t. LXI, nr 12/2020 DOI 10.33226/0032-6186.2020.12.11

Nowe przepisy
Przegląd Dzienników Ustaw z 2020 r. od poz. 1931 do poz. 2156
Review of Journals of Laws of 2020 from item 1931 to 2156

Prawo pracy
Ustawa z 28 października 2020 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw (poz. 2023)
Ustawa zmienia m.in. ustawę z 20 kwietnia 2004 r.
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (DzU
z 2020 r. poz. 1409) w zakresie art. 87 ust. 1 pkt 12 lit. a —
przepis ten określa warunki wykonywania pracy przez cudzoziemca na terytorium RP — tj. obowiązek posiadania
zezwolenia na pracę oraz przebywania na terytorium RP
na podstawie wizy, z wyjątkiem wizy wydanej w celu turystycznym lub korzystania z ochrony czasowej.
Ustawa weszła w życie 1 grudnia 2020 r.
Ustawa z 28 października 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem
COVID-19 (poz. 2112, 2113)
Wśród licznych zmian wprowadzonych omawianą
ustawą warto odnotować: 1) zmianę ustawy z 25 czerwca
1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (DzU z 2020 r.
poz. 870) — zmiana art. 6 ust. 2 pkt 1a, zgodnie z którym
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, o której mowa w przepisach
o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi; 2) zmiany ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych
chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (DzU poz. 1842), w tym: a) art. 4g przewidujący prawo do zasiłku chorobowego, którego miesięczny wymiar
wynosi 100% podstawy wymiaru zasiłku w przypadku
ubezpieczonego zatrudnionego w podmiocie leczniczym,
w okresie obowiązkowej kwarantanny, izolacji w warunkach domowych 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; b) art. 4h przewidujący dla pracowników i innych osób zatrudnionych, poddanych obowiązkowej kwarantannie, możliwość, za zgodą pracodawcy albo zatrudniającego, świadczenia pracy w trybie zdalnym, na warunkach określonych w art. 3 ust. 3–8 zmienianej ustawy, i otrzymywania za tą pracę wynagrodzenia —
za taki okres świadczenia pracy nie przysługuje natomiast
wynagrodzenie, o którym mowa w art. 92 k.p. ani świadczenie pieniężne z tytułu choroby; c) art. 4i — określający zasady prawa do dodatkowego wynagrodzenia w wysokości 100% kwoty miesięcznego wynagrodzenia wynika-
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jącej z umowy o pracę lub innej umowy, na podstawie
której wykonywana jest praca dla osób wykonujących zawodowy medyczne oraz osób, z którymi zawarto umowy
na wykonywanie świadczeń zdrowotnych, którzy nie zostali skierowani do pracy na podstawie art. 47 ust. 1 ustawy z 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, oraz którzy uczestniczą
w wykonywaniu świadczeń zdrowotnych osobom chorym
na COVID-19 lub osobom z podejrzeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2.
Ustawa, co do większości przepisów, weszła w życie
29 listopada 2020 r.
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 28 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie
w sprawie uprawnień szczególnych przysługujących
niektórym kategoriom członków korpusu służby cywilnej (poz. 1937)
Rozporządzenie zostało wydane na podstawie art. 101
i art. 102 ustawy z 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej
(DzU z 2020 r. poz. 265 ze zm.). Zmienia rozporządzenie
Prezesa Rady Ministrów z 19 grudnia 2014 r. w sprawie
uprawnień szczególnych przysługujących niektórym kategoriom członków korpusu służby cywilnej (DzU z 2015 r.
poz. 30), dodając § 7a–7c. Nowe regulacje dotyczą przyznania członkowi korpusu służby cywilnej zatrudnionemu
w laboratorium kryminalistycznym Policji, laboratorium
kryminalistycznym Straży Granicznej, laboratorium Krajowej Administracji Skarbowej, wykonującemu pracę
w warunkach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla
zdrowia, corocznie prawa do dodatkowego urlopu wypoczynkowego. Prawo do dodatkowego urlopu nabywa się
po upływie roku pracy w warunkach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia. Prawo do tego urlopu
w 2020 r. za poprzedni rok kalendarzowy nabywa ww.
członek korpusu służby cywilnej, o ile zatrudniony był
w laboratorium kryminalistycznym Policji, laboratorium
kryminalistycznym Straży Granicznej lub laboratorium
Krajowej Administracji Skarbowej w dniu wejścia w życie
omawianego rozporządzenia.
Rozporządzenie weszło w życie 18 listopada 2020 r.
Rozporządzenie Rady Ministrów z 9 października
2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagrodzeń kuratorów zawodowych i aplikantów kuratorskich (poz. 1968)
Rozporządzenie zostało wydane na podstawie art. 14
ust. 7 ustawy z 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych
(DzU z 2020 r. poz. 167). Zmienia załącznik nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z 23 grudnia 2002 r. w sprawie wynagrodzeń kuratorów zawodowych i aplikantów
kuratorskich (DzU z 2020 r. poz. 145), określający tabelę
mnożników kwoty bazowej dla stopni służbowych kurato-
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rów zawodowych oraz dla aplikantów kuratorskich.
Zgodnie z § 2 omawianego rozporządzenia wynagrodzenie zasadnicze kuratorów zawodowych oraz aplikantów
kuratorskich ustalone przy zastosowaniu mnożników
kwoty bazowej w wysokości określonej w załączniku,
przysługuje kuratorom zawodowym oraz aplikantom kuratorskim od 1 stycznia 2020 r.
Rozporządzenie weszło w życie 1 grudnia 2020 r.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
z 15 października 2020 r. w sprawie uzyskiwania
stopni awansu zawodowego przez nauczycieli szkół
za granicą (poz. 1979)
Rozporządzenie zostało wydane na podstawie art. 9w
ustawy z 26 stycznia 1982 r. — Karta Nauczyciela (DzU
z 2019 r. poz. 2215).
Rozporządzenie określa: 1) wymagania niezbędne do
uzyskania poszczególnych stopni awansu zawodowego;
2) sposób odbywania stażu; 3) zakres spraw, które powinna określać umowa z opiekunem stażu; 4) rodzaj dokumentacji dołączanej do wniosku o podjęcie postępowania
egzaminacyjnego lub postępowania kwalifikacyjnego;
5) osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej nauczyciela, o którym mowa w art. 9j ust. 3 i 4 Karty Nauczyciela, które mogą być uznane za znaczący dorobek
zawodowy; 6) sposób przeprowadzania postępowania egzaminacyjnego i kwalifikacyjnego; 7) wzory zaświadczeń
o zdaniu egzaminu lub uzyskaniu akceptacji oraz wzory
aktów nadania stopni awansu zawodowego nauczycielom,
o których mowa w art. 9j ust. 2–4 Karty Nauczyciela;
8) sposób przetwarzania danych i zakres dostępu do systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 9k
ust. 1 Karty Nauczyciela, przez osoby upoważnione.
Rozporządzenie wchodzi w życie 1 stycznia 2021 r.
Rozporządzenie Rady Ministrów z 15 września
2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad
wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych
jednostek (poz. 2075)
Rozporządzenie zostało wydane na podstawie art. 21
ust. 3, art. 22 ust. 2, art. 23 ust. 2, art. 24 ust. 2 w związku
z art. 43 ust. 1 i 2, art. 44, art. 46 i art. 53 ust. 3 ustawy
z 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (DzU z 2020 r. poz. 537). Zmienia rozporządzenie
Rady Ministrów z 2 lutego 2010 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu
służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji
rządowej i pracowników innych jednostek (DzU poz. 134
ze zm.).
Rozporządzenie weszło w życie 25 listopada 2020 r.
Rozporządzenie Rady Ministrów z 27 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych
jednostek (poz. 2076)

Rozporządzenie zostało wydane na podstawie art. 21
ust. 3, art. 22 ust. 2, art. 23 ust. 2, art. 24 ust. 2 w związku
z art. 43 ust. 1 i 2, art. 44, art. 46 i art. 53 ust. 3 ustawy z 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (DzU
z 2020 r. poz. 537). Zmienia rozporządzenie Rady Ministrów z 2 lutego 2010 r. w sprawie zasad wynagradzania
pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej
i pracowników innych jednostek (DzU poz. 134 ze zm.).
Rozporządzenie weszło w życie 9 grudnia 2020 r.
Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z 20 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przypadków, w których powierzenie
wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę (poz. 2081)
Rozporządzenie zostało wydane na podstawie art. 90
ust. 4 ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (DzU z 2020 r. poz. 1409
ze zm.).
Zmienia rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 21 kwietnia 2015 r. w sprawie przypadków,
w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę
(DzU z 2018 r. poz. 2273), przez rozszerzenie katalogu
przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy
cudzoziemcowi nie wymaga zezwolenia na pracę. Katalog
ten rozszerzono o cudzoziemca: 1) posiadającego wizę
w celu przyjazdu ze względów humanitarnych, z uwagi na
interes państwa lub zobowiązania międzynarodowego,
2) będącego lekarzem, lekarzem dentystą posiadającym
prawo do wykonywania zawodu na zasadach określonych
w prawie polskim; 3) uprawnionego do wykonywania zawodu pielęgniarki, położnej zgodnie z regulacjami krajowymi; 4) uprawnionego do wykonywania zawodu ratownika medycznego zgodnie z regulacjami krajowymi.
Rozporządzenie weszło w życie 1 grudnia 2020 r.
Rozporządzenie Rady Ministrów z 26 listopada
2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem
stanu epidemii (poz. 2091)
Rozporządzenie zostało wydane na podstawie art. 46a
i art. 46b pkt 1–6 i 8–12 ustawy z 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (DzU z 2020 r. poz. 1845). Zastępuje rozporządzenie
Rady Ministrów z 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (DzU poz. 1758 ze zm.).
Utrzymuje m.in. do dnia 27 grudnia 2020 r. obowiązek
zakładu pracy zapewnienia osobom zatrudnionym, niezależnie od podstawy zatrudnienia, rękawiczek jednorazowych lub środków do dezynfekcji rąk, a także odległości
między stanowiskami pracy wynoszącej co najmniej 1,5 m,
chyba że jest to niemożliwe ze względu na charakter działalności wykonywanej w danym zakładzie pracy, a zakład
ten zapewnia środki ochrony osobistej związane ze zwal-
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czaniem epidemii (§ 11 ust. 3 pkt 3). Ponadto w § 25 ust. 1
pkt 2 lit. c reguluje obowiązek zakrywania ust i nosa w zakładach pracy, jeżeli w pomieszczeniu przebywa więcej
niż 1 osoba.
Rozporządzenie weszło w życie 28 listopada 2020 r.,
obowiązywało do 2 grudnia 2020 r.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 12 listopada
2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów
przewidzianych w Kodeksie pracy (poz. 2131)
Rozporządzenie zostało wydane na podstawie art. 229
§ 8 k.p. Zmienia rozporządzenie Ministra Zdrowia
i Opieki Społecznej z 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz
orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (DzU z 2016 r. poz. 2067),
w szczególności zmienia załącznik nr 1 do rozporządzenia
określający wskazówki metodyczne w sprawie przeprowadzania badań profilaktycznych pracowników.
Zgodnie z przepisami przejściowymi, do badań profilaktycznych oraz postępowań w sprawie wydania orzeczenia lekarskiego wszczętych i niezakończonych przed dniem
wejścia w życie omawianego rozporządzenia stosuje się
przepisy zmienianego rozporządzenia w nowym brzmieniu, z tym że czynności wykonane przed tym dniem zachowują ważność. Orzeczenia lekarskie wydane na podstawie
rozporządzenia obowiązującego przed omawianą zmianą
zachowują ważność przez okres, na jaki zostały wydane.
Rozporządzenie weszło w życie 16 grudnia 2020 r.
Rozporządzenie Rady Ministrów z 1 grudnia 2020 r.
w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu
epidemii (poz. 2132)
Rozporządzenie zostało wydane na podstawie art. 46a
i art. 46b pkt 1–6 i 8–13 ustawy z 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (DzU z 2020 r. poz. 1845 ze zm.). Zastępuje rozporządzenie Rady Ministrów z 26 listopada 2020 r. w sprawie
ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów
w związku z wystąpieniem stanu epidemii (DzU poz. 2091).
Odnośnie do obowiązków zakładu pracy, w § 11 ust. 3
pkt 3 zobowiązano zakłady pracy do 27 grudnia 2020 r. do
zapewnienia: 1) osobom zatrudnionym, niezależnie od
podstawy zatrudnienia, rękawiczek jednorazowych lub
środków do dezynfekcji rąk, 2) odległości między stanowiskami pracy wynoszącej co najmniej 1,5 m, chyba że jest
to niemożliwe ze względu na charakter działalności wykonywanej w danym zakładzie pracy, a zakład ten zapewnia
środki ochrony osobistej związane ze zwalczaniem epidemii. Ponadto, w § 25 ust. 1 pkt 2 lit. c wprowadzono obowiązek zakrywania ust i nosa w zakładach pracy, jeżeli
w pomieszczaniu przebywa więcej niż 1 osoba, chyba że
pracodawca postanowi inaczej.
Rozporządzenie weszło w życie 2 grudnia 2020 r.
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Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 18 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego
traktowania (poz. 2156)

Zabezpieczenie społeczne
Ustawa z 28 października 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem
COVID-19 (poz. 2112)
Ustawa została omówiona w części dotyczącej przepisów z zakresu prawa pracy.
Rozporządzenie Rady Ministrów z 2 listopada
2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (poz.
1931)
Rozporządzenie zostało wydane na podstawie art. 46a
i art. 46b pkt 1–6 i 8–12 ustawy z 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych
u ludzi (Dz U z 2020 r. poz. 1845). Zmienia rozporządzenie Rady Ministrów z 9 października 2020 r. w sprawie
ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów
w związku z wystąpieniem stanu epidemii (DzU poz. 1758
ze zm.).
Do § 4 rozporządzenia dodano: 1) ust. 6 określający
wymogi, jakie ma spełniać oświadczenie ubezpieczonego,
które ma stanowić podstawę do wpłaty zasiłku opiekuńczego, o którym mowa w art. 32 ust. 1 pkt 2, 2a i 3 ustawy
z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa
(DzU z 2020 r. poz. 870) — regulacja ta wchodzi w życie
z mocą od 24 października 2020 r., 2) ust. 7 określający
warunki, jakie ma spełniać oświadczenie ubezpieczonego,
które ma być podstawą do wypłaty za okres nieobecności
w pracy z powodu obowiązkowej kwarantanny, o której
mowa w § 3a ust. 4a zmienianego rozporządzenia (kwarantanna osób prowadzących wspólne gospodarstwo domowe z osobą, u której stwierdzono zakażenie wirusem
SARS-CoV-2, lub zamieszkujących z taką osobą), wynagrodzenia, o którym mowa w art. 92 k.p., lub świadczenia
pieniężnego z tytułu choroby.
Rozporządzenie weszło w życie, co do zasady, 3 listopada 2020 r. Zostało uchylone z dniem 28 listopada 2020 r.
Rozporządzenie Rady Ministrów z 5 listopada
2020 r. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w celu
przeciwdziałania COVID-19 (poz. 1961)
Rozporządzenie zostało wydane na podstawie art. 4
ust. 3 ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (DzU poz. 1842).
Określa okres, w którym przysługuje dodatkowy zasiłek
opiekuńczy, o którym mowa w art. 4 ust. 1–1d ww. ustawy

PRACA I ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE/LABOUR AND SOCIAL SECURITY JOURNAL ISSN 0032-6186

t. LXI, nr 12/2020 DOI 10.33226/0032-6186.2020.12.11

z 2 marca 2020 r. Zgodnie z tym rozporządzeniem zasiłek
ten przysługuje nie dłużej niż do dnia 29 listopada 2020 r.
Rozporządzenie weszło w życie 9 listopada 2020 r.,
obowiązywało do dnia 29 listopada 2020 r.
Rozporządzenie Rady Ministrów z 5 listopada
2020 r. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania
COVID-19 (poz. 1962)
Rozporządzenie zostało wydane na podstawie art. 4a
ust. 7 ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (DzU poz. 1842).
Określa okres, w którym przysługuje zasiłek opiekuńczy,
o którym mowa w art. 4a ust. 1 i 1a ww. ustawy z 2 marca
2020 r. osobom uprawnionym do jego pobierania na podstawie art. 4a tej ustawy. Zgodnie z tym rozporządzeniem
zasiłek ten przysługuje do 29 listopada 2020 r.
Rozporządzenie weszło w życie 9 listopada 2020 r.,
obowiązywało do dnia 29 listopada 2020 r.
Rozporządzenie Rady Ministrów z 26 listopada
2020 r. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania
COVID-19 (poz. 2108)
Rozporządzenie zostało wydane na podstawie art. 4a
ust. 7 ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (DzU poz. 1842). Określa
okres, w którym przysługuje zasiłek opiekuńczy, o którym
mowa w art. 4a ust. 1 i 1a ww. ustawy z 2 marca 2020 r. osobom uprawnionym do jego pobierania na podstawie art. 4a
tej ustawy — okres ten wydłużono do 24 grudnia 2020 r.

Rozporządzenie weszło w życie 30 listopada 2020 r.,
obowiązuje do dnia 24 grudnia 2020 r.
Rozporządzenie Rady Ministrów z 26 listopada
2020 r. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w celu
przeciwdziałania COVID-19 (poz. 2109)
Rozporządzenie zostało wydane na podstawie art. 4
ust. 3 ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (DzU poz. 1842).
Określa okres, w którym przysługuje dodatkowy zasiłek
opiekuńczy, o którym mowa w art. 4 ust. 1–1d ww. ustawy
z 2 marca 2020 r. — okres ten wydłużono do 24 grudnia
2020 r.
Rozporządzenie weszło w życie 30 listopada 2020 r.,
obowiązuje do dnia 24 grudnia 2020 r.
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 8 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej
egzystencji (poz. 1936)
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 18 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o spółdzielniach socjalnych (poz. 2085)
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