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Wsparcie biznesu 24/7 w dobie pandemii koronawirusa
Szczególne uprawnienia organów administracji wobec
przedsiębiorców w stanie zagrożenia epidemicznego
W dniu 3 marca 2020 r. weszła w życie nowa ustawa służąca przeciwdziałaniu COVID-19 1 („Ustawa”). Poniżej
przedstawiamy najważniejsze regulacje Ustawy:
•
uprawnienie Prezesa RM i GIS2 do nakładania szczególnych obowiązków;
•
wyłączenie przepisów PZP;
•
zmiany w ustawie o organizowaniu zadań na rzecz obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców.

Polecenia wydawane przez Prezesa RM przedsiębiorcom
•

•

Prezes RM może wydać polecenie wiążące dla osób
prawnych, jednostek nieposiadających osobowości
prawnej oraz przedsiębiorców.
Polecenie jest wydane w postaci decyzji
administracyjnej i nie wymaga uzasadnienia.

•

•

Może być wydane ustnie, telefonicznie, za
pomocą środków komunikacji elektronicznej lub
za pomocą innych środków łączności.
Podlega ono natychmiastowemu wykonaniu
z chwilą doręczenia lub ogłoszenia.

Obowiązki nakładane przez GIS m.in. na osoby prawne
•

•

1

Decyzje GIS mogą nakładać obowiązek:
̶
podjęcia czynności zapobiegawczych lub kontrolnych;
̶
dystrybucji produktów leczniczych, środków spożywczych, wyrobów medycznych, środków
ochrony osobistej;
̶
współdziałania z innymi organami administracji.
Decyzje GIS nie wymagają uzasadnienia i podlegają natychmiastowemu wykonaniu.

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.
2
Główny Inspektor Sanitarny.

Wyłączenie PZP
Ustawa wprowadza możliwość wyłączenia przepisów PZP3, jeżeli:
•
przedmiotem zamówienia są towary lub usługi niezbędne do przeciwdziałania COVID-19 oraz
•
gdy wystąpi jedna z poniższych przesłanek:
̶
zachodzi wysokie prawdopodobieństwo szybkiego i niekontrolowanego rozprzestrzeniania się choroby lub
̶
wymaga tego ochrona zdrowia publicznego.

Realizacja zadań na rzecz obronności
Organy administracji rządowej mogą nakładać na przedsiębiorców zadania na rzecz obronności państwa.

Co nowego?
•
•

Zadania w zakresie mobilizacji gospodarki i planowania operacyjnego mogą być nakładane również w sytuacjach
zagrożenia zdrowia lub życia ludzkiego.
Do przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym mogą dołączyć podmioty, które zajmują
się wytwarzaniem i dystrybucją:
̶
produktów leczniczych,
̶
środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego,
̶
środków ochronnych i wyrobów medycznych oraz
̶
udzielania świadczeń zdrowotnych.

Uruchomienie programu mobilizacji gospodarki

Jesteśmy do Państwa dyspozycji
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