 19, w drodze rozporz dzenia, okre li
d u szy okres pobierania dodatkowego zasi ku opieku czego ni wskazany w ust. 1 i 1a lub, bior c
pod uwag okres na jaki zosta y zamkni te obki, kluby dzieci ce, przedszkola, szko y, placówki
pobytu dziennego oraz inne placówki lub okres niemo no ci sprawowania opieki przez nianie lub
opiekunów dziennych.

4. Zasi ki, o których mowa w ust. 1 i 1a, stanowi ce dodatkowe uposa enie funkcjonariuszy, o których
mowa w art. 3 ust. 2, przyznaje si w trybie i na zasadach okre lonych w ustawie z dnia 6 kwietnia
1990 r. o Policji (Dz. U. z 2020 r. poz. 360), ustawie z dnia 12 pa dziernika 1990 r. o Stra y Granicznej
(Dz. U. z 2020 r. poz. 305), ustawie z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Pa stwowej Stra y Po arnej (Dz. U. z
2019 r. poz. 1499, 1635, 1726 i 2020), ustawie z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpiecze stwa
Wewn trznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2020 r. poz. 27), ustawie z dnia 9 czerwca 2006 r. o
s u bie funkcjonariuszy S u by Kontrwywiadu Wojskowego oraz S u by Wywiadu Wojskowego (Dz. U.
z 2019 r. poz. 1529 i 1726), ustawie z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1921 i 2020), ustawie z dnia 8 grudnia 2017 r. o S u bie Ochrony Pa stwa (Dz. U.
z 2020 r. poz. 384), ustawie z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z
2020 r. poz. 505 i 568) oraz ustawie z dnia 26 stycznia 2018 r. o Stra y Marsza kowskiej (Dz. U. z 2019
r. poz. 1940) nie wlicza si do okresów, o których mowa odpowiednio w art. 121b ust. 3, art. 125b
ust. 3, art. 105b ust. 3, art. 136b ust. 3, art. 96b ust. 3, art. 102b ust. 3, art. 194 ust. 3 oraz art. 233
ust. 2 tych ustaw.

Art. 4a.

1. W przypadku zamkni cia obka, klubu dzieci cego, przedszkola, szko y lub innej placówki, do
których ucz szcza dziecko albo niemo no ci sprawowania opieki przez niani lub dziennego opiekuna
z powodu COVID 19, osobie, o której mowa w art. 7 ust. 1 i 2 oraz art. 16 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20
grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu spo ecznym rolników (Dz. U. z 2020 r. poz. 174), przys uguje zasi ek
opieku czy z powodu konieczno ci osobistego sprawowania opieki nad:

1) dzieckiem, o którym mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o wiadczeniach
pieni nych z ubezpieczenia spo ecznego w razie choroby i macierzy stwa;

Pełny tekst składający się ze 155 stron można nabyć pod adresem https://serwisadministracji.pl/ustawa.html
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2) dzieckiem legitymuj cym si orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu
niepe nosprawno ci do uko czenia 18 lat albo dzieckiem z orzeczeniem o niepe nosprawno ci lub
orzeczeniem o potrzebie kszta cenia specjalnego.

2. Zasi ek opieku czy, o którym mowa w ust. 1, przys uguje przez okres nie d u szy ni 14 dni.

3. Zasi ek opieku czy za ka dy dzie wynosi 1/30 kwoty emerytury podstawowej w rozumieniu art. 6
pkt 7 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu spo ecznym rolników.

4. Do przyznawania i wyp aty zasi ku opieku czego, o którym mowa w ust. 1, stosuje si odpowiednio
przepisy ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o wiadczeniach pieni nych z ubezpieczenia spo ecznego
w razie choroby i macierzy stwa.

5. Zasi ek opieku czy, o którym mowa w ust. 1, finansowany jest z bud etu pa stwa za
po rednictwem Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo ecznego.

6. Do zasi ku opieku czego, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje si art. 29 ust. 10 i 12 oraz art. 52
ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z
pó n. zm.1).

7. Rada Ministrów mo e, w celu przeciwdzia ania COVID 19, w drodze rozporz dzenia, okre li
d u szy okres pobierania zasi ku opieku czego ni wskazany w ust. 2, bior c pod uwag okres na jaki
zosta y zamkni te obki, kluby dzieci ce, przedszkola, szko y, placówki pobytu dziennego oraz inne
placówki lub okres niemo no ci sprawowania opieki przez nianie lub opiekunów dziennych.

Art. 4b.

1. Je eli w okresie pobierania dodatkowego zasi ku opieku czego ubezpieczony b d cy
pracownikiem wykonuj cym zawód medyczny, zatrudniony w podmiocie leczniczym w rozumieniu
ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o dzia alno ci leczniczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 295), wiadczy prac
w podmiocie leczniczym w ramach dy uru medycznego w godzinach innych ni czas zwolnienia od
wykonywania pracy w zwi zku z osobistym sprawowaniem opieki, o której mowa w art. 4 ust. 1 i 1a,
oraz poza normalnymi godzinami pracy, przepisu art. 17 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o
wiadczeniach pieni nych z ubezpieczenia spo ecznego w razie choroby i macierzy stwa nie stosuje
si .

2. Je eli w okresie podlegania obowi zkowej kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych, o
której mowa w przepisach o zapobieganiu oraz zwalczaniu zaka e i chorób zaka nych u ludzi,
ubezpieczony wykonuj cy zawód medyczny w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o
dzia alno ci leczniczej wiadczy prac zdaln , o której mowa w art. 3, na rzecz podmiotu
wykonuj cego dzia alno lecznicz lub udziela wiadcze zdrowotnych za po rednictwem systemów
teleinformatycznych lub systemów czno ci, przepisu art. 17 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o
wiadczeniach pieni nych z ubezpieczenia spo ecznego w razie choroby i macierzy stwa nie stosuje
si .

Art. 4c.

W okresie og oszenia stanu zagro enia epidemicznego lub stanu epidemii ubezpieczonemu
wykonuj cemu zawód medyczny zatrudnionemu w podmiocie leczniczym, w okresie podlegania
obowi zkowej kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych, o których mowa w przepisach o

1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta y og oszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1622, 1649, 2020 i
2473 oraz z 2020 r. poz. 284 i 374.
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zapobieganiu oraz zwalczaniu zaka e i chorób zaka nych u ludzi, wynikaj cych z pozostawania w
styczno ci z osobami chorymi z powodu COVID 19 w zwi zku wykonywaniem obowi zków
wynikaj cych z zatrudnienia w podmiocie leczniczym oraz w czasie niezdolno ci do pracy z powodu
COVID 19 powsta ej w zwi zku wykonywaniem obowi zków wynikaj cych z zatrudnienia w
podmiocie leczniczym przys uguje zasi ek chorobowy, którego miesi czny wymiar wynosi 100%
podstawy wymiaru zasi ku obliczonej na podstawie przepisów ustawy o wiadczeniach pieni nych z
ubezpieczenia spo ecznego w razie choroby i macierzy stwa.

Art. 5.

1. W stosunku do personelu medycznego innego ni zatrudniony przez zarz dzaj cego lotniskiem
oraz nale cych do tego personelu pojazdów do obs ugi pasa erów u których wyst puj objawy
chorób zaka nych oraz innych osób, które przebywa y z takimi osobami, wpisanych na list personelu
i pojazdów znajduj c si w punkcie kontroli bezpiecze stwa, zatwierdzon przez zarz dzaj cego
lotniskiem albo inn osob przez niego upowa nion , mog zosta ustalone szczególne zasady
kontroli bezpiecze stwa lub mo e nast pi odst pienie od kontroli.

2. Decyzj o ustaleniu szczególnych zasad kontroli lub o odst pieniu od niej podejmuje zarz dzaj cy
lotniskiem, za zgod Prezesa Urz du Lotnictwa Cywilnego.

Art. 6. Do zamówie , których przedmiotem s towary lub us ugi niezb dne do przeciwdzia ania
COVID 19, nie stosuje si przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówie publicznych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), je eli zachodzi wysokie prawdopodobie stwo szybkiego i
niekontrolowanego rozprzestrzeniania si choroby lub je eli wymaga tego ochrona zdrowia
publicznego.

Art. 6.

1. Do zamówie na us ugi lub dostawy niezb dne do przeciwdzia ania COVID 19 nie stosuje si
przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówie publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.
1843), je eli zachodzi wysokie prawdopodobie stwo szybkiego i niekontrolowanego
rozprzestrzeniania si choroby lub je eli wymaga tego ochrona zdrowia publicznego.

2. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówie publicznych nie stosuje si do zamówie
udzielanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego, Polski Fundusz Rozwoju Spó ka Akcyjna lub
regionalne fundusze rozwoju, o których mowa w art. 13 ust. 1a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o
samorz dzie województwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 512, 1571 i 1851), zwi zanych z realizacj :

1) zada dotycz cych obs ugi funduszy utworzonych, powierzonych lub przekazanych na podstawie
przepisów odr bnych oraz zwi zanych z realizacj programów rz dowych lub innych programów
realizowanych ze rodków publicznych, lub

2) zada zwi zanych z wykorzystaniem rodków pochodz cych z takich funduszy

– które dotycz instrumentów wsparcia niezb dnych do przeciwdzia ania negatywnym skutkom
gospodarczym wyst pienia COVID 19.

3. Do zamówie , o których mowa w ust. 1, w zakresie, w jakim dotycz inwestycji, o której mowa w
art. 95d ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o wiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
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rodków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373, z pó n. zm.2), nie stosuje si warunku uzyskania
opinii o celowo ci inwestycji, o której mowa w tym przepisie.

Art. 7.

1. wiadczenia opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, wykonywane w zwi zku z
przeciwdzia aniem COVID 19, s udzielane przez podmioty wykonuj ce dzia alno lecznicz wpisane
do wykazu, zwanego dalej „wykazem”, opracowywanego przez w a ciwego miejscowo dyrektora
oddzia u wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w porozumieniu z wojewod .

2. W wykazie umieszcza si podmioty wykonuj ce dzia alno lecznicz , uwzgl dniaj c potrzeby
wynikaj ce z zabezpieczenia dost pno ci do wiadcze opieki zdrowotnej, o których mowa w ust. 1,
na obszarze województwa, a tak e struktur organizacyjn tych podmiotów, rodzaj wykonywanej
dzia alno ci leczniczej oraz zasoby kadrowe i sprz towe.

1. wiadczenia opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, wykonywane w zwi zku z
przeciwdzia aniem COVID 19, s udzielane przez podmioty wykonuj ce dzia alno lecznicz lub
lekarzy i lekarzy dentystów, o których mowa w ust. 4, wpisanych do wykazu, zwanego dalej
„wykazem”, opracowywanego przez w a ciwego miejscowo dyrektora oddzia u wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia w porozumieniu z wojewod .

2. W wykazie umieszcza si podmioty wykonuj ce dzia alno lecznicz oraz lekarzy i lekarzy
dentystów, o których mowa w ust. 4, uwzgl dniaj c potrzeby wynikaj ce z zabezpieczenia
dost pno ci do wiadcze opieki zdrowotnej, o których mowa w ust. 1, na obszarze województwa, a
tak e struktur organizacyjn tych podmiotów, rodzaj wykonywanej dzia alno ci leczniczej oraz
zasoby kadrowe i sprz towe.

3. Wykaz podlega og oszeniu w wojewódzkim dzienniku urz dowym w drodze obwieszczenia
wojewody oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Narodowego Funduszu Zdrowia.

4. Lekarz oraz lekarz dentysta spe niaj cy warunki, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z
dnia 15 kwietnia 2011 r. o dzia alno ci leczniczej, mo e udziela wiadcze opieki zdrowotnej w
zwi zku z przeciwdzia aniem COVID 19 za po rednictwem systemu teleinformatycznego
udost pnionego przez jednostk podleg ministrowi w a ciwemu do spraw zdrowia w a ciw w
zakresie systemów informacyjnych ochrony zdrowia, zwanych dalej „teleporad ”, z pomini ciem
obowi zków wynikaj cych z art. 101 tej ustawy oraz obowi zków dotycz cych dokumentacji
medycznej wynikaj cych z przepisów o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Dzia alno ta
nie podlega wpisowi do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia alno ci Gospodarczej.

5. W celu uzyskania dost pu do systemu, o którym mowa w ust. 4, lekarz oraz lekarz dentysta sk ada
do jednostki, o której mowa w ust. 4, wniosek w postaci elektronicznej zawieraj cy:

1) o wiadczenie o zamiarze udzielania teleporad, z podaniem miejsca i, je eli to mo liwe, czasu ich
wykonywania;

2) dane dotycz ce tego lekarza albo lekarz dentysty:

a) imi i nazwisko,

2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta y og oszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1394,
1590, 1694, 1726, 1818, 1905, 2020 i 2473.
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b) dat urodzenia,

c) numer PESEL lekarza lub lekarza dentysty lub seri i numer jego dowodu to samo ci w przypadku
braku numeru PESEL,

d) numer prawa wykonywania zawodu lekarza lub numer prawa wykonywania zawodu lekarza
dentysty,

e) okre lenie tytu u zawodowego,

f) posiadane specjalizacje,

g) numer telefonu do kontaktu,

h) adres poczty elektronicznej,

i) adres do korespondencji.

6. Jednostka, o której mowa w ust. 4, ma prawo przetwarza dane pozyskane w zwi zku z
udost pnianiem systemu, o którym mowa w ust. 4, w tym dane dotycz ce udzielanych teleporad.

7. Lekarz oraz lekarz dentysta udzielaj cy wiadcze , o których mowa w ust. 4, prowadzi
dokumentacj medyczn w postaci karty teleporady.

8. Karta teleporady zawiera:

1) oznaczenie pacjenta:

a) imi i nazwisko,

b) numer PESEL, a w jego braku seri i numer innego dokumentu potwierdzaj cego to samo ,

c) dat urodzenia oraz p e , je eli numer PESEL nie zosta nadany,

d) adres miejsca zamieszkania,

e) adres poczty elektronicznej,

f) numer telefonu do kontaktu;

2) oznaczenie osoby udzielaj cej teleporady:

a) imi i nazwisko,

b) tytu zawodowy,

c) numer prawa wykonywania zawodu;

3) informacje dotycz ce stanu zdrowia oraz zalecanego procesu diagnostycznego i leczniczego:

a) rozpoznanie choroby lub problemu zdrowotnego,

b) zalecenia,

c) informacje o wystawionych za wiadczeniach, receptach lub skierowaniach,

d) inne informacje istotne dla procesu leczenia.

9. Karty teleporady s przechowywane przez okres 30 dni od dnia udzielenia teleporady.

Pełny tekst składający się ze 155 stron można nabyć pod adresem https://serwisadministracji.pl/ustawa.html


