STANOWISKO
Ruchu Polska 2050 w kwestii projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku
z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19 (druk
sejmowy nr 683).
Ustawa wprowadza szereg rozwiązań mających na celu usprawnienie funkcjonowania
ochrony zdrowia w związku z dramatyczną sytuacją epidemiczną w kraju. Wiele z nich, takie
jak np. wprowadzenie tzw. „klauzuli dobrego Samarytanina” ograniczającej odpowiedzialność
karną lekarzy, przyznanie ratownikom medycznym i osobom niosącym pomoc ochrony
przysługującej funkcjonariuszom publicznym, czy też podwyższenie wynagrodzeń medyków
walczących z epidemią należy uznać za słuszne. Ruch Polska 2050 postulował ich
wprowadzenie już od dawna. Natomiast nie może ujść uwadze opinii publicznej fakt wpisania
do projektu ustawy wielu rozwiązań niezwykle kontrowersyjnych, centralizujących władzę w
kraju i zwiększającą arbitralność organów administracji w stosowaniu prawa, co przy
ograniczonym zaufaniu, jakie obywatele mają prawo czuć do rządu należy uznać za zjawisko
negatywne.
Skandaliczne jest wniesienie projektu ustawy przygotowanego przez rząd jako projektu
poselskiego, co umożliwia rządowi pominięcie procesu konsultacji społecznych oraz wymogu
przedstawienia oceny skutków regulacji. Między innymi dlatego projektu ustawy zawiera
ewidentne błędy legislacyjne.
W imieniu Polska 2050 Posłanka Hanna Gill-Piątek złoży do projektu ustawy liczne
poprawki, w tym m.in. dotyczące sprzeciwu wobec:
• podniesienia do 65 lat wieku obowiązkowej pracy mężczyzn - pracowników medycznych
przy zwalczaniu z uwagi na ryzyko zdrowotne,
• wprowadzenia obowiązku pracy dla pracowników medycznych - opiekunów dzieci do lat
14 przy zwalczaniu epidemii,
• zwiększenia liczby zastępców Głównego Inspektora Sanitarnego do nieokreślonej liczby,
• arbitralnego pozbawiania przedsiębiorców dostępu do pomocy finansowej z powodu
jakiegokolwiek naruszenia ograniczeń, nakazów i zakazów, bez możliwości odwołania się
od takiej decyzji,
• poszerzenia uprawnień kontrolnych NFZ o kontrole w zakresie środków finansowych nie
pochodzących z NFZ,
• przejmowania przez wojewodów nadzoru nad wszelkimi strażami, w tym gminnymi, bez
obowiązku działania w porozumieniu z wójtami, burmistrzami, prezydentami
w celu zapewnienia realizacji ich podstawowych zadań.
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Ponadto Polska 2050 postulować wniesie do projektu poprawki w zakresie:
•

•
•

•

•
•
•

wprowadzenia jednolitych zasad ubezpieczenia, wynagradzania i warunków pracy dla
wszystkich pracowników medycznych oraz pracowników Sanepid i zrównanie
uprawnień pracowników, bez względu na formę ich zatrudnienia,
obowiązku zapewnienia przez wojewodów miejsc do kwarantanny i izolacji dla
pracowników medycznych, poza miejscem ich zamieszkania,
rozszerzenia ochrony pracowników medycznych m.in. poprzez usunięcie zmiany
w Kodeksie karnym wprowadzonej Tarczą 4.0, która przewiduje karę więzienia za błąd
medyczny,
doprecyzowania wyjątkowych sytuacji umożliwiających niestosowanie przepisów
szczególnych, w tym zamówień publicznych, do rozbudowy, przebudowy obiektów
podmiotów leczniczych,
określenia warunków organizacyjnych i technicznych dla funkcjonowania tzw. Szpitali
tymczasowych (polowych),
wprowadzenia testów dla pracowników medycznych,
określenia zasad wykorzystania wojskowych służb medycznych oraz zasobów
sprzętowych i infrastrukturalnych wojska w celu zwalczania epidemii.

Jednocześnie Polska 2050 podkreśla, iż od 2 marca br. nieustająco zachodzą przesłanki
wprowadzenia na terytorium Polski stanu nadzwyczajnego przewidzianego w Konstytucji RP,
tj. stanu klęski żywiołowej. Wprowadzenie tego stanu, co najmniej od kilku tygodni, usunęłoby
wiele nieprawidłowości w dziedzinie zarządzania kryzysowego, z którymi mamy obecnie do
czynienia.
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