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Osoba do kontaktu Bernadeta Skóbel 
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Uwagi: 

Lp. 

Część dokumentu, 
do którego odnosi 
się uwaga (np. art., 

nr str., rozdział) 

Treść uwagi (propozycja zmian) Uzasadnienie uwagi Stanowisko resortu Odniesienie do 
stanowiska resortu 

1.  

§1 pkt 3 (dodanie   § 
22a) 

1) W projektowanym art. 22a ust. 1 
należałoby doprecyzować, że chodzi 
o wprowadzenie stanu epidemii na 
obszarze na którym WTZ ma 
siedzibę.  
W ust. 2 należałoby doprecyzować, 
że przepis ma zastosowanie jeżeli 
stan epidemii został ogłoszony na 
obszarze na którym WTZ ma 
siedzibę lub miejsca zamieszkania 
uczestnika warsztatu albo gdy na 
uczestnika warsztatu został 
nałożony obowiązek poddania się 
kwarantannie.  
 
 
2) Dodatkowo należałoby 
rozstrzygnąć, czy wskazany przepis 
będzie mógł stanowić podstawę do 
de facto zawieszenia działania WTZ 
w okresie epidemii.  

Ad1) Zgodnie z ustawą z dnia 5 
grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz 
zwalczaniu zakażeń i chorób 
zakaźnych u ludzi, stan epidemii nie 
musi być wprowadzony na obszarze 
całego kraju. W związku z powyższym 
należy doprecyzować, że prawo do 
zmniejszenia liczby godzin zajęć przy 
zachowaniu pełnego finansowania 
dotyczy wprowadzenia stanu epidemii 
w miejscu, w którym WTZ ma 
siedzibę.  
Natomiast nieobecność uczestnika 
może być uzasadniona 
wprowadzeniem stanu epidemii 
zarówno w miejscu siedziby WTZ jak i 
w miejscu zamieszkania tej osoby.  
Wydaje się, że również obowiązek 
poddania się kwarantannie powinien 
być okolicznością, która znosi prawo 
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3) Ponadto w treści przepisów Art. 
22.1. należy zamienić na § 22a.1. 

do wykreślenia z listy uczestnika 
warsztatu.  
 
Ad 2) Przepis literalnie pozwala na 
skrócenie liczby godzin zajęć w 
warsztacie. Pytanie zatem czy będzie 
możliwe ustalenie liczby godzin na 0 
albo np. na symboliczny wymiar np. 
15 min. w tygodniu. Art. 15b tzw. 
specustawy covidowej dotyczy 
zawieszenia działalności WTZ na 
skutek przeciwdziałania COVID-19, 
natomiast regulacja z projektowanego 
art. 22a ma charakter stały i będzie 
dotyczyła stanów epidemii 
wprowadzanych również z innych 
przyczyn niż przeciwdziałanie Covid-
19.  
 
Ad3) W brzmieniu przepisu 
zastosowano błędną jednostkę 
redakcyjną.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


