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Szanowni Państwo,
niniejszy przewodnik został sporządzony w celu ogólnego przybliżenia Państwu
wprowadzonych ustawą z dnia 2 marca 2020 r. regulacji dotyczących szczególnych
rozwiązań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
Uwzględnione w nim zagadnienia zostały zaprezentowane hasłowo i stanowią one
jedynie esencję wprowadzonych zmian prawnych. Zależy nam by mogli Państwo
w szybki i przystępny sposób przyswoić ogólny zarys wprowadzonych regulacji.
Zdajemy sobie sprawę, że przedstawione w nim informacje mogą okazać się
niewystarczające do rozwiania powstałych w obrębie danego zagadnienia
wątpliwości czy rozwiązania powstałych w tym zakresie problemów. Z tego też
względu odsyłamy do zapoznania się z pełną treścią ustawy.
Przypominamy również, że w razie jakichkolwiek wątpliwości prawnych pozostajemy
do Państwa dyspozycji.

Z poważaniem,
Zespół Kancelarii Radców Prawnych Tomasz Czapczyński

Osoby przebywające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
są obowiązane do stosowania się do zaleceń i wytycznych
organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Praca zdalna
W celu przeciwdziałania COVID-19 pracodawca może polecić pracownikowi wykonywanie, przez
czas oznaczony, pracy określonej w umownie o pracę poza miejscem jej stałego wykonywania.

Zasiłek opiekuńczy
W sytuacji zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły do których uczęszcza
dziecko, ubezpieczonemu, zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności
osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy
za okres nie dłuższy niż 14 dni.
dodatkowy zasiłek opiekuńczy nie wlicza się do okresu zasiłkowego w wymiarze 60 dni
w roku kalendarzowym z powodu konieczności sprawowania opieki nad dzieckiem do 8
roku, o którym mowa w art. 33 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),
za okres pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego zasiłek opiekuńczy przewidziany
w art. 32 ust 1 w/w ustawy nie przysługuje.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej informuje, co zrobić, aby otrzymać
zasiłek: Należy złożyć oświadczenie o nieprzewidzianym zamknięciu żłobka (druku ZUS Z-15 A).
Formularz obowiązuje, zarówno gdy zasiłek opiekuńczy wypłaca płatnik, jak i gdy wypłaca go ZUS
– dostępne są do pobrania na stronie ZUS-u. Co ważne, nie jest konieczne uzyskanie
zwolnienia lekarskiego u lekarza.

Polecenia wojewody
Wojewoda może wydawać polecenia podlegające natychmiastowemu wykonaniu. Obowiązują
one wszystkie organy administracji rządowej działające w województwie i państwowe osoby
prawne, organy samorządu terytorialnego, samorządowe osoby prawne oraz samorządowe
jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.
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Przedsiębiorca turystyczny
Organizator turystyki może rozwiązać umowę o udział w imprezie turystycznej, jeżeli
rozwiązanie pozostaje w bezpośrednim związku z wybuchem epidemii wirusa SARS-CoV-2.
Art. 13 reguluje zwrot wpłat przekazanych na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny, który
przysługuje przedsiębiorcy turystycznemu w przypadku, kiedy podróżujący odstąpi od zawartej
umowy lub rozwiąże ją organizator turystyczny, "które to odstąpienie od umowy lub rozwiązanie
umowy pozostaje w bezpośrednim związku z wybuchem epidemii wirusa SARS-CoV-2.
Przedsiębiorca turystyczny może wystąpić do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego
o zwrot wpłaty, nie później niż w terminie 60 dni od dnia odstąpienia od umowy lub rozwiązania
umowy.

Recepta farmaceutyczna
Farmaceuta,

posiadający

prawo

wykonywania

zawodu,

może

wystawić

receptę

farmaceutyczną w związku z zagrożeniem zdrowia pacjenta związanego z koronawirusem.

Wykaz produktów leczniczych
W przypadku ogłoszenia przez Ministra Zdrowia wykazu produktów leczniczych:
hurtownie farmaceutyczne są obowiązane do zbywania produktów leczniczych, środków
spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych,
określonych w wykazie, wyłącznie do innych hurtowni farmaceutycznych, aptek, punktów
aptecznych oraz zakładów leczniczych podmiotów leczniczych, działających na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej.
producenci lub importerzy wyrobów medycznych lub środków spożywczych specjalnego
przeznaczenia żywieniowego są obowiązani do zbywania wyrobów lub środków określonych
w wykazie, wyłącznie do hurtowni farmaceutycznych.
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Ceny maksymalne
Minister Zdrowia może określić ceny
maksymalne produktów leczniczych
do walki z COVID-19.

Prawo budowlane
W przypadku nagłej potrzeby zwiększenia liczby miejsc czy pojedynczych pomieszczeń do walki
z koronawirusem, będzie można pominąć przepisy prawa budowlanego oraz ustawy o ochronie
zabytków i opiece nad zabytkami.
W ostateczności — gdyby stan epidemii i zagrożenia przekroczył możliwość działania
administracji rządowej i samorządów, rząd może rozporządzeniem określić zagrożony obszar
wraz ze wskazaniem rodzaju strefy, na którym wystąpił stan epidemii lub stan zagrożenia
epidemicznego oraz rodzaj stosowanych na tym terenie rozwiązań.

Wszystkie nowe i aktualne informacje będą pojawiać się
na bieżąco na naszej stronie internetowej - www.tcrp.pl
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-przeciwdzialaniem-i-zwalczaniem-covid-19

