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Wstêp
Drugi i trzeci kwarta³ 2020 r. to okres
obowi¹zywania stanu epidemii w Polsce. Okres
niecodzienny, ale nie rewolucyjny, jak mo¿na wnosiæ
z doniesieñ prasowych i telewizyjnych. Wydaje siê,
¿e w³adze publiczne da³y w tym okresie dowód na
niebezpieczn¹ dla porz¹dku prawnego (znacznie
bardziej ni¿ sam COVID-19) eksplozjê regulacji
ustawowych, i to regulacji zbêdnych, bez których
œwietnie w³adza publiczna mog³aby dzia³aæ. Lektura
ustaw generowanych, w zasadzie w odstêpach
tygodniowych, w tym okresie dowodzi jakieœ
niewyt³umaczalnej woli regulowania wszystkiego
na nowo, jakby wczeœniej nikt nigdy nie uchwala³
prawa. A przecie¿ prawo stanowi zespó³ norm
generalnych i abstrakcyjnych; to od stosuj¹cych
prawo zale¿y zakres zmian, jakich oczekuje siê
w otaczaj¹cej, z za³o¿enia przecie¿ dynamicznej,
rzeczywistoœci spo³ecznej.
Istniej¹ce ju¿ od dekad regulacje o stanach
nadzwyczajnych, o pomocy spo³ecznej i o bezrobociu dawa³y podstawy stosowania adekwatnych me-

chanizmów reakcji na stan zarazy. Pañstwo unikaj¹c
wprowadzenia stanu nadzwyczajnego jednoznacznie okaza³o ignorancjê dla praw obywatelskich,
stosuj¹c mechanizmy stanu nadzwyczajnego (zakaz
zgromadzeñ, obowi¹zek zakrywania twarzy, ograniczenie swobody wyznania, wy³¹czenie prawa zawierania umów w obrocie gospodarczym, pocztowy
wybór Prezydenta, wprowadzenie obowi¹zku
e-szkolnego i zwi¹zanego z nim - pozaprawnego obligu posiadania komputera z internetem, zamkniêcie urzêdów) lecz z powo³aniem siê na unormowania
o ochronie zdrowia. Ju¿ terminologia narzucona
obywatelom (pandemia, epidemia, stan epidemii)
mia³a legitymowaæ w³adzê do dbania o spo³ecznoœæ
na zasadach ekstraordynaryjnych, z góry usprawiedliwionych. Normatywne podstawy dzia³ania
w³adzy œwiadcz¹ tymczasem po prostu o zwalczaniu
zarazy, a wiêc choroby wystêpuj¹cej w skali ponadprzeciêtnej. Ponadprzeciêtnej, ale nie kosmicznej,
daj¹cej siê tak przewidzieæ jak i odnaleŸæ w historii.
Podobnie jak trzêsienie ziemi, powódŸ, epoka
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lodowcowa i uderzenie asteroidy. Tyle ¿e zwalczaj¹c
zarazê rzadko ingeruje siê w konstytucyjne
podstawy porz¹dku prawnego. Oby tylko Pañstwo
z ostatnim kichniêciem osoby zara¿onej Sars-CoV2
nie zapomnia³o odwo³aæ tego wygodnego trybu
sprawowania w³adzy. Mog³oby to oznaczaæ, ¿e samo

i Pañstwo, i prawo wymagaj¹ respiratora.
Numer 3/2020 poœwiêcony jest w ca³oœci
problemom normatywnym zarazy COVID-19; ma
obrazowaæ skalê problemów w stosowaniu prawa,
jakimi Pañstwo wype³nia³o obywatelom czas
oczekiwania na ust¹pienie choroby.

Obowi¹zek zakrywania ust i nosa po stronie
interesantów urzêdu /opinia prawna/
Urz¹d administracji publicznej odpowiada
wymogom stawianym przez § 18 ust. 1 pkt 2 lit. c
rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020
r. w sprawie ustanowienia okreœlonych ograniczeñ,
nakazów i zakazów w zwi¹zku z wyst¹pieniem stanu
epidemii (Dz.U. z 2020 r., poz. 964), gdy¿ jest
<<budynkiem u¿ytecznoœci publicznej przeznaczonym na potrzeby administracji publicznej>>. Rodzi
to obowi¹zek zakrywania przez osoby znajduj¹ce siê
w nim ust i nosa interesantów. Liczba interesantów
przy jednym stanowisku obs³ugi nie mo¿e przy tym
przekroczyæ 1 osoby (§ 14 ust. 4 pkt 5).
Regulacje te nie okreœlaj¹ bezpoœrednio
nastêpstw niestosowania siê do ww. nakazu, jednak
ich lektura wskazuje, ¿e osoba niestosuj¹ca siê do
ww. obowi¹zków nie staje siê <<interesantem>>,
a zatem nie mo¿e korzystaæ z budynku urzêdu
administracji publicznej. Uniemo¿liwienie korzystania z urzêdu osobie objêtej przeszkod¹ (niezakrywaj¹cej nosa i ust z naruszeniem prawa) nale¿y do
administratora budynku a w razie potrzeby stosowania œrodków przymusu bezpoœredniego - mo¿e on
korzystaæ z pomocy organów Policji.
Od obowi¹zku zakrywania ust i nosa

zwolnione s¹ dzieci do lat 4 oraz osoby z niedorozwojem, niemog¹cy zakrywaæ ust i nosa z powodu
stanu zdrowia, chore psychicznie w stopniu
co najmniej umiarkowanym i z trudnoœciami
w samodzielnym zakryciu/odkryciu ust i nosa.
Przepis § 18 ust. 3 pkt 3 zd. drugie cyt. rozporz¹dzenia zakazuje ¿¹dania okazania dokumentów na
okolicznoœæ stanu zdrowia. Oznacza to, ¿e osoba
decyduj¹ca w strukturze urzêdu o wpuszczeniu
zainteresowanego do budynku winna mieæ profesjonalne przygotowanie w zakresie stwierdzania
ww. schorzeñ (na podstawie oglêdzin i wywiadu
opartego na rozmowie). Odmowa wstêpu do
budynku osobie, co do której b³êdnie stwierdzono
przeszkodê rodzi odpowiedzialnoœæ cywiln¹
kierownika urzêdu. Oznacza to, ¿e po wykazaniu
wielkoœci szkody (np. wysokoœci utraconych
œwiadczeñ w nastêpstwie nieza³atwienia sprawy
w urzêdzie) bêdzie mog³a tej kwoty dochodziæ, na
drodze cywilnej, od osoby odpowiedzialnej za
dzia³anie urzêdu.
dr Aneta Korcz-Maciejko,
radca prawny

Status spó³ki cywilnej uprawnionej do pomocy
z powiatowego urzêdu pracy przeciwdzia³aj¹cej
skutkom COVID-19 /opinia prawna/
Zgodnie z art. 15 zzd ustawy C-19
podmiotem uprawnionym do otrzymania po¿yczki
w zwi¹zku z przeciwdzia³aniem negatywnym
skutkom COVID-19 jest <<mikroprzedsiêbiorca>>;
po¿yczka bowiem przys³uguje na <<pokrycie
bie¿¹cych kosztów prowadzenia dzia³alnoœci
gospodarczej mikroprzedsiêbiorcy, o którym mowa
w art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo przedsiêbiorców>>.Przepis art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo
przedsiêbiorców formu³uje definicjê mikroprzedsiêbiorcy wymagaj¹c aby taki podmiot spe³nia³ ³¹cznie
nastêpuj¹ce warunki: 1) by³ przedsiêbiorc¹ (w rozumieniu art. 4 ustawy – Prawo przedsiêbiorców),

2) zatrudnia³ œredniorocznie mniej ni¿ 10 pracowników oraz 3) osi¹ga³ roczny obrót netto: nieprzekraczaj¹cy 2 milionów euro lub sumy aktywów jego
bilansu na koniec jednego z tych lat nie przekroczy³y
wartoœci 2 milionów euro. Jednym z warunków
posiadania statusu mikroprzedsiêbiorcy jest zatem
spe³nienie warunków stawianych przedsiêbiorcy.
W stosunku do przedsiêbiorców wykonuj¹cych
dzia³alnoœæ w formie spó³ki cywilnej art. 4 ust. 2
ustawy – Prawo przedsiêbiorców powiada, ¿e
przedsiêbiorcami s¹ w takim wypadku wspólnicy
spó³ki, nie zaœ sama spó³ka (jako jednostka
organizacyjna bez osobowoœci prawnej). Taka

konstrukcja mikroprzedsiêbiorcy wskazuje, ¿e po¿yczka z art. 15zzd ustawy C-19 nie mo¿e byæ
przyznana spó³ce cywilnej, skoro podmiot taki
(u³omna osoba prawna) zosta³ wy³¹czony z definicji
przedsiêbiorcy, a tym samym z definicji mikroprzedsiêbiorcy.
Status przedsiêbiorcy ma wspólnik spó³ki
cywilnej (osoba fizyczna), i to od niego wymaga siê
w granicach art. 15zzd ust. 2 i 7 ustawy C-19
wykazania jego w³asnego <<stanu zatrudnienia>>,
a wiêc osób pozostaj¹cych z nim (jako osob¹
fizyczn¹) w stosunku pracy w rozumieniu art.
3 Kodeksu pracy. Nie ma natomiast prawnych
przeszkód aby pracownik wspólnika (wzglêdnie
przypisany jako zatrudniaj¹cy w umowie spó³ki do
tego wspólnika) wykonywa³ zadania pracownicze
w siedzibie spó³ki i aby to spó³ka by³a dla niego
zak³adem pracy. Prawa wspólnika jako pracodawcy
mog¹ byæ bowiem wnoszone jako wk³ad do spó³ki
w rozumieniu art. 861 § 1 k.c.
Innym zagadnieniem jest problem
warunku zmniejszenia obrotów przedsiêbiorcy
uprawniaj¹cego przedsiêbiorcê do pomocy z powiatowego urzêdu pracyokreœlonej w art. 15zzb i art.
15zzc ustawy Covid-19. Problem prawny sprowadza
siê, do kwestii jak obliczyæ <<zmniejszenie sprzeda¿y towarów i us³ug>> w rozumieniu art. 15zzb ust.
3 ustawy Covid-19, gdy pocz¹tek porównywanego
okresu obejmuje czas, w którym osoba fizyczna
prowadzi³a dzia³alnoœæ jednoosobow¹, a koniec gdy prowadzi j¹ jako wspólnik spó³ki cywilnej.
Okreœlone tym przepisem wyra¿enie <<zmniejszenie sprzeda¿y towarów i us³ug>> wymaga
odniesienia do przedsiêbiorcy, który zgodnie z art. 15
ust. 1 ustawy o VAT deklaruje w US za pomoc¹ faktur
VAT i deklaracji za poszczególne miesi¹ce wysokoœæ
<<sprzeda¿y towarów i us³ug>>.
Je¿eli zatem za pierwotn¹ czêœæ okresu
sprzedawc¹ (tzn. wystawc¹ faktur) by³a osoba
fizyczna w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o VAT,
a za koñcow¹ - jednostka organizacyjna nieposiadaj¹ca osobowoœci prawnej (np. spó³ka cywilna),
nie jest mo¿liwie w rozumieniu art. 15zzb ust.
3 ustawy Covid-19 ustalenie takiego spadku. Tym
samym pomoc z art. 15zzb ust. 1 cyt. ustawy nie
mo¿e byæ przyznana z uwagi na zmiany maj¹tkowo-

organizacyjne przedsiêbiorcy. Inne podmioty
bowiem w obu badanych okresach wykazywa³y
w³asn¹ wartoœæ sprzeda¿y.W takim wypadku nie jest
dostateczne wy³¹cznie formalne spe³nianie wymogu
posiadania statusu przedsiêbiorcy w rozumieniu art.
4 ust. 1 Prawa przedsiêbiorców, do jakiego odsy³a
art. 15zzb ust. 1 i 2 ustawy Covid-19; ustawa ta w art.
15zzb ust. 3 wprowadza zaostrzony wymóg posiadania statusu <<przedsiêbiorcy sprzedaj¹cego
towary i us³ugi>> na w³asny rachunek i we w³asnym
(wy³¹cznym) imieniu. Tak w badanej sprawie nie
by³o, zatem pomoc nie mo¿e byæ udzielona.
Przepis art. 15zzc ust. 2 ustawy Covid-19
wymaga wykazania przez przedsiêbiorcê- osobê
fizyczn¹ <<zmniejszenia sprzeda¿y towarów
i us³ug>>. Je¿eli umowa spó³ki cywilnej nie wprowadza szczególnych rozwi¹zañ co do tego kto ze
wspólników jest sprzedaj¹cym, to jest nim spó³ka
(jednostka organizacyjna bez osobowoœci) który
zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o VAT deklaruje w US
za pomoc¹ FV i deklaracji za poszczególne miesi¹ce
wysokoœæ <<sprzeda¿y towarów i us³ug>>.
Sprzedaj¹cym i wykazuj¹cym spadek obrotów jest
spó³ka, a nie osoba fizyczna.Tym samym pomoc
z art. 15zzc ust. 1 cyt. ustawy nie mo¿e byæ przyznana z uwagi na to, ¿e kto inny jest przedsiêbiorc¹
(wspólnik), a kto inny sprzedaj¹cym towary i us³ugi
(spó³ka). To spó³ka notuje spadek wartoœci obrotu, a
nie wspólnik. Wspólnika ze spó³k¹ ³¹czy odrêbna od
sprzeda¿y relacja cywilna, obejmuj¹ca dochód
z udzia³ów; dlatego wspólnicy nie s¹ podatnikami
VAT (bo nim jest spó³ka), ale wy³¹cznie maj¹
oznaczony dochód ze spó³ki w rozumieniu ustawy
o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Kategoria dochodu w rozumieniu tej ostatniej
ustawy nie ma znaczenia, skoro chodzi o obrót,
a wiêc instytucjê ustawy o VAT.
W takim wypadku nie jest dostateczne
wy³¹cznie formalne spe³nianie wymogu posiadania
statusu przedsiêbiorcy w rozumieniu art. 4 ust.
1 Prawa przedsiêbiorców, ale wymaga siê spe³nienia
zaostrzonego wymogu - posiadania statusu
<<przedsiêbiorcy sprzedaj¹cego towary i us³ugi>>
na w³asny rachunek i we w³asnym (wy³¹cznym)
imieniu.
dr Marta Pietras-Eichberger,
radca prawny

Prawne podstawy udostêpnienia przez organ gminy
spisu wyborców Poczcie Polskiej S.A.
Zamiar wprowadzenia wyborów korespondencyjnych na Prezydenta Rzeczypospo-litej
Polskiej w maju 2020 r. wywo³a³ problem prawnych
podstaw do udostêpnienia przez organy gmin danych
wyborców, którym Poczta Polska S.A. mia³aby
dorêczaæ pakiety wyborcze z kartami g³osowania.
G³ównym zarzutem przeciwników tego rozwi¹zania

by³ prywatny status Poczty, która wspó³czeœnie jest
spó³k¹ prawa handlowego, co rodzi obawy o prawid³owoœæ przetwarzania przez ni¹ danych osobowych
wyborców.
Jak wynika z przepisów normuj¹cych
ustrój, zakres dzia³ania i kompetencje przedsiêbiorstwa Poczta Polska S.A. z siedzib¹ w Warszawie
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(zwanej dalej Poczt¹ Polsk¹) jest ono uprawnione do
¿¹dania od organów samorz¹du gminnego, danych
objêtych spisem wyborców, o ile z ¿¹dania takiego
wynika, ¿e danych tychPoczta Polska domaga z uwagi na wykonywane zadania publiczne zwi¹zane
z dorêczaniem pakietów wyborczych wskutek zarz¹dzonych wyborów powszechnych.
Kluczowe znaczenie dla takiej oceny maj¹
ustawowe zadania Poczty Polskiej, które przejê³a
ona od pañstwowego przedsiêbiorstwa u¿ytecznoœci
publicznej Poczta Polska, dzia³aj¹cego na podstawie
poprzednio obowi¹zuj¹cej ustawy z dnia 30 lipca
1997 r o pañstwowym przedsiêbiorstwie u¿ytecznoœci publicznej Poczta Polska (Dz.U. z 1997 r., poz.
675), tzn. zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia
5 wrzeœnia 2008 r. o komercjalizacji pañstwowego
przedsiêbiorstwa u¿ytecznoœci publicznej Poczta
Polska (Dz.U. z 2019 r., poz. 261), zwanej dalej
u.k.p. Niektóre zadania Poczty Polskiej spe³niaj¹
wymogi pozwalaj¹ce przypisaæ jej funkcjê organu
w³adzy publicznej w sensie funkcjonalnym, gdy¿
wyposa¿ono j¹ w kompetencje w³aœciwe organom
w³adzy publicznej obejmuj¹ce m.in.: 1) dzia³ania na
rzecz obronnoœci i na rzecz bezpieczeñstwa pañstwa
(art. 12 ust. 5 u.k.p. i art. 81 ustawy z dnia 23
listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. z 2018 r.,
poz. 2188), zwanej dalej u.p.p., 2) dzia³ania na rzecz
przeprowadzania wyborów powszechnych
obejmuj¹ce dorêczenia pakietów wyborczych (art.
53e ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks
wyborczy (Dz.U. z 2019 r., poz. 684, zwanej dalej
k.w.), 3) dzia³ania w³aœciwe organom podatkowym
i organom egzekucyjnym obejmuj¹ce pobór,
kontrolê uiszczania i egzekucjê op³aty
abonamentowej (art. 6 i art. 7 ustawy z dnia 21
kwietnia 2005 r. o op³atach abonamentowych, Dz.U.
z 2019 r., poz. 1801).
Z tych te¿ powodów pracownicy Poczty
Polskiej posiadaj¹ przy wykonywaniu ww. zadañ
Poczty status funkcjonariusza publicznego (art. 20
u.k.p.) a sama Poczta Polska obowi¹zana jest
spe³niaæ wymogi okreœlone w ustawie z dnia
5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych
(Dz.U. 2019 r., poz. 742), zgodnie z § 5 rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2018 r.
w sprawie wykonywania przez operatorów pocztowych zadañ na rzecz obronnoœci, bezpieczeñstwa
pañstwa oraz bezpieczeñstwa i porz¹dku
publicznego (Dz.U. z 2018 r., poz. 1452), zwanego
dalej r.s.w.
Zadania publiczne Poczty Polskiej
polegaj¹ m.in. na dorêczaniu pakietów wyborczych,
do czego Pocztê legitymuje art. 53e § 4 zd. pierwsze
k.w.Ta czynnoœæ jest odmian¹ wydania katy do
g³osowania, dope³nian¹ co do zasady przez komisje
wyborcz¹. Jest zatem czynnoœci¹ urzêdow¹.
Konsekwencj¹ realizacji tej czynnoœci w 2020 r.
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w wyborach na Prezydenta RP jest art. 99 ustawy
z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w zwi¹zku z rozprzestrzenianiem siê
wirusa SARS-CoV2 (Dz.U. z 2020 r., poz. 695),
zwanej dalej ustaw¹ o SARS-CoV2, który obliguje
organy administracji publicznej do uwzglêdnienia,
pochodz¹cego od Poczty Polskiej (jako operatora
wyznaczonego) w terminie 2. dni, wniosku o wydanie danych z rejestru PESEL, spisu lub rejestru,
potrzebnych do realizacji zadañ zwi¹zanych
z organizacj¹ wyborów na Prezydenta RP; wójt
(burmistrz, prezydent miasta) naturalnie jest taki
zobowi¹zanym do wydania danych organem
administracji publicznej.
Podkreœlenia wymaga, ¿e skoro Pocztê
Polsk¹, jako operatora wyznaczonego, ustawodawca
wyposa¿y³ w kompetencjê do dorêczenia wyborcy
pakietu wyborczego, to Poczta Polska ¿¹daj¹c
wydania od organu samorz¹du gminnego danych
niezbêdnych do dorêczenia takiego pakietu
wyborcom (spis wyborców), powo³uje siê na swój
status organu w³adzy publicznej w sensie
funkcjonalnym. Jej ¿¹danie ma walor wi¹¿¹cego
wezwania organu pañstwowego. Nie jest rol¹ organu
samorz¹du gminnego ocena prawid³owoœci zakresu
czy terminowoœci takiego ¿¹dania; w szczególnoœci
wójt (burmistrz, prezydent miasta) nie ma legitymacji aby badaæ, czy w wypadku konkretnych
wyborów dane ¿¹dane przez Pocztê Polsk¹ obejmuj¹
czêœæ (wê¿sz¹ lub szersz¹), czy wrêcz ca³oœæ spisu
wyborców (wszystkich mieszkañców gminy).
Za prawid³owoœæ zakresu ¿¹dania, a nastêpnie za
prawid³owoœæ czynnoœci dorêczenia pakietów wyborczych, w przepisanym trybie odpowiada Poczta
Polska. Z tych powodów wójt (burmistrz, prezydent
miasta) ma bezwzglêdny obowi¹zek udostêpnienia
Poczcie Polskiej danych wyborców, o ile w ¿¹daniu
tym Poczta powo³a siê na koniecznoœæ wykonania
zadania ustawowego obejmuj¹cego dorêczenie
pakietów wyborczych w przepisanym trybie.
Na marginesie tylko podnieœ wypada, ¿e
Poczta Polska, jako operator wyznaczony, przed
przyst¹pieniem do wykonywania ww. zadañ
publicznych poddawana jest postêpowaniu
maj¹cemu na celu sprawdzenie standardów
bezpieczeñstwa danych i wykazaniu, ¿e jej dzia³alnoœæ nie zagra¿a obronnoœci, bezpieczeñstwu
pañstwa ani te¿ bezpieczeñstwu i porz¹dkowi
publicznemu (art. 7 pkt 5 i art. 71 ust. 3 pkt 5
u.p.p.).Przyk³adem regulacji gwarantuj¹cej
bezpieczeñstwo danych pozyskanych przez Pocztê
Polsk¹ jest § 2 rozporz¹dzenia Rady Ministrów z
dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie wykonywania przez
operatorów pocztowych zadañ na rzecz obronnoœci,
bezpieczeñstwa pañstwa oraz bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego (Dz.U. z 2018 r., poz. 1452),
zgodnie z którym, dane pozyskane przez Pocztê

Polsk¹ mog¹ byæ wydawane tylko na zarz¹dzenia
w³aœciwego organu w³adzy publicznej (s¹du,
prokuratora).Wykonuj¹c zadania okreœlone
procedur¹ wyborcz¹ Poczta Polska, jako organ
w³adzy publicznej w sensie funkcjonalnym spe³nia
wszystkie wymogi stawiane <<organowi publicznemu>> w rozumieniu art. 4 pkt 9 rozporz¹dzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w zwi¹zku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przep³ywu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

(Dz.Urz. UE Seria L z dnia 4 maja 2016 r., Nr 119, s.
1), zwanego dalej RODO. Takie organy, w tym
i Poczta Polska, zosta³y wy³¹czone przez wspomniany przepis z definicji odbiorcy danych osobowych;
Poczta Polska nie jest zatem zwi¹zana okreœlonymi
przez RODO warunkami dopuszczalnoœci
przetwarzania danych osobowych jako ich odbiorca.
Przetwarzanie danych do celów przeprowadzenia
wyborów odbywa siê na podstawie szczególnej
regulacji art. 99 zd. trzecie ustawy o SARS-CoV2
prof. nadzw. dr hab. Wojciech Maciejko,
radca prawny

Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe nauczyciela
na podstawie regulacji dotycz¹cych COVID-19
/opinia prawna/
Zasad¹ jest, ¿e wynagrodzenie za godziny
ponadwymiarowe okreœlone w art. 35 ust. 2 ustawy
z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U.
z 2019 r. poz. 2215) zostaje wyp³acone na podstawie
<<przydzielonych nauczycielowi godzin
ponadwymiarowych>>.Problematyka ograniczenia
czasu pracy dla nauczyciela w okresie obowi¹zywania stanu zagro¿enia epidemicznego uregulowana
zosta³a w § 4a ust. 1 rozporz¹dzenia Ministra
Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oœwiaty w zwi¹zku z zapobieganiem,
przeciwdzia³aniem i zwalczaniem COVID-19
(Dz.U. z 2020 r., poz. 410). Przepis ten powiada, ¿e
w okresie do 26 kwietnia 2020 r. na obszarze kraju
ogranicza siê funkcjonowanie jednostek systemu
oœwiaty przez <<ograniczenie obowi¹zku œwiadczenia pracy przez pracowników tych jednostek na
ich terenie, z wy³¹czeniem przypadków, gdy jest to
niezbêdne do realizowania zadañ jednostek z wykorzystaniem metod i technik kszta³cenia na odleg³oœæ
lub w inny sposób [...] lub gdy jest to niezbêdne dla
zapewnienia ci¹g³oœci funkcjonowania tych placówek>>.Regulacja ta wprowadza jako zasadê, pracê
nauczyciela za pomoc¹ metod i technik kszta³cenia
na odleg³oœæ.
Zmianie w tym okresie szczególnego trybu
dzia³ania placówek uleg³y zasady zaliczania czasu

pracy nauczyciela (tygodniowego obowi¹zkowego
oraz ponadwymiarowego); te nowe zasady reguluje
§ 7 ust. 1 i 2 rozporz¹dzenia Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie
szczególnych rozwi¹zañ w okresie czasowego
ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu
oœwiaty w zwi¹zku z zapobieganiem, przeciwdzia³aniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r.,
poz. 493). Zgodnie z tym przepisem utrzymuje siê
w stosunku do nauczyciela liczbê godzin ponadwymiarowych aktualn¹ na datê 24 marca 2020 r. z zastrze¿eniem, ¿e to <<dyrektor jednostki systemu
oœwiaty ustala zasady zaliczania do wymiaru godzin
poszczególnych zajêæ realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kszta³cenia na odleg³oœæ lub
innego sposobu kszta³cenia>>.
Dyrektor szko³y jest na tej podstawie
uprawniony do wydania zarz¹dzenia, które w jego
placówce bêdzie inaczej wartoœciowa³o dotychczas
przydzielone godziny ponadwymiarowe; w szczególnoœci jest w³adny do ustalenia, ¿e przyjête
w szkole techniki i metody procesu dydaktycznego
prowadzonego zdalnie uzasadniaj¹ zmniejszenie lub
nawet wy³¹czenie wynagrodzenia za godziny
ponadwymiarowe.
mgr Dariusz Kosiñski,
radca prawny

Skutki wywo³ane przez art. 15zzs i art. 15hustawy COVID-19
w postêpowaniu administracyjnym
Stosownie do art. 15zzs ust. 1 z dnia 2
marca 2020 r. o szczególnych rozwi¹zaniach
zwi¹zanych z zapobieganiem, przeciwdzia³aniem
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaŸnych oraz wywo³anych nimi sytuacjami kryzysowymi (Dz.U. z 2020 r., poz. 374 z póŸn. zm.) w brzmieniu ustalonym od dnia 31 marca 2020 r. przez art.

1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy
o szczególnych rozwi¹zaniach zwi¹zanych
z zapobieganiem, przeciwdzia³aniem i zwalczaniem
CIVID-19, innych chorób zakaŸnych oraz wywo³anych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych
innych ustaw (Dz.U. z 2020 r., poz. 568), zwana dalej
ustaw¹ C-19, w okresie dzia³ania stanu epidemii
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wprowadzonego na mocy § 2 ust. 1 rozporz¹dzenia
Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie
ustanowienia okreœlonych ograniczeñ, nakazów
i zakazów w zwi¹zku z wyst¹pieniem stanu epidemii
(Dz.U. z 2020 r., poz. 566), tzn. od 31 marca 2020 r.
do odwo³ania, terminy procesowe biegn¹ce w postêpowaniu administracyjnym (w tym termin na za³atwienie sprawy i wydanie decyzji okreœlony w art. 35
i nn. k.p.a.) nie rozpoczyna³y biegu (w dniu wp³ywu
podania) oraz ulega³y zawieszeniu (gdy podanie
z³o¿ono przed 31 marca 2020 r). Oznacza to, ¿e
organ rozpatruj¹cy sprawê nie mia³ obowi¹zku
dochowania terminu za³atwienia sprawy i powinien
by³ powstrzymaæ siê od wydania decyzji.
W ww. okresie obowi¹zywa³ zakaz
wydawania zawiadomieñ na podstawie art. 36 k.p.a.
(o wyznaczeniu nowego terminu za³atwienia
sprawy). Samo zaœ nieza³atwienie sprawy w terminie, z mocy art. 15zzs ust. 11 ustawy C-19 powodowa³o, ¿e organowi nie mo¿na by³o zarzuciæ bezczynnoœci (ewentualne ponaglenie nie mog³o okazaæ siê
skuteczne).Przepis art. 15zzs ust. 1 in fine ustawy
C-19 dzia³a³ex lege. Nie wymaga³ wydawania
zawiadomieñ, ani postanowieñ o wyznaczeniu
nowego terminu za³atwienia sprawy.Wyj¹tek w tym
zakresie stanowi art. 15 zzs ust. 9 ustawy C-19, który
powiada³, ¿e je¿eli w sprawie mo¿e byæ wydana
decyzja uwzglêdniaj¹ca w ca³oœci ¿¹danie strony
(gdy jest ich wiele – to wszystkich stron). Rozwi¹zanie to wynika z ograniczonej mo¿liwoœci obrony
praw strony w postêpowaniu administracyjnym,
w tym przeszkód w bezpiecznym wgl¹dzie do akt
sprawy. Wydanie decyzji rodz¹cych niekorzystne
skutki dla którejkolwiek ze stron postêpowania by³o,
a contrario, niedopuszczalne. Taka wadliwoœæ decyzji wydanej w badanym okresie rodzi³a istotn¹
wadê procesow¹ rozstrzygniêcia.
Czynnoœci incydentalne (co do zasady postanowienia wydawane w toku postêpowania na
podstawie art. 123 k.p.a.) mog³y byæ podejmowane
na podstawie art. 15zzs ust. 7 ustawy C-19 i one
z mocy tej regulacji by³y skuteczne. Naturalnie nie
dotyczy to decyzji (wydanych w wypadkach innych
ni¿ okreœlony w art. 15zzs ust. 9 ustawy C-19), które
nie s¹ czynnoœciami podejmowanymi w toku postêpowania, ale koñcz¹ postêpowanie.
Ponaglenia na bezczynnoœæ organów
(zwi¹zane z niewydaniem decyzji w terminach
okreœlonych w art. 35, art. 36 i art 37 k.p.a., a tak¿e
wyznaczonym w postêpowaniu przed s¹dem administracyjnym w wyroku orzekaj¹cym w sprawie ze
skargi na bezczynnoœæ) podlegaj¹ rozpatrzeniu
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postanowieniami odmownymi (o nieuwzglêdnieniu
ponaglenia), gdy¿ art. 15zzs ust. 10 ustawy C-19
rozstrzyga, i¿ regulacji art. 37 k.p.a. nie stosuje siê.
Zawiesza zatem mo¿liwoœæ jej stosowania; brak
mo¿liwoœci zastosowania przepisu rodzi brak podstawy do wydania orzeczenia negatywnego; ustawa
procesowa zaœ nie przewiduje postanowieñ
formalnych niejurysdykcyjnych (o umorzeniu postêpowania w sprawie z ponaglenia). St¹d wymóg
odmownego formalnego za³atwienia sprawy.
Sprawy koñcz¹ce siê postanowieniami podlegaj¹
(w odró¿nieniu od spraw za³atwianych decyzjami)
za³atwieniu, gdy¿ ich nie wymienia³ art. 15zzs ust. 9
ustawy C-19.
Przepis art. 15h ust. 4 ustawy C-19
przewidywa³ wydawanie decyzji o zmianie decyzji
ostatecznej na korzyœæ strony w trybie art. 163 k.p.a.
i odnosi siê on tylko do tych spraw, w których rozstrzygane s¹ kwestie œwiadczeñ uzale¿nionych od
niepe³nosprawnoœci, wy³¹cznie uregulowane w ustawie o pomocy spo³ecznej. Regulacji tej nie stosuje
siê do decyzji o przyznaniu œwiadczeñ (chocia¿by
opartych na orzeczeniu o niepe³nospraw-noœci,
o wyd³u¿onym przez ustawê C-19 okresie wa¿noœci)
je¿eli podstawa decyzji dotychczasowej obejmowa³a
przepis innej ustawy, w tym ustawy o œwiadczeniach
rodzinnych.
Stan prawny uleg³ zmianie poprzez zobowi¹zanie organów do za³atwiania spraw i kontynuacji postêpowañ z mocy art. 68 ust. 6 i 7 oraz art.
76 ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie dzia³añ os³onowych w zwi¹zku z rozprzestrzenianiem siê wirusa SARS-CoV-2
(Dz.U. z 2020 r., poz. 875). Zgodnie z tymi regulacjami, terminy w postêpowaniach, o których mowa
w art. 15zzs ustawy COVID-19, których bieg nie
rozpocz¹³ siê na podstawie art. 15zzs tej ustawy,
rozpoczynaj¹ bieg po up³ywie 7 dni od dnia wejœcia
w ¿ycie niniejszej ustawy. Z kolei terminy w postêpowaniach, o których mowa w art. 15zzs ustawy
COViD-19, których bieg uleg³ zawieszeniu na
podstawie art. 15zzs tej ustawy, biegn¹ dalej po
up³ywie 7 dni od dnia wejœcia w ¿ycie ustawy
nowelizuj¹cej. Ustawa nowelizuj¹ca wesz³a w ¿ycie
z dniem nastêpnym po jej og³oszeniu (15 maja 2020
r.), a wiêc 16 maja 2020 r. Zatem obowi¹zek
prowadzenia postêpowania administracyjnego
zosta³ reaktywowany od 24 maja 2020 r.
Prof. nadzw. dr hab. Wojciech Maciejko
radca prawny

