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Do   SYGN  PR  Ko  (k)  1012. 2020 w  sprawie  zawiadomienia  przeciwko  MOPR  oraz
SSR  Kołtunowi  - załączam nowe  zawiadomienie wraz z  danymi o  przepisach w  ustawie
covidowej  opracowanej  specjalnie  dla  mojej osoby  aby  mnie  załatwić   tymi  przepisa-
mi w  Sądzie  Rodzinnym w  Lublinie  Sygn  V Rns  1200/20.

Zawiadomienie  powyższe  dotyczy    przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów-
to   jest  przerabiania  i podrabiania  ustawy w celu  zamieszczenia w  niej   niekorzystnych
dla  mnie  przepisów  oraz  związanej z  tym działalności wywiadowczej,  o  której  jest
mowa w  aktach sprawy  Sygn  V Rns  1200/  20. Z  pewnością zachodzi  układ  sprawczy z
MOPR w  Lublinie,  czyli z dyrektor  MOPR.

 Do powyższego zawiadomienia  załączone są dane  na ten temat  oraz  emaile i pisma  oraz 
moje  ustalenia.

Jeśli w tych danych  nie ma  odpowiedzi na moje  emaile  i pisma, to znaczy  że  odpowie-
dzi  takich nie udzielono  i w związku z tym  należy  przeprowadzić   dochodzenie  lub  
śledztwo .Jeżeli otrzymam  jakieś  odpowiedzi  przekażę  je  Prokuraturze.

Załączono  Stron   36  A- 4. 
                                                                                    Mgr  Krystyna  Ziemlańska  

…………………………………………………….
                                                                             

Dalej są    wysyłane  do prokuratury wyniki  ustaleń i śledztwa prowadzonego  prywatnie  
we własnej  sprawie, którego  ani prokuratura  ani  żaden  aspirant w  komisariacie  nie  
umiałby  przeprowadzić  i  nie  ruszyliby nawet  palcem,  bo wymagało to  analizowania  
źródeł    internetowych .
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E  - MAIL DO  RZECZNIKA  PRAW  OBYWATELSKICH 

DO      https://www.rpo.gov.pl/wniosek/index.php

Wniosek o zaskarżenie  przepisów  Ustawy  do  czego jest  uprawniony RPO 
Potwierdzenie
Uprzejmie informujemy, że otrzymany wniosek został przekazany do rejestracji i rozpatrzenia w 
Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich Al. Solidarności 77 00-090 Warszawa.

Data wysłania wniosku: 2021-02-04 12:57:14

USTAWA   Dz. U. 2020 poz. 374   z  dnia 2  marca  2020 0   przeciwdziałaniem i zwalczaniem CO-
VID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych   :

Art.15h.1. Z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, orzeczenie o niepełnosprawno-
ści albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, wydane na czas określony na podstawie ustawy z
dnia 27 sierpnia 1997r.  o rehabilitacji  zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełno-
sprawnych, którego ważność:
1) upłynęła w terminie do 90 dni przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, pod warunkiem
złożenia w tym terminie kolejnego wniosku o wydanie orzeczenia, zachowuje ważność do upływu
60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej
niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełno-
sprawności;
2) upływa w terminie od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy
zachowuje ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub sta-
nu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo
orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. 

                 
Sama  zaś  wyżej  cytowana  ustawa  została   wydana oraz podpisana z  naruszeniem  prawa.

Pandemia COVID-19 w Polsce  – epidemiczne zachorowania na terenie Polski na ostrą zakaźną
chorobę układu oddechowego COVID-19 wywoływaną przez wirusa SARS-CoV-2. 

4 marca – Ministerstwo Zdrowia podało informację o pierwszym przypadku zakażenia wirusem
SARS-CoV-2 w Polsce. Pacjentem zero był 66-letni Mieczysław Opałka, który wrócił do Polski z
wyjazdu do Westfalii (Niemcy) i 2 marca trafił do szpitala w Zielonej Górze. 

                               I  już  2  marca  została  opracowana  ustawa  ?? 
                                                         Jak to możliwe  ? 

To raz    . 
Dwa-  przepisy  te dotyczące orzeczeń i przedłużania  ich  ważności  są  nieprawidłowe.

Ważność  orzeczenia  określona  jest terminem wraz z  przyznaną  grupą  inwalidzką   lub   stop-
niem niepełnosprawności     na określony  okres  czasu.
Stan zdrowia  może  ulec  zmianie a   tym  samym  zmianie  mogą  ulec  badania,  które  powinny
być aktualne a nie  przedłużane.    Przedłużanie  ważność  orzeczenia  nie może  wpływać  na
ważność  badań  oraz  stanu zdrowia. 
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W  przypadku  epidemii  wystarczy przepis  nakazujący wydawanie nowych  orzeczeń zaocznie  na
podstawie  aktualnej dokumentacji,  bez konieczności  stawiennictwa  przed  komisją. Nie można
uznać, że  dane  orzeczenie  może  być ważne na czas  nieokreślony skoro  jest wydawane na czas
określony. Jest to  sprzeczność.

Uzupełniam    Data wysłania wniosku: 2021-02-04 15:10:47 

Wniosek o zaskarżenie  przepisów  Ustawy  do  czego jest  uprawniony RPO 

Potwierdzenie
Uprzejmie informujemy, że otrzymany wniosek został przekazany do rejestracji i rozpatrzenia w 
Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich Al. Solidarności 77 00-090 Warszawa.

Data wysłania wniosku: 2021-02-04 12:57:14

Uzupełnienie.

W  szczególności  chodzi  o to, że  nie można  zrezygnować z orzeczenia  a  tym  samym  ze  świad-
czeń przyznanych na podstawie  jakiegoś  orzeczenia,  bo z  mocy tej  ustawy  ważność  wszystkich
orzeczeń  ulega  przedłużeniu.   Tym samym oznacza to-  że  dana osoba  jest poniekąd skazana na
takie  orzeczenie  oraz  jakieś świadczenia,  i nie może z  nich  zrezygnować,  do czego ma  prawo .
Jest to  arbitralne wymuszanie i  narzucanie  przymusu  tkwienia  na jakimś  już nieaktualnym
orzeczeniu, a  przecież  sytuacja  może  ulec zmianie . Niekoniecznie wymaga to  nowego  orzecze-
nia  ale  uznania  prawa  do  rezygnacji z  jakiegoś  orzeczenia a  tym samym ze  świadczeń przy-
znanych na  mocy  takiego  orzeczenia  .  Każdy ma prawo wyboru ,  to znaczy  czy chce  nadal  ko-
rzystać z  tego samego  orzeczenia  czy nie a w  tym wypadku ustawa  prawa  te  ogranicza  wbrew
Konstytucji . Jestem   akurat w  takiej  sytuacji, że  ważność  mojego  orzeczenia  upływa  28  lute-
go  br,  , nie zamierzam  go ani  przedłużać  ani  ubiegać się o  nowe  orzeczenie  a    ustawa  wymu-
sza, że  takie  orzeczenie w  tym wypadku  już  przestarzałe i dla  mnie niekorzystne, jest nadal
obowiązujące.

Konstytucja  RP.
Art. 30. Przyrodzona i niezbywalna godność człowieka stanowi źródło wolności i praw człowieka i 
obywatela. Jest ona nienaruszalna, a jej poszanowanie i ochrona jest obowiązkiem władz publicz-
nych.
Art.31.1. Wolność człowieka podlega ochronie prawnej.
2. Każdy jest obowiązany szanować wolności i prawa innych. Nikogo nie wolno zmuszać do czy-
nienia tego, czego prawo mu nie nakazuje.
3. Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane 
tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie

-  dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i 
moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób.

                       Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw.
Wyraża się w nich autonomia jednostki i jej prawo do dokonywania życiowych wyborów. 
Samostanowienie to przede wszystkim możliwość samodzielnego decydowania o swoim życiu oso-
bistym, to prawo do życia własnym życiem, wolnym od ingerencji ze strony państwa i osób trze-
cich, to „prawo do pozostawienia w spokoju”. 
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W samostanowieniu wyraża się realizacja postulatu o podmiotowym, a nie przedmiotowym trakto-
waniu człowieka i kierowaniu się przez niego własnymi racjami. Wolność w przestrzeni życia pu-
blicznego, jaką jest   na  przykład pomoc społeczna,  czy ZUS;  można postrzegać jako wolność
społeczną.  W ramach wolności jednostka samodzielnie decyduje o określonych formach aktywno-
ści i o skorzystaniu z przysługujących jej praw.  Rolą państwa jest respektowanie tych wyborów, w
tym powstrzymywanie się od działań,
 jeśli taka jest wola człowieka.    To jak to ma  być-  mam  tkwić na  niekorzystnym dla  mnie
orzeczeniu  i nie mam  prawa z  niego zrezygnować ? 

                                    4  luty 2021  emaile  
                       Wniosek o udostępnienie informacji publicznej 

                      Biuro Komunikacji Społecznej Kancelarii Sejmu 

                 https://orka.sejm.gov.pl/ListydoS9.nsf/wniosek?OpenForm

                                https://sejm.gov.pl/sejm9.nsf/contact.xsp   

Uprzejmie proszę  o informację  kiedy  zostały opracowane  i  przez  kogo  przepisy 

USTAWY   Dz. U. 2020 poz. 374   z  dnia 2  marca  2020 0   przeciwdziałaniem i zwalczaniem CO-
VID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych   :

                                                         o treści :
Art.15h.1. Z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, orzeczenie o niepełnosprawno-
ści albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, wydane na czas określony na podstawie ustawy z
dnia 27 sierpnia 1997r.  o rehabilitacji  zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełno-
sprawnych, którego ważność:

1) upłynęła w terminie do 90 dni przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, pod warunkiem
złożenia w tym terminie kolejnego wniosku o wydanie orzeczenia, zachowuje ważność do upływu
60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej
niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełno-
sprawności;
2) upływa w terminie od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy
zachowuje ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub sta-
nu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo
orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. 

Sprawdziłam w  ISAP przebieg prac legislacyjnych  i  nie ma  tam w  żadnym akcie  tych  
przepisów  jako dodane  lub znowelizowane a dotyczą  one  mojej osoby  .
To raz    . 
Dwa-  przepisy  te dotyczące orzeczeń i przedłużania  ich  ważności  są  nieprawidłowe.

                                         
                                                                     4.



                                                                
Ważność  orzeczenia  określona  jest terminem wraz z  przyznaną  grupą  inwalidzką   lub   stop-
niem niepełnosprawności     na określony  okres  czasu.
Stan zdrowia  może  ulec  zmianie a   tym  samym  zmianie  mogą  ulec  badania,  które  powinny
być aktualne a nie  przedłużane.    Przedłużanie  ważność  orzeczenia  nie może  wpływać  na
ważność  badań  oraz  stanu zdrowia. W  przypadku  epidemii  wystarczy przepis  nakazujący wy-
dawanie nowych  orzeczeń zaocznie  na podstawie  aktualnej dokumentacji,  bez konieczności  sta-
wiennictwa  przed  komisją. Nie można  uznać, że  dane  orzeczenie  może  być ważne na czas  nie-
określony skoro  jest wydawane na czas  określony. Jest to  sprzeczność.

W  szczególności  chodzi  o to, że  nie można  zrezygnować z orzeczenia  a  tym  samym  ze  świad-
czeń przyznanych na podstawie  jakiegoś  orzeczenia,  bo z  mocy tej  ustawy  ważność  wszystkich
orzeczeń  ulega  przedłużeniu.   Tym samym oznacza to-  że  dana osoba  jest poniekąd skazana na
takie  orzeczenie  oraz  jakieś świadczenia,  i nie może z  nich  zrezygnować,  do czego ma  prawo .
Jest to  arbitralne wymuszanie i  narzucanie  przymusu  tkwienia  na jakimś  już nieaktualnym
orzeczeniu, a  przecież  sytuacja  może  ulec zmianie . 

Niekoniecznie wymaga to  nowego  orzeczenia  ale  uznania  prawa  do  rezygnacji z  jakiegoś
orzeczenia a  tym samym ze  świadczeń przyznanych na  mocy  takiego  orzeczenia  .  Każdy ma
prawo wyboru ,  to znaczy  czy chce  nadal  korzystać z  tego samego  orzeczenia  czy nie a w  tym
wypadku ustawa  prawa  te  ogranicza  wbrew  Konstytucji . Jestem   akurat w  takiej  sytuacji, że
ważność  mojego  orzeczenia  upływa  28  lutego  br,  , nie zamierzam  go ani  przedłużać  ani  ubie-
gać się o  nowe  orzeczenie  a    ustawa  wymusza, że  takie  orzeczenie w  tym wypadku  już  prze -
starzałe i dla  mnie niekorzystne, jest nadal  obowiązujące.

                          To jak to ma  być-  mam  tkwić na  niekorzystnym 
                    dla  mnie   orzeczeniu  i nie mam  prawa z  niego zrezygnować ? 

                Kto te  przepisy i kiedy  opracował i dodał  je do  w.w  .ustawy  ? 

Biuro Komunikacji Społecznej potwierdza odbiór listu przesłanego z formularza udostęp-
nionego w Systemie Informacyjnym Sejmu na stronie  www.sejm.gov.pl.

Jeżeli list wymaga odpowiedzi i zawiera dane niezbędne do jej udzielenia, Biuro Komunikacji Spo-
łecznej dołoży starań, aby rozpatrzyć list w możliwie krótkim czasie.

Dziękujemy za skorzystanie z formularza.

Biuro Komunikacji Społecznej
Kancelaria Sejmuul. Wiejska 4/6/800-902 Warszawa

https://sejm.gov.pl/sejm9.nsf/confirm.xsp

Tu  są także pisma w  tej sprawie do  prezydenta  oraz  do  minister  rodziny w  sprawie  
zmiany tych  przepisów z dnia 5  i 6  luty 2021 -  pisma  ogólne  dotyczące  zagadnienia prawnego- 
 jak też to samo   zapytania do ISAP  oraz  do  Biura Legislacji  Sejmu – są  na stronie
internetowej Sejmu - kto  i  kiedy  opracował  te  przepisy oraz  na  czyje  polecenie  i kiedy  zo-
stały dodane  do ustawy. 
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Krystyna  Ziemlańska                                                           
20- 860   Lublin
ul. Paderewskiego 4- 179                                                       Dnia 6  luty 2021  sobota  
wydawnictwo.bialy.orzel@vip.interia.pl

   
                                                                             Pani  Marlena Maląg
                                                                Minister Rodziny i Polityki Społecznej
                                                                    Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej
                                                                            Ul. Nowogrodzka 1/3/5
                                                                              00-513 Warszawa

                                                                                info@mrpips.gov.pl 

Szanowna  Pani  Minister,

Załączam  dla Pani poniżej  pisma  do Prezydenta   Andrzeja  Dudy z dnia 5 i 6  luty 2021 
w  sprawie  niewłaściwych  przepisów w  ustawie covidowej   i uprzejmie proszę  o zajęcie  stano-
wiska w  tej sprawie ,  zwłaszcza,  że  Pani  resort  zajmuje się osobami niepełnosprawnymi  jak też 
całym działem dotyczącym  opieki  społecznej  , zasiłków  oraz  orzeczeń.

                                                                                   Z wyrazami szacunku

                                                                                mgr  Krystyna  Ziemlańska

                                                                               skan  podpisu 

------ Wiadomość oryginalna ------
Temat: Re: PILNE PISMO DO PANI MINISTER MALĄG W SPRAWIE USTAWY
Data: 2021-02-06 12:26
Nadawca: "info" <info@mrips.gov.pl>
Adresat: "Krystyna Ziemlańska" <wydawnictwo.bialy.orzel@vip.interia.pl>; 
Uprzejmie dziękujemy za kontakt z Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej i potwierdzamy 
wpływ wiadomości mailowej. Niniejsze potwierdzenie jest generowane automatycznie, prosimy nie
odpowiadać na nie.
16 luty  wysłane do :     sekretariat.BM@mrips.gov.pl      
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Krystyna  Ziemlańska                                                             Dnia 5  luty 2021, piątek
20- 860   Lublin
ul. Paderewskiego 4- 179                                                      
wydawnictwo.bialy.orzel@vip.interia.pl

                                                                       Pan  Prezydent
                                                                       Andrzej  Duda

     Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

E-mail: listy@prezydent.pl
Szanowny Panie  Prezydencie,

Jest Pan prawnikiem z  wykształcenia , dlatego  pragnę zwrócić Pana  uwagę na  ważne  zagadnie-
nie prawne  jakim  są  niewłaściwe  przepisy . 

Chodzi o  USTAWĘ   Dz. U. 2020 poz. 374   z  dnia 2  marca  2020 0   przeciwdziałaniem i zwal-
czaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych   :

                                                         o treści :
Art.15h.1. Z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, orzeczenie o niepełnosprawno-
ści albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, wydane na czas określony na podstawie ustawy z
dnia 27 sierpnia 1997r.  o rehabilitacji  zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełno-
sprawnych, którego ważność:

1) upłynęła w terminie do 90 dni przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, pod warunkiem
złożenia w tym terminie kolejnego wniosku o wydanie orzeczenia, zachowuje ważność do upływu
60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej
niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełno-
sprawności;
2) upływa w terminie od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy
zachowuje ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub sta-
nu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo
orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. 

Przepisy  te dotyczące orzeczeń i przedłużania  ich  ważności  są  nieprawidłowe.

Ważność  orzeczenia  określona  jest terminem wraz z  przyznaną  grupą  inwalidzką   lub   stop-
niem niepełnosprawności     na określony  okres  czasu.
Stan zdrowia  może  ulec  zmianie a   tym  samym  zmianie  mogą  ulec  badania,  które  powinny
być aktualne a nie  przedłużane.    Przedłużanie  ważność  orzeczenia  nie może  wpływać  na
ważność  badań  oraz  stanu zdrowia. W  przypadku  epidemii  wystarczy przepis  nakazujący wy-
dawanie nowych  orzeczeń zaocznie  na podstawie  aktualnej dokumentacji,  bez konieczności  sta-
wiennictwa  przed  komisją. Nie można  uznać, że  dane  orzeczenie  może  być ważne na czas  nie-
określony skoro  jest wydawane na czas  określony. Jest to  sprzeczność.
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W  szczególności  chodzi  o to, że  nie można  zrezygnować z orzeczenia  a  tym  samym  ze  świad-
czeń przyznanych na podstawie  jakiegoś  orzeczenia,  bo z  mocy tej  ustawy  ważność  wszystkich
orzeczeń  ulega  przedłużeniu.   Tym samym oznacza to-  że  dana osoba  jest poniekąd skazana na  
takie  orzeczenie  oraz  jakieś świadczenia,  i nie może z  nich  zrezygnować,  do czego ma  prawo . 
Jest to  arbitralne wymuszanie i  narzucanie  przymusu  tkwienia  na jakimś  już nieaktualnym  
orzeczeniu, a  przecież  sytuacja  może  ulec zmianie . 
Niekoniecznie wymaga to  nowego  orzeczenia  ale  uznania  prawa  do  rezygnacji z  jakiegoś  
orzeczenia a  tym samym ze  świadczeń przyznanych na  mocy  takiego  orzeczenia  .  Każdy ma 
prawo wyboru ,  to znaczy  czy chce  nadal  korzystać z  tego samego  orzeczenia  czy nie a w  tym 
wypadku ustawa  prawa  te  ogranicza  wbrew  Konstytucji . 

Mogą  zaistnieć  takie sytuacje, że  ważność  orzeczenia  upływa w  jakimś  określonym  terminie i  
jakaś osoba  nie zamierza  go ani  przedłużać  ani  ubiegać się o  nowe  orzeczenie  a    ustawa  wy-
musza, że  takie  orzeczenie w  tym wypadku  jest nadal  obowiązujące.

Nie  może  być  tak, że  ktoś, kto  jest  zdrowy  i nie  potrzebuje  orzeczenia  jest zmuszony nadal  
tkwić na  takim  nieważnym  orzeczeniu,  bo nie można   go unieważnić z powodu   ustawy.

Uprzejmie proszę  zająć  stanowisko w  tej sprawie  , czy można  te  niewłaściwe  przepisy  zmienić
tak aby    nieważne   lub nieaktualne  albo  niekorzystne  orzeczenie  nie było   na siłę  przedłużane.
W  ustawie  którą  Pan podpisał  brakuje  rozwiązania  tej kwestii  prawnej. Przepisy powinny  jed-
nak    określać, że w  przypadku  gdy   osoba  nie chce  korzystać z  przyznanego jej orzeczenia    
którego ważność  wygasa w    terminie po  wejściu w  życie  ustawy,   orzeczenie  takie  czyli jego 
ważność  wygasa  jeśli  nie zostało   wydane  nowe  orzeczenie.  Kwestię  tę    należałoby   rozwią-
zać  jak  szybko to możliwe. 

Z  wyrazami szacunku.

                                                                       Mgr   Krystyna  Ziemlańska

 

skan podpisu
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------ Wiadomość oryginalna ------
Temat: Potwierdzenie odbioru listu nadesłanego na skrzynkę poczty elektronicznej Prezydenta RP 
Andrzeja Dudy
Data: 2021-02-05 20:00
Nadawca: "Stanowisko informacyjne CO KPRP" <listy@prezydent.pl>
Adresat: "Krystyna Ziemlańska" <wydawnictwo.bialy.orzel@vip.interia.pl>; 

  Potwierdzamy odbiór listu nadesłanego na skrzynkę poczty elektronicznej Prezydenta 
RP Andrzeja Dudy. Dziękujemy i uprzejmie informujemy, że list został przekazany do 
rejestracji.

……………………………….

6  luty 2021.  Pismo  drugie.

W  związku z koniecznością  pilnej  zmiany  przepisów o których jest mowa w  moim   piśmie do  
Prezydenta z dnia 5  luty 2021, uprzejmie wskazuję drogę  prawną do rozwiązania  tego  problemu  
poprzez  rozporządzenie i delegację  ustawową.

Delegacja ustawowa – przeniesienie przez pewien organ władzy państwowej, prawa do wykony-
wania części jego kompetencji na inny organ.   Zgodnie z art. 92 Konstytucji RP, delegację ustawo-
wą może uzyskać wyłącznie organ w niej wskazany, zalicza się do nich: 

• Prezydent RP

Czyli, że  Prezydent  może  upoważnić do  zmiany  niekorzystnych  przepisów  Dz. U. 2020 poz.
374  U S T A W Y  z dnia 2   marca 2020r.o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobiega-
niem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych
nimi sytuacji kryzysowych  dotyczących      nieważności  orzeczeń  o których  jest mowa w  tej

ustawie   zgodnie z  moim  pismem  -  ministra   rodziny  i polityki społecznej, 
który może  wydać stosowne  rozporządzenie  zmieniające  te  przepisy. 

------ Wiadomość oryginalna ------
Temat: Potwierdzenie odbioru listu nadesłanego na skrzynkę poczty elektronicznej 

Prezydenta RP Andrzeja Dudy
Data: 2021-02-06 11:36

Nadawca: "Stanowisko informacyjne CO KPRP" <listy@prezydent.pl>
Adresat: "Krystyna Ziemlańska" <wydawnictwo.bialy.orzel@vip.interia.pl>; 
  Potwierdzamy odbiór listu nadesłanego na skrzynkę poczty elektronicznej Prezydenta
RP Andrzeja Dudy. Dziękujemy i uprzejmie informujemy, że list został przekazany do
rejestracji.
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------ Wiadomość oryginalna ------
Temat: Odpowiedź Biura Komunikacji Społecznej Kancelarii Sejmu na list z dnia 04.02.2021
Data: 2021-02-08 14:38
Nadawca: listy@sejm.gov.pl
Adresat: wydawnictwo.bialy.orzel@vip.interia.pl; 
Warszawa, 8 lutego 2021 r.

Kancelaria Sejmu
Biuro Komunikacji Społecznej
ul. Wiejska 4/6/8
00-902 Warszawa
BKSP-1151-5724/21

Pani
Krystyna  Ziemlańska
Szanowna Pani 

W odpowiedzi na Pani wnioski z dnia 4 i 8 lutego 2021 r., dotyczące art. 15h ust. 1 z dnia 2 marca 
2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalcza-
niem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 
2020 r. poz. 1842), Biuro Komunikacji Społecznej Kancelarii Sejmu uprzejmie wyjaśnia, co nastę-
puje.

Interesujący Panią artykuł 15h ust.1 został dodany przez art. 1 pkt 15 ustawy z dnia 31 marca
2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdzia-
łaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzy-
sowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 568). 

Aktualne brzmienie tego artykułu znalazło się w autopoprawce zgłoszonej w dniu 27 marca 2020 
r. przez Prezesa Rady Ministrów. 

 Z przebiegiem prac legislacyjnych nad ww. projektem ustawy i jego uzasadnieniem oraz z treścią 
autopoprawki może się Pani zapoznać na stronie internetowej Sejmu - www.sejm.gov.pl/ Prace Sej-
mu. 

W okno wpisz nr druku należy wpisać 299. 
Na stronie, na górze, znajduje się również link Przebieg prac przed skierowaniem projektu do Sej-
mu. Był to projekt rządowy, zanim trafił do laski marszałkowskiej pracowała nad nim Rada Mini-
strów a wnioskodawcą było Ministerstwo Rozwoju.
Jednocześnie podkreślamy, że informacja publiczna dotyczy sfery faktów. W jej zakresie nie mieści 
się dokonywanie wykładni przepisów ani udzielanie porad prawnych.
Z poważaniem
Magdalena Baszkowska
główny specjalista
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------ Wiadomość oryginalna ------
Temat: Re: Odpowiedź Biura Komunikacji Społecznej Kancelarii Sejmu na list z dnia 04.02.2021
Data: 2021-02-08 15:46
Nadawca: "Krystyna Ziemlańska" <wydawnictwo.bialy.orzel@vip.interia.pl>
Adresat: "listy@sejm.gov.pl" <listy@sejm.gov.pl>; 

Dziękuję za  udzieloną  odpowiedź.
Jednak  uprzejmie proszę o  informację, w  jaki sposób  można  sprawdzić, 

że Aktualne brzmienie tego artykułu znalazło się w autopoprawce zgłoszonej w dniu 27 marca 
2020 r. przez Prezesa Rady Ministrów. 
To znaczy  czy można  jakoś  sprawdzić  i uzyskać  informację , kto  przyjął  tę  autopoprawkę-  
personalnie- czy jest to  gdzieś  jakoś  odnotowane    i  przez  kogo, w  jakimś  oficjalnym  reje-
strze  lub innym  zbiorze  danych . Kiedy  i gdzie  została  zarejestrowana , przez  kogo, i jakie  źró-
dła  mogą   to potwierdzić. 

Niestety  mam  uzasadnione podejrzenia, że  ta  tak zwana  autopoprawka  została dodana    kilka  
miesięcy później  jakimś  drugim  obiegiem, z powodu  mojej osoby,   oraz  spraw  sądowych  pro-
wadzonych  przeciwko  mnie   gdy w  tym czasie  byłam  objęta  niekorzystnym orzeczeniem  o 
niepełnosprawności , jednocześnie prowadząc  intensywną działalność  polityczną  jako działacz  
narodowy, i te dodane przepisy  uderzają w   moją  osobę ,  ponieważ  powodują  automatyczne  
przedłużanie  orzeczeń o niepełnosprawności,  zamiast  wygaśnięcia  terminu ważności  .

Takie  przepisy  powinny uwzględniać sytuację,że  ktoś  może  chcieć zrezygnować z  orzeczenia  
lub stało się  ono  nieaktualne  a  nie  na siłę  powodować    przedłużenie    ważności  orzeczenia  
kiedy  jest już  nieaktualne  i nieważne a   to orzeczenie może  być  przez  inne osoby wykorzysty-
wane  przeciwko  w  tym wypadku  mnie.
 Doskonale  orientuję się w  zapleczach politycznych różnych partii  oraz  ich zwolenników,  wiem 
także,  co   to jest wywiad  oraz  zakulisowe  układy.
Dlatego-  jeśli to    nie jest dla  Pani problemem - proszę  o  udostępnienie  mi  informacji  jak wy-
żej.
Z  wyrazami szacunku  
Mgr  Krystyna  Ziemlańska  Lublin

  DANE  I USTALENIA   nt. USTAWY  COVIDOWEJ  8 luty 2021

                                                    26 marca 2020

                             Projekt wpłynął do Sejmu - druk nr 299

         Autopoprawka druk nr 299-A    wpłynęła do Sejmu   RZEKOMO  dnia 27-03-2020

                               SĄ  DWA  DRUKI 
Nr druku Tytuł Adres publikacyjny

299

299-A

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych roz-
wiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 
zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywo-
łanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw
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UWAGI   
SĄ  RÓŻNE  STRONY W  ISAP  DO TEJ USTAWY   I RÓŻNE  NUMERY 
   W  DZIENNIKU USTAW  I WSZYSTKIE  TE  USTAWY  SĄ  OBOWIĄZUJĄCE  !  

W  ISAP  przy  danych o   ustawie   z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związa-
nych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
 brak  jest  tej autopoprawki.

Poza  tym    w  ISAP    nie zamieszcza  się autoprawek. 
Proszę  mi  wskazać  źródło w  ISAP z  tą  autopoprawką. 
Proces  legislacyjny nie  przewiduje autopoprawek.
Kiedy  są wdrażane autoprawki   oraz   jakim  etapie   i gdzie są odnotowywane ? 

Przebieg procesu legislacyjnego
Akty zmienione (15)
Akty wykonawcze (51)
Informacja o tekście jednolitym (1)
Akty zmieniające (26)
Dyrektywy europejskie (8)

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000374

                         Napisała  do mnie pani  Magdalena Baszkowska :

W odpowiedzi na Pani wnioski z dnia 4 i 8 lutego 2021 r., dotyczące art. 15h ust. 1 z dnia 2 marca 
2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalcza-
niem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

                                    (Dz.U. z 2020 r. Poz. 1842)

                Oto dane z  ISAP z  dnia 8  luty 2021  do tej  ustawy: 

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000568

Dz.U. 2020 poz. 568   - poz.  568    a  nie  1842  jak  napisała pani  Magdalena Baszkowska  

Poz. 1842  to-  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 paździer-
nika 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy 

Cytat z  emaila:  
W odpowiedzi na Pani wnioski z dnia 4 i 8 lutego 2021 r., dotyczące art. 15h ust. 1 z dnia 2 marca 
2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalcza-
niem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 
2020 r. poz. 1842), Biuro Komunikacji Społecznej Kancelarii Sejmu uprzejmie wyjaśnia, co nastę-
puje.
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Interesujący Panią artykuł 15h ust.1 został dodany przez art. 1 pkt 15 ustawy z dnia 31 marca 
2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdzia-
łaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzy-
sowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 568). 

Dz.U. 2020 poz. 1842

1. Dziennik Ustaw
2. 2020
3. poz. 1842

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 października 2020 r. w spra-
wie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobiega-
niem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych 
nimi sytuacji kryzysowych

Tekst aktu:
D20201842L.pdf

Tekst ogłoszony:
D20201842.pdf

Tekst ujednolicony:
D20201842Lj.pdf

Opracowano na podstawie:t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1842, 2112, 2113, 2123, 2157, 
2255, 2275, 2320, 2327, 2338, 2361, 2401, z 2021 r. poz. 11, 159, 180. 

                                          NIE MA  Dz.U.  568 !!! 

Status aktu prawnego:
obowiązujący
Data ogłoszenia:
2020-10-20
Data wydania:
2020-10-16
Data stanu prawnego:
2020-10-15
Organ wydający:
MARSZAŁEK SEJMU

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001842
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Dz.U. 2020 poz. 374

1. Dziennik Ustaw
2. 2020
3. poz. 374

Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapo-
bieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaź-
nych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

Tekst aktu:
D20200374L.pdf

Tekst ogłoszony:
D20200374.pdf

Tekst ujednolicony:
D20200374Lj.pdf

 NIE MA  568  !    

Opracowano na podstawie:t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1842, 2112, 2113, 2123, 2157, 2255, 
2275, 2320, 2327, 2338, 2361, 2401, z 2021 r. poz. 11, 159, 180 

Status aktu prawnego:
akt posiada tekst jednolity
Data ogłoszenia:
2020-03-07
Data wydania:
2020-03-02
Data wejścia w życie:
2020-03-08
Organ wydający:
SEJM

JESZCZE  JEDNA   STRONA ISAP

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000568

Dz.U. 2020 poz. 568

1. Dziennik Ustaw  
2. 2020  
3. poz. 568

                                                                  14.
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Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z 
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

Tekst aktu:
D20200568L.pdf

Tekst ogłoszony:
D20200568.pdf

Tekst ujednolicony:
D20200568Lj.pdf

Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2020 r. poz. 568, 695, 1086, 1262, 1478, 1747, 2157,
2255.              BRAK POZ. 374  i  1842. 

Status aktu prawnego:
obowiązujący
Data ogłoszenia:
2020-03-31
Data wydania:
2020-03-31
Data wejścia w życie:
2020-03-31

Uwagi:(….)   
d) art. 1 pkt 11, pkt 14 w zakresie dodawanych art. 15a-15d, art. 15h ust. 1 pkt 2, art. 15l i art. 15zc
oraz pkt 17 w zakresie dodawanych art. 31e, art. 31f, art. 31j, art. 31m, art. i art. 31zm - z mocą od 
dnia 8 marca 2020 r.,

Więcej...
Organ wydający:
SEJM
Organ zobowiązany:
MIN. WŁAŚCIWY DS ŁĄCZNOŚCI

Przebieg procesu legislacyjnego
Nr druku projektu Kadencja
Druk sejmowy nr 299 IX
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https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000568#


A dlaczego organem zobowiązanym    nie    jest  minister zdrowia  tylko 

                                     Organ zobowiązany:
                           MIN. WŁAŚCIWY DS ŁĄCZNOŚCI
                         Opracowano na podstawie: 
         Dz. U. z 2020 r. poz. 568, 695, 1086, 1262, 1478, 1747, 2157, 2255. 

                                            Brak  POZ.   374  i  1842. 

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200000568/U/D20200568Lj.pdf

PYTANIA:

Która   strona w  ISAP  do  tej ustawy  jest właściwa  ?

Jaki  jest właściwy numer   Dziennika  ustaw  do  tej ustawy  ?

Która  ustawa  albo jej wersja  jest  obowiązująca  ?  

Po co  są  te  różne  strony i różne  numery  Dziennika  ustaw   do jednej  ustawy  i skąd się wzięły  
te  braki i różne  numery   ? 

Kto  opracował te  teksty  jednolite i kiedy?

Jakie  i  od  kiedy  opracowuje  autopoprawki Mateusz  Morawiecki  który  nie   jest  prawnikiem a  
wykazuję się  niezwykłą  prawniczą  aktywnością  ?   I to on  rzekomo  miał  opracować  przepisy  
tej ustawy w  druku 299  lub 299 A ??? 

Mateusz Jakub Morawiecki (ur. 20 czerwca 1968 we Wrocławiu) – polski menedżer, bankowiec i 
polityk. Od 2017 prezes Rady Ministrów stojący na czele pierwszego i drugiego swojego gabinetu. 

Prezes zarządu Banku Zachodniego WBK w latach 2007–2015, wiceprezes Rady Ministrów (2015–
2017), minister rozwoju (2015–2016), a następnie minister rozwoju i finansów (2016–2018), mini-
ster sportu (2019), poseł na Sejm IX kadencji (od 2019), minister cyfryzacji (od 2020). 

     Skąd  ma  taką wiedzę o  orzeczeniach o niepełnosprawności    i  tym podobnych  ?  

                                W  końcu który   to  jest  druk  - 299  czy 299 A?  

Tekst ujednolicony:
D20201842Lj.pdf

Opracowano na podstawie:t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1842, 2112, 2113, 2123, 2157, 
2255, 2275, 2320, 2327, 2338, 2361, 2401, z 2021 r. poz. 11, 159, 180. 

                                          NIE MA  Dz.U.  568 !!! 
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Status aktu prawnego:
obowiązujący
Data ogłoszenia:
2020-10-20
Data wydania:
2020-10-16
Data stanu prawnego:
2020-10-15
Organ wydający:
MARSZAŁEK SEJMU

d) art. 1 pkt 11, pkt 14 w zakresie dodawanych art. 15a-15d, art. 15h ust. 1 pkt 2, 
                    ….rzekomo   z mocą od dnia 8 marca 2020 r., 

Przebieg procesu legislacyjnego

Nr druku projektu Kadencja
Druk sejmowy nr 299 IX

wynika z  tego, że  ten  art. 15h ust. 1 pkt 2  -  wszedł w  życie  15 .10.2020  ?  
                                  

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001842
 
Więcej...
Organ wydający:
SEJM
Organ zobowiązany:
MIN. WŁAŚCIWY DS ŁĄCZNOŚCI

8  luty 2021    

https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/kierownictwo

Mateusz Morawiecki
Prezes Rady Ministrów, Minister cyfryzacji

https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/biura-i-departamenty  

- nie mają  nic wspólnego ze zdrowiem    ustawą

oraz  przepisami o  orzeczeniach o niepełnosprawności 
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Dz.U. 2020 poz. 1842

1. Dziennik Ustaw  
2. 2020  
3. poz. 1842

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 października 2020 r. w spra-
wie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobiega-
niem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych 
nimi sytuacji kryzysowych.

Status aktu prawnego:
obowiązujący
Data ogłoszenia:
2020-10-20
Data wydania:
2020-10-16
Data stanu prawnego:
2020-10-15
Organ wydający:
MARSZAŁEK SEJMU

Czyli, że  wcześniej  nie było  jednolitego  tekstu -  

to  jak  mogła  obowiązywać  ustawa  Dz.U.  568?  

                    
          TE  PRZEPISY ZOSTAŁY DODANE  CELOWO Z  MOJEGO  POWODU

                                           Po  15 gk   jest  15. h.1  

Art.15gk.Dyrektor wojewódzkiego urzędu pracy nie ma obowiązku uiszczania kosztów są-
dowych w sprawach dotyczących wypłaty lub zwrotu świadczeń lub środków, o których
mowa wart.15g ust.1–2 i art.15gga.

Art.15h.1. Z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, orzeczenie o niepełno-
sprawności albo orzeczenie os topniu niepełnosprawności,  wydane na czas określony na
podstawie ustawy z dnia 27sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz za-
trudnianiu osób niepełnosprawnych, którego ważność:
1)upłynęła w terminie do 90dni przed dniem wejścia wżycie niniejszej ustawy, pod warun-
kiem złożenia w tym terminie kolejnego wniosku o wydanie orzeczenia, zachowuje waż-
ność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epi-
demii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo
orzeczenia o stopniu niepełnosprawności;
2)upływa w terminie od dnia wejścia wżycie niniejszej ustawy, zachowuje ważność do upły-
wu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak
nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o
stopniu niepełnosprawności 
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https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/ByYear.xsp?type=WDU&year=2020
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/ByYear.xsp?type=WDU


4.Jeżeli decyzja przyznająca świadczenie z pomocy społecznej, o której mowa w ustawie z 
dnia 12marca 2004r. O pomocy społecznej, została wydana w związku 

                                ©Kancelaria Sejmu   s. 65/306  02.02.2021  
                            
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200001842/U/D20201842Lj.pdf

TU:
z niepełnosprawnością potwierdzoną orzeczeniem i okres, na który została przyznana po-
moc, jest uzależniony terminem ważności orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o
stopniu niepełnosprawności, okres wskazany w decyzji ulega przedłużeniu na okres, na jaki 
zachowuje ważność orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełno-
sprawności, zgodnie z ust.1 i2, na podstawie decyzji wydanej z urzędu

5.Zmiana decyzji w przypadku, o którym mowa w ust.4, nie wymaga przeprowadzenia ro-
dzinnego wywiadu środowiskowego ani jego aktualizacji. 

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200001842/U/D20201842Lj.pdf

Opracowano na podstawie:t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1842, 2112, 2113, 2123, 2157, 

2255, 2275, 2320, 2327, 2338, 2361, 2401, z 2021 r. poz. 11, 159, 180 

                                          BRAK  POZ.  568  ! 

  Tekst   ogłoszony  20.10.2020   - tekst  ujednolicony 2  luty 2021  .

Tekst jednolity dla aktu (1)

Adres publikacyjny Status Tytuł
Dz.U. 2020 poz. 374 akt posiada tekst jednolity

                                 

Druk 299 A:  w dodawanym art. 15h ust. 1 nadać brzmienie: 
„1. Z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, orzeczenie o niepełnosprawności albo 
orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, wydane na czas określony na podstawie ustawy z dnia 27 
sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, 
którego ważność: 
1) upłynęła w terminie do 90 dni przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, pod warunkiem 
złożenia w tym terminie kolejnego wniosku o wydanie orzeczenia, zachowuje ważność do upływu 
60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej 
niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełno-
sprawności;
2) upływa w terminie od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, zachowuje ważność do upływu 60.
dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż 
do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełno-
sprawności.”,

                                                        19.

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001842#collapse_8


NIE  MA  DOPISKU 

                                ©Kancelaria Sejmu   s. 65/306  02.02.2021  
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4.Jeżeli decyzja przyznająca świadczenie z pomocy społecznej, o której mowa w ustawie z 
dnia 12marca 2004r. O pomocy społecznej, została wydana w związku 

TU:
z niepełnosprawnością potwierdzoną orzeczeniem i okres, na który została przyznana po-
moc, jest uzależniony terminem ważności orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o
stopniu niepełnosprawności, okres wskazany w decyzji ulega przedłużeniu na okres, na jaki 
zachowuje ważność orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełno-
sprawności, zgodnie z ust.1 i 2, na podstawie decyzji wydanej z urzędu

5.Zmiana decyzji w przypadku, o którym mowa w ust.4, nie wymaga przeprowadzenia ro-
dzinnego wywiadu środowiskowego ani jego aktualizacji. 
…………………………………………………

Dz. U. 2020 poz. 1842 O B W I E S Z C Z E N I E

MARSZAŁKA SEJMU RZECZ Y P O S P O L I T E J P O L S K I EJ

z dnia 16 października 2020r.w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o szczególnych roz-
wiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych 

chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych -

dopisek   został zrobiony w   ustawie

Dz. U. 2020 poz. 374  U S T A W A  z dnia 2 marca 2020r. 

                    Jako    Tekst  jednolity dla  aktu    z   tym  dopiskiem  

Dz.U. 2020 poz. 374 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. 

                                       Dopisek ukazał się  w  dniu  2  luty 2021 

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200001842/U/D20201842Lj.pdf

                        W  ustawie   Tekst  ujednolicony Dz.U. 2020 poz. 1842

jest napisane:

Opracowano na podstawie:t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1842, 

2112, 2113, 2123, 2157, 2255, 2275, 2320, 2327, 2338, 2361, 2401, z 2021 r. poz. 11, 

159, 180. 

                                  NIE MA  POZ. 374  oraz  568. 
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TŁO  

   15 i 16 listopada  2020  zostały wysłane do  Ministerstwa  Zdrowia  oraz  do  Kancelarii  
Prezesa  Rady ministrów  ostrzegawcze  emaile  aby  nie wprowadzać w Polsce  muzułmań-
skiej szczepionki  zalecanej  przez  UE ( patrz  dodatkowe  opracowanie zbiorcze  Korona-
wirus  NWO) wraz z  danymi  o zdrowotnym działaniu czosnku,   który jest   być  stosowa-
ny w profilaktyce  a  nawet  leczeniu .   Rząd RP  zamierzał  zaszczepić całą  Polskę szcze-
pionką  muzułmańską  ( za  którą  stoją  koncerny  USA i Niemiec )   tylko na podstawie  re-
komendacji  UE bez  dokumentacji medycznej o  tym preparacie,  jak się  tylko ukazała  in-
formacja o tej  szczepionce  natychmiast uznanej  przez  UE. Zostało  to ogłoszone po cichu 
tylko w  Internecie w niedzielę  15 listopada ,  media  tego nie podały. Na  emaile  resort  
zdrowia  nie udzielił odpowiedzi i trzeba było wnosić  zawiadomienie o  przestępstwie   4  
grudnia  2021  roku  i kilka  razy  potem w  grudniu i  ostatnie 6  stycznia 2021. 

Dane  o szkodliwej szczepionce  oraz  ustalenia  odnośnie   
 jej  wdrażania  i skutków  ubocznych  oraz  całej zakulisowej  
polityce  szczepionkowej zwanej 
NEW  WORD  ORDER    obejmują 131  stron. 

W  tym czasie  toczyła  się  przeciwko  mnie  sprawa w  sądzie rodzinnym   na sfałszowany
wniosek dyrektor  MOPR w  Lublinie ,  pod  który podlegałam będąc w  sytuacji  przymu-
sowej   na podstawie  orzeczenia  o niepełnosprawności od  psychiatry, które  miało  wyga-
snąć  28  lutego 2021   roku.

Orzeczenie   było związane z   zagadnieniem zwanym  antypsychiatrią   to jest  opracowa-
niem i danymi  o tej pseudo nauce i  nadużyciach psychiatrów w  tym  braku podstaw  praw-
nych do  wykonywania zawodu psychiatry w Polsce, fałszowaniu opinii  przez  tak zwanych
biegłych  oraz  torturowaniu  ludzi w  szpitalach  psychiatrycznych i    masowym preparo-
waniu  fałszywych  opinii  biegłych  na  podstawie  sfingowanych badań .  Opracowanie to
było wniesione  do  sądu rodzinnego ,  odpis   otrzymała   dyrektor   MOPR.  Czyli,  że
wszystko jest  jasne.

W  moim  przypadku  orzeczenie  było wydane na podstawie właśnie  takich  opinii    . 

Nie miałam  możliwości  uzyskania  przez  wiele  lat odszkodowania od  sieci  ERA  GSM  
obecnie  T  Mobile   ,  miałam chory   kręgosłup  i  orzeczenie  dawało  mi  jakieś podstawy 
finansowe  do   życia, ale  nie zamierzałam     go przedłużać,  bo złe  wyniki  badań kręgo-
słupa  uprawniały  mnie  w  lutym 2021   do   uzyskania  nowego  orzeczenia .
W  tym czasie SSO Wasiewicz w  SSO  w  Lublinie    po raz  kolejny zablokował  kolejny 
pozew  przeciwko  T  Mobile.
W tle także  była od  listopada  2020  obrona  Idea  Banku  i Leszka Czarneckiego  oraz  za-
skarżenie w  styczniu  2021  Bankowego  Funduszu  Gwarancyjnego związanego z  Komi-
sją  Nadzoru Finansowego  za  którą  odpowiada  Prezes  Rady Ministrów. 
4 stycznia było wysłane do wiadomości  KPRM zawiadomienie  o  przestępstwie  przeciw-
ko BFG i KNF  oraz  PEAKO  SA.   Ale  Covid  na pewno  także. 
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                    Myśleli że  mnie załatwią , że  orzeczenie  będzie  przedłużone : 

                                Interpretacja  ustawy  covidowej 

„1. Z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, orzeczenie o niepełnospraw-
ności albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, wydane na czas określony na podsta-
wie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnia-
niu osób niepełnosprawnych, którego ważność: 

2) upływa w terminie od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, zachowuje ważność do 
upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, 
jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo 
orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.”

Co  to oznacza  -  że  jeżeli    zostanie  nowe  orzeczenie  to  automatycznie  poprzednie  
orzeczenie  traci ważność zgodnie z  terminem.  A  nie- że  poprzednie zostaje  przedłużone.
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4.Jeżeli decyzja przyznająca świadczenie z pomocy społecznej, o której mowa w ustawie z 
dnia 12marca 2004r. O pomocy społecznej, została wydana w związku 

TU:
z niepełnosprawnością potwierdzoną orzeczeniem i okres, na który została przyznana po-
moc, jest uzależniony terminem ważności orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o
stopniu niepełnosprawności, okres wskazany w decyzji ulega przedłużeniu na okres, na jaki 
zachowuje ważność orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełno-
sprawności, zgodnie z ust.1 i 2, na podstawie decyzji wydanej z urzędu
5.Zmiana decyzji w przypadku, o którym mowa w ust.4, nie wymaga przeprowadzenia ro-
dzinnego wywiadu środowiskowego ani jego aktualizacji. 

                                          zgodnie z ust.1 i 2

2)…jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności
                                 albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.”

Co  to oznacza  -  że  jeżeli    zostanie  nowe  orzeczenie  to  automatycznie  poprzednie  
orzeczenie  traci ważność zgodnie z  terminem.  A  nie - że  poprzednie zostaje  przedłużo-
ne. 

Ważność    mojego  obecnego orzeczenia upływa  28  lutego 2021  roku,  nie zamierzam  go 
przedłużać, ale  będę  mieć  orzeczoną  najprawdopodobniej  inną  niepełnosprawność  od 
ortopedy  na podstawie  złych  wyników  badań  kręgosłupa. 
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                                     Wysłane do  MOPR  8  luty 2021. 

EMAILE  DO KANCELARII  PREZESA  RADY  MINISTRÓW     9 luty 2021
e-mail: bprm@kprm.gov.pl

e-mail: dkpl@kprm.gov.pl

Gdzie jest uzasadnienie do  tych dodanych  przepisów  ? 

Gdzie  jest  analiza  stanu  sprawnego i kto ją opracował do  autopoprawki  Morawieckiego? 

Sam z siebie  jest  taki  genialny ? 

Zajmuje  się  prawem od  niedawna,  przedtem  się  nie zajmował.  Gdzie  się  uczył prawa  ? 

Gdzie  studiował  prawo  ? 

Art. 130. Szpiegostwo

Dz.U.2020.0.1444 t.j. - Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny 

§ 1. Kto bierze udział w działalności obcego wywiadu przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej,
podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.
§ 2. Kto, biorąc udział w obcym wywiadzie albo działając na jego rzecz, udziela temu wywiadowi 
wiadomości, których przekazanie może wyrządzić szkodę Rzeczypospolitej Polskiej,
podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3.
§ 3. Kto, w celu udzielenia obcemu wywiadowi wiadomości określonych w § 2, gromadzi je lub 
przechowuje, wchodzi do systemu informatycznego w celu ich uzyskania albo zgłasza gotowość 
działania na rzecz obcego wywiadu przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej,
podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.
§ 4. Kto działalność obcego wywiadu organizuje lub nią kieruje,
podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 5 albo karze 25 lat pozbawienia wol-
ności. 

Departament Prawny realizuje zadania w zakresie:
1. zapewnienia obsługi prawnej i legislacyjnej Prezesa Rady Ministrów, Szefa Kancelarii, 

Szefa Służby Cywilnej oraz Dyrektora Generalnego;

Dyrekcja:
• dyrektor - Magdalena Przybysz 
• zastępca dyrektora - Michał Frączkiewicz 
• zastępca dyrektora - Aleksandra Wrochna 

Kontakt:
telefon do sekretariatu: (+48) 22 694 75 79
faks: (+48) 22 694 68 28
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Biuro Prezesa Rady Ministrów 
tel: +48 22 694 75 70
e-mail: bprm@kprm.gov.pl

Departament Koordynacji Procesu Legislacyjnego 

tel: +48 22 694 75 00
e-mail: dkpl@kprm.gov.pl

Departament Oceny Skutków Regulacji 
tel: +48 22 694 75 18

TŁO  

   15 i 16 listopada  2020  zostały wysłane do  Ministerstwa  Zdrowia  oraz  do  Kancelarii  
Prezesa  Rady ministrów  ostrzegawcze  emaile  aby  nie wprowadzać w Polsce  muzułmań-
skiej szczepionki  zalecanej  przez  UE ( patrz  dodatkowe  opracowanie zbiorcze  Korona-
wirus  NWO) wraz z  danymi  o zdrowotnym działaniu czosnku,   który jest   być  stosowa-
ny w profilaktyce  a  nawet  leczeniu .   Rząd RP  zamierzał  zaszczepić całą  Polskę szcze-
pionką  muzułmańską  ( za  którą  stoją  koncerny  USA i Niemiec )   tylko na podstawie  re-
komendacji  UE bez  dokumentacji medycznej o  tym preparacie,  jak się  tylko ukazała  in-
formacja o tej  szczepionce  natychmiast uznanej  przez  UE. Zostało  to ogłoszone po cichu 
tylko w  Internecie w niedzielę  15 listopada ,  media  tego nie podały. Na  emaile  resort  
zdrowia  nie udzielił odpowiedzi i trzeba było wnosić  zawiadomienie o  przestępstwie   4  
grudnia  2021  roku  i kilka  razy  potem w  grudniu i  ostatnie 6  stycznia 2021. 

Dane  o szkodliwej szczepionce  oraz  ustalenia  odnośnie   
 jej  wdrażania  i skutków  ubocznych  oraz  całej zakulisowej  
polityce  szczepionkowej zwanej 
NEW  WORD  ORDER    obejmują 131  stron. 

W  tym czasie  toczyła  się  przeciwko  mnie  sprawa w  sądzie rodzinnym  .

W tle także  była od  listopada  2020  obrona  Idea  Banku  i Leszka Czarneckiego  oraz  za-
skarżenie w  styczniu  2021  Bankowego  Funduszu  Gwarancyjnego związanego z  Komi-
sją  Nadzoru Finansowego  za  którą  odpowiada  Prezes  Rady Ministrów. 
4 stycznia było wysłane do wiadomości  KPRM zawiadomienie  o  przestępstwie  przeciw-
ko BFG i KNF  oraz  PEAKO  SA. 

Ważność  orzeczenia  określona  jest terminem wraz z  przyznaną  grupą  inwalidzką   lub
stopniem niepełnosprawności     na określony  okres  czasu.

                                                        24.
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                                                            Stan zdrowia  może  ulec  zmianie a   tym  samym
zmianie  mogą  ulec  badania,  które  powinny być aktualne a nie  przedłużane.    Przedłuża-
nie  ważność  orzeczenia  nie może  wpływać  na    ważność  badań  oraz  stanu zdrowia. W
przypadku  epidemii  wystarczy przepis  nakazujący wydawanie nowych  orzeczeń zaocznie
na podstawie  aktualnej dokumentacji,  bez konieczności  stawiennictwa  przed  komisją.
Nie można  uznać, że  dane  orzeczenie  może  być ważne na czas  nieokreślony skoro  jest
wydawane na czas  określony. Jest to  sprzeczność.

Ważność  orzeczenia  określona  jest terminem wraz z  przyznaną  grupą  inwalidzką   lub
stopniem niepełnosprawności     na określony  okres  czasu.
Stan zdrowia  może  ulec  zmianie a   tym  samym  zmianie  mogą  ulec  badania,  które  po-
winny być aktualne a nie  przedłużane.    Przedłużanie  ważność  orzeczenia  nie może
wpływać  na    ważność  badań  oraz  stanu zdrowia. 
W  szczególności  chodzi  o to, że  nie można  zrezygnować z orzeczenia  a  tym  samym  ze
świadczeń przyznanych na podstawie  jakiegoś  orzeczenia,  bo z  mocy tej  ustawy  waż-
ność  wszystkich  orzeczeń  ulega  przedłużeniu.   Tym samym oznacza to-  że  dana osoba
jest poniekąd skazana na   takie  orzeczenie  oraz  jakieś świadczenia,  i nie może z  nich
zrezygnować,  do czego ma  prawo .  Jest to  arbitralne wymuszanie i  narzucanie  przymusu
tkwienia  na jakimś  już nieaktualnym  orzeczeniu.Niekoniecznie wymaga to  nowego  orzecze-
nia  ale  uznania  prawa  do  rezygnacji z  jakiegoś  orzeczenia a  tym samym ze  świadczeń przy-
znanych na  mocy  takiego  orzeczenia  .  Każdy ma prawo wyboru ,  to znaczy  czy chce  nadal  ko-
rzystać z  tego samego  orzeczenia  czy nie a w  tym wypadku ustawa  prawa  te  ogranicza  wbrew
Konstytucji .

Konstytucja  RP.
Art. 30. Przyrodzona i niezbywalna godność człowieka stanowi źródło wolności i praw 
człowieka i obywatela. Jest ona nienaruszalna, a jej poszanowanie i ochrona jest obowiąz-
kiem władz publicznych.
Art.31.1. Wolność człowieka podlega ochronie prawnej.
2. Każdy jest obowiązany szanować wolności i prawa innych. Nikogo nie wolno zmuszać 
do czynienia tego, czego prawo mu nie nakazuje.
3. Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być usta-
nawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie

-  dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, 
zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób.

                       Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw.
Wyraża się w nich autonomia jednostki i jej prawo do dokonywania życiowych wyborów. 
Samostanowienie to przede wszystkim możliwość samodzielnego decydowania o swoim ży-
ciu osobistym, to prawo do życia własnym życiem, wolnym od ingerencji ze strony państwa
i osób trzecich, to „prawo do pozostawienia w spokoju”. 
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------ Wiadomość oryginalna ------
Temat: Automatyczna odpowiedź - Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
Data: 2021-02-09 10:49
Nadawca: "Biurorzecznika" <biurorzecznika@brpo.gov.pl>
Adresat: "Krystyna Ziemlańska" <wydawnictwo.bialy.orzel@vip.interia.pl>; 

Sytuacja  zmieniła się od  czasu  pisma.  Załączone  nowe pismo w  PLIKU  PDF  
 dane   i ustalenia o  celowych   przepisach. Domagam się zajęcia  stanowiska  przez  Rzecz-
nika a nie  spychania  zagadnienia i   problemu. 

PLIK  USTAWA  COVID   Krystyna  Ziemlańska  

WYSŁANY CAŁY  TEKST  od  STR 1- do 17  do Rzecznika  Praw Obywatelskich 
w  dniu 9 luty 2021  jako  odpowiedź  od Sekretariatu  Zespołu Prawa Pracy
i Zabezpieczenia Społecznego   na  pismo  spychologiczne  o  przekazaniu  pytania  w spra-
wie  tych  przepisów  do  Pani Małgorzaty Paprota  Dyrektora Biura Pełnomocnika Rządu 
do Spraw Osób Niepełnosprawnych   oraz  do  pani  Paproty. 

------ Wiadomość oryginalna ------
Temat: III.7064.40.2021.DS
Data: 2021-02-09 8:37
Nadawca: "Biurorzecznika" <biurorzecznika@brpo.gov.pl>
Adresat: "wydawnictwo.bialy.orzel@vip.interia.pl" <wydawnictwo.bialy.orzel@vip.interia-
.pl>; 

Szanowna Pani Dyrektor,do Biura Rzecznika wpłynęło pismo Pani Krystyny Ziemlańskiej 
dotyczące orzekania o niepełnosprawności w okresie pandemii COVID-19.Działając na 
podstawie art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatel-
skich (Dz.U. z 2020 r. poz. 627),przekazuję w załączeniu pismo Pani Krystyny Ziemlańskiej
i uprzejmie proszę Panią Dyrektor o przedstawienie stanowiska.

Zał.
 1Do wiadomości
Pani Krystyna Ziemlańska
wydawnictwo.bialy.orzel@vip.interia.pl
Za. 1 (klauzula informacyjna
Z poważaniem Anna Szałek
Zastępca Dyrektora Zespołu 

………………………………………….
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------ Wiadomość oryginalna ------
Temat: Odp: Fwd: III.7064.40.2021.DS Krystyna Ziemlańska 9 luty 2021
Data: 2021-02-09 11:05
Nadawca: "Sekretariat BON" <sekretariat.bon@mrips.gov.pl>
Adresat: "Krystyna Ziemlańska" <wydawnictwo.bialy.orzel@vip.interia.pl>; 

Szanowna Pani dziękujemy za otrzymaną korespondencję, sprawa będzie procedowana.

Z poważaniem
Justyna Święch

Sekretariat, Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych
tel.: 22 461 60 00, fax. 22 461 60 02, e-mail: sekretariat.BON@mrips.gov.pl
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej

………………………………………………...

------ Wiadomość oryginalna ------
Temat: Fwd: MY VIMU 2 .
Data: 2021-02-09 7:21
Nadawca: "Krystyna Ziemlańska" <wydawnictwo.bialy.orzel@vip.interia.pl>
Adresat: dkpl@kprm.gov.pl; 

------ Wiadomość oryginalna ------
Temat: MY VIMU 2 .
Data: 2021-02-08 20:09
Nadawca: "Krystyna Ziemlańska" <wydawnictwo.bialy.orzel@vip.interia.pl>
Adresat: bprm@kprm.gov.pl; 

Jakie i od kiedy opracowuje autopoprawki Mateusz Morawiecki który nie jest prawni-
kiem a wykazuję się niezwykłą prawniczą aktywnością ? I to on rzekomo miał opraco-
wać przepisy tej ustawy w druku 299 lub 299 A ???

Mateusz Jakub Morawiecki (ur. 20 czerwca 1968 we Wrocławiu) – polski menedżer, 
bankowiec i polityk. Od 2017 prezes Rady Ministrów stojący na czele pierwszego i 
drugiego swojego gabinetu.
Prezes zarządu Banku Zachodniego WBK w latach 2007–2015, wiceprezes Rady Mini-
strów (2015–2017), minister rozwoju (2015–2016), a następnie minister rozwoju i fi-
nansów (2016–2018), minister sportu (2019), poseł na Sejm IX kadencji (od 2019), mi-
nister cyfryzacji (od 2020).
Skąd ma taką wiedzę o orzeczeniach o niepełnosprawności i tym podobnych ?

W końcu który to jest druk - 299 czy 299 A?

………………………………………………..
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------ Wiadomość oryginalna ------
Temat: Krystyna Ziemlańska 9 luty 2021 kontynuacja
Data: 2021-02-09 7:20
Nadawca: "Krystyna Ziemlańska" <wydawnictwo.bialy.orzel@vip.interia.pl>
Adresat: bprm@kprm.gov.pl; 
DW: dkpl@kprm.gov.pl; 

Gdzie jest uzasadnienie do tych dodanych przepisów ? 
Gdzie jest analiza stanu sprawnego i kto ją opracował do autopoprawki Mora-
wieckiego?   Sam z siebie jest taki genialny ? Zajmuje się prawem od niedawna, 
przedtem się nie zajmował. Gdzie się uczył prawa ?   Gdzie studiował prawo ? 

Art. 130. Szpiegostwo
Dz.U.2020.0.1444 t.j. - Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny 
§ 1. Kto bierze udział w działalności obcego wywiadu przeciwko Rzeczypospolitej Pol-
skiej,
podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.
§ 2. Kto, biorąc udział w obcym wywiadzie albo działając na jego rzecz, udziela temu 
wywiadowi wiadomości, których przekazanie może wyrządzić szkodę Rzeczypospolitej
Polskiej, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3.

§ 3. Kto, w celu udzielenia obcemu wywiadowi wiadomości określonych w § 2, groma-
dzi je lub przechowuje, wchodzi do systemu informatycznego w celu ich uzyskania 
albo zgłasza gotowość działania na rzecz obcego wywiadu przeciwko Rzeczypospolitej 
Polskiej,
podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.
§ 4. Kto działalność obcego wywiadu organizuje lub nią kieruje,
podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 5 albo karze 25 lat po-
zbawienia wolności. 

Departament Prawny realizuje zadania w zakresie:
zapewnienia obsługi prawnej i legislacyjnej Prezesa Rady Ministrów, Szefa 
Kancelarii, Szefa Służby Cywilnej oraz Dyrektora Generalnego;

Dyrekcja: 
dyrektor - Magdalena Przybysz

• zastępca dyrektora - Michał Frączkiewicz
• zastępca dyrektora - Aleksandra Wrochna

Kontakt:
telefon do sekretariatu: (+48) 22 694 75 79
faks: (+48) 22 694 68 28

Biuro Prezesa Rady Ministrów 
tel: +48 22 694 75 70
e-mail: bprm@kprm.gov.pl
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Departament Koordynacji Procesu Legislacyjnego 
tel: +48 22 694 75 00
e-mail: dkpl@kprm.gov.pl
Departament Oceny Skutków Regulacji 
tel: +48 22 694 75 1
Dyrekcja:

• dyrektor - Katarzyna Grzelak-Bach 
• zastępca dyrektora - Antoni Olszewski 

Departament Oceny Skutków Regulacji realizuje zadania w zakresie:
1. opiniowania ocen skutków regulacji sporządzanych do projektów dokumentów rządowych; 
2. opiniowania, na potrzeby Prezesa Rady Ministrów, przekazywanych planów działalności 

ministrów oraz analizowania efektów działalności komitetów Rady Ministrów; 
3. sporządzania opinii dotyczących zgodności projektów dokumentów rządowych z dokumen-

tami strategicznymi. 

TŁO 
15 i 16 listopada 2020 zostały wysłane do Ministerstwa Zdrowia oraz do Kancelarii Prezesa Rady 
ministrów ostrzegawcze emaile aby nie wprowadzać w Polsce muzumańskiej szczepionki zalecanej
przez UE ( patrz dodatkowe opracowanie zbiorcze Koronwirus NWO) wraz z danymi o zdrowot-
nym działaniu czosnku, który jest być stosowany w profilaktyce a nawet leczeniu . Rząd RP zamie-
rzał zaszczepić całą Polskę szczepionką muzułmańską ( za którą stoją koncerny USA i Niemiec ) 
tylko na podstawie rekomendacji UE bez dokumentacji medycznej o tym preparacie, jak się tylko 
ukazała informacja o tej szczepionce natychmiast uznanej przez UE. Zostało to ogłoszone po cichu 
tylko w Internecie w niedzielę 15 listopada , media tego nie podały. 

Na emaile resort zdrowia nie udzielił odpowiedzi i trzeba było wnosić zawiadomienie o przestęp-
stwie 4 grudnia 2021 roku i kilka razy potem w grudniu i ostatnie 6 stycznia 2021.  Dane o szkodli-
wej szczepionce oraz ustalenia odnośnie  jej wdrażania i skutków ubocznych oraz całej zakulisowej 
polityce szczepionkowej zwanej   NEW WORD ORDER obejmują 131 stron. 

W tym czasie toczyła się przeciwko mnie sprawa w sądzie rodzinnym .
W tle także była od listopada 2020 obrona Idea Banku i Leszka Czarneckiego oraz za-
skarżenie w styczniu 2021 Bankowego Funduszu Gwarancyjnego związanego z Komi-
sją Nadzoru Finansowego za którą odpowiada Prezes Rady Ministrów. 
4 stycznia było wysłane do wiadomości KPRM zawiadomienie o przestępstwie prze-
ciwko BFG i KNF oraz PEAKO SA. 
Ważność orzeczenia określona jest terminem wraz z przyznaną grupą inwalidzką lub
stopniem niepełnosprawności na określony okres czasu. Stan zdrowia może ulec zmia-
nie a tym samym zmianie mogą ulec badania, które powinny być aktualne a nie prze-
dłużane. Przedłużanie ważność orzeczenia nie może wpływać na ważność badań oraz
stanu zdrowia. W przypadku epidemii wystarczy przepis nakazujący wydawanie no-
wych orzeczeń zaocznie na podstawie aktualnej dokumentacji,  bez konieczności sta-
wiennictwa przed komisją. Nie można uznać, że dane orzeczenie może być ważne na
czas nieokreślony skoro jest wydawane na czas określony. Jest to sprzeczność.  Waż-
ność orzeczenia określona jest terminem wraz z przyznaną grupą inwalidzką lub stop-
niem niepełnosprawności na określony okres czasu. Stan zdrowia może ulec zmianie a
tym samym zmianie mogą ulec badania, które powinny być aktualne a nie przedłużane.
Przedłużanie  ważność  orzeczenia  nie  może  wpływać  na  ważność  badań  oraz  stanu
zdrowia. 
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W szczególności chodzi o to, że nie można zrezygnować z orzeczenia a tym samym ze
świadczeń przyznanych na podstawie jakiegoś orzeczenia, bo z mocy tej ustawy waż-
ność wszystkich orzeczeń ulega przedłużeniu. Tym samym oznacza to- że dana osoba
jest poniekąd skazana na takie orzeczenie oraz jakieś świadczenia, i nie może z nich
zrezygnować, do czego ma prawo . Jest to arbitralne wymuszanie i narzucanie przymu-
su tkwienia na jakimś już nieaktualnym orzeczeniu. Niekoniecznie wymaga to nowego
orzeczenia ale  uznania prawa do rezygnacji  z  jakiegoś orzeczenia a  tym samym ze
świadczeń przyznanych na mocy takiego orzeczenia . 
 Każdy ma prawo wyboru , to znaczy czy chce nadal korzystać z tego samego orzecze-
nia czy nie a w tym wypadku ustawa prawa te ogranicza wbrew Konstytucji .

Konstytucja RP.
Art. 30. Przyrodzona i niezbywalna godność człowieka stanowi źródło wolności i praw 
człowieka i obywatela. Jest ona nienaruszalna, a jej poszanowanie i ochrona jest obo-
wiązkiem władz publicznych.
Art.31.1. Wolność człowieka podlega ochronie prawnej.
2. Każdy jest obowiązany szanować wolności i prawa innych. Nikogo nie wolno zmu-
szać do czynienia tego, czego prawo mu nie nakazuje.
3. Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być 
ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym pań-
stwie

- dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska,
zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób.

Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw.
Wyraża się w nich autonomia jednostki i jej prawo do dokonywania życiowych wybo-
rów.  Samostanowienie to przede wszystkim możliwość samodzielnego decydowania o
swoim życiu osobistym, to prawo do życia własnym życiem, wolnym od ingerencji ze
strony państwa i osób trzecich, to „prawo do pozostawienia w spokoju”. 

--Krystyna Ziemlańska 
Lublin 
…………………………………………………………………...
------ Wiadomość oryginalna ------
Temat: Re: 2.re: Odpowiedź Biura Komunikacji Społecznej Kancelarii Sejmu na list z dnia 
04.02.2021
Data: 2021-02-09 15:44
Nadawca: "Krystyna Ziemlańska" <wydawnictwo.bialy.orzel@vip.interia.pl>
Adresat: "Ja" <wydawnictwo.bialy.orzel@vip.interia.pl>; "listy@sejm.gov.pl" <listy-
@sejm.gov.pl>; 

Do Pani  Magdaleny Baszkowskiej   -  czekam  na Pani  odpowiedzi-  czy jest to  takie  
trudne i niemożliwe do  ustalenia ? 
Pozdrawiam.--
Krystyna Ziemlańska 
Lublin         
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…………………………………………………………………..

DO :    bprm@kprm.gov.pl  10 luty 2021 

------ Wiadomość oryginalna ------
Temat: Do departamentu oceny skutków regulacji dyrektor - Katarzyna Grzelak-Bach
Data: 2021-02-10 8:07
Nadawca: "Krystyna Ziemlańska" <wydawnictwo.bialy.orzel@vip.interia.pl>
Adresat: bprm@kprm.gov.pl; 

Do  departamentu  oceny skutków  regulacji dyrektor - Katarzyna Grzelak-Bach 

Uprzejmie proszę zająć  stanowisko w  poniższej  sprawie  dot. Przepisów w  ustawie  covido-
wej: 

Art.15h.1. Z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, orzeczenie o niepełnospraw-
ności albo orzeczenie os topniu niepełnosprawności, wydane na czas określony na podstawie usta-
wy z dnia 27sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełno-
sprawnych, którego ważność:

1)upłynęła w terminie do 90dni przed dniem wejścia wżycie niniejszej ustawy, pod warunkiem zło-
żenia w tym terminie kolejnego wniosku o wydanie orzeczenia, zachowuje ważność do upływu 60.
dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż
do dnia wydania  nowego orzeczenia  o niepełnosprawności  albo orzeczenia o stopniu niepełno-
sprawności;

2)upływa w terminie od dnia wejścia wżycie niniejszej ustawy, zachowuje ważność do upływu 60.
dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż
do dnia wydania  nowego orzeczenia  o niepełnosprawności  albo orzeczenia o stopniu niepełno-
sprawności 

4.Jeżeli decyzja przyznająca świadczenie z pomocy społecznej, o której mowa w ustawie z dnia 
12marca 2004r. O pomocy społecznej, została wydana w związku 
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https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200001842/U/D20201842Lj.pdf

TU:
z niepełnosprawnością potwierdzoną orzeczeniem i okres, na który została przyznana pomoc, jest 
uzależniony terminem ważności orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepeł-
nosprawności, okres wskazany w decyzji ulega przedłużeniu na okres, na jaki zachowuje ważność 
orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ust.1 i2, 
na podstawie decyzji wydanej z urzędu

5.Zmiana decyzji w przypadku, o którym mowa w ust.4, nie wymaga przeprowadzenia rodzinnego 
wywiadu środowiskowego ani jego aktualizacji. 
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200001842/U/D20201842Lj.pdf
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Opracowano na podstawie:t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1842, 2112, 2113, 2123, 2157, 
2255, 2275, 2320, 2327, 2338, 2361, 2401, z 2021 r. poz. 11, 159, 180 

                                          BRAK  POZ.  568  ! 

  Tekst   ogłoszony  20.10.2020   - tekst  ujednolicony 2  luty 2021  .

Tekst jednolity dla aktu (1)

Adres publikacyjny Status Tytuł
Dz.U. 2020 poz. 374 akt posiada tekst jednolity

                             Druk 299 A:  w dodawanym art. 15h ust. 1 nadać brzmienie: 

„1. Z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, orzeczenie o niepełnosprawności albo 
orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, wydane na czas określony na podstawie ustawy z dnia 27 
sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, 
którego ważność: 

1) upłynęła w terminie do 90 dni przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, pod warunkiem 
złożenia w tym terminie kolejnego wniosku o wydanie orzeczenia, zachowuje ważność do upływu 
60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej 
niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełno-
sprawności;

2) upływa w terminie od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, zachowuje ważność do upływu 60.
dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż 
do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełno-
sprawności.”, 

NIE  MA  DOPISKU 

                                ©Kancelaria Sejmu   s. 65/306  02.02.2021  
                            
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200001842/U/D20201842Lj.pdf

4.Jeżeli decyzja przyznająca świadczenie z pomocy społecznej, o której mowa w ustawie z dnia 
12marca 2004r. O pomocy społecznej, została wydana w związku 

TU:
z niepełnosprawnością potwierdzoną orzeczeniem i okres, na który została przyznana pomoc, 
jest uzależniony terminem ważności orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu nie-
pełnosprawności, okres wskazany w decyzji ulega przedłużeniu na okres, na jaki zachowuje waż-
ność orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, zgodnie z 
ust.1 i 2, na podstawie decyzji wydanej z urzędu
5.Zmiana decyzji w przypadku, o którym mowa w ust.4, nie wymaga przeprowadzenia rodzinnego 
wywiadu środowiskowego ani jego aktualizacji. 
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Dz. U. 2020 poz. 1842 O B W I E S Z C Z E N I E

MARSZAŁKA SEJMU RZECZ Y P O S P O L I T E J P O L S K I EJ

z dnia 16 października 2020r.w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o szczególnych roz-
wiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych 
chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych -

dopisek   został zrobiony w   ustawie

Dz. U. 2020 poz. 374  U S T A W A  z dnia 2 marca 2020r. 

                    Jako    Tekst  jednolity dla  aktu    z   tym  dopiskiem  

Dz.U. 2020 poz. 374 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. 

                                       Dopisek ukazał się  w  dniu  2  luty 2021 

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200001842/U/D20201842Lj.pdf

                        W  ustawie   Tekst  ujednolicony Dz.U. 2020 poz. 1842

jest napisane:

Opracowano na podstawie:t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1842, 

2112, 2113, 2123, 2157, 2255, 2275, 2320, 2327, 2338, 2361, 2401, z 2021 r. poz. 11, 
159, 180. 

                                  NIE MA  POZ. 374  oraz  568. 

Ważność orzeczenia określona jest terminem wraz z przyznaną grupą inwalidzką lub
stopniem niepełnosprawności na określony okres czasu. Stan zdrowia może ulec zmia-
nie a tym samym zmianie mogą ulec badania, które powinny być aktualne a nie prze-
dłużane. Przedłużanie ważność orzeczenia nie może wpływać na ważność badań oraz
stanu zdrowia. W przypadku epidemii wystarczy przepis nakazujący wydawanie no-
wych orzeczeń zaocznie na podstawie aktualnej dokumentacji,  bez konieczności sta-
wiennictwa przed komisją. Nie można uznać, że dane orzeczenie może być ważne na
czas nieokreślony skoro jest wydawane na czas określony. Jest to sprzeczność.  Waż-
ność orzeczenia określona jest terminem wraz z przyznaną grupą inwalidzką lub stop-
niem niepełnosprawności na określony okres czasu. Stan zdrowia może ulec zmianie a
tym samym zmianie mogą ulec badania, które powinny być aktualne a nie przedłużane.
Przedłużanie  ważność  orzeczenia  nie  może  wpływać  na  ważność  badań  oraz  stanu
zdrowia. W szczególności chodzi o to, że nie można zrezygnować z orzeczenia a tym
samym ze świadczeń przyznanych na podstawie jakiegoś orzeczenia,  bo z mocy tej
ustawy ważność wszystkich orzeczeń ulega przedłużeniu. Tym samym oznacza to- że
dana osoba jest poniekąd skazana na takie orzeczenie oraz jakieś świadczenia,  i nie
może z nich zrezygnować, do czego ma prawo . Jest to arbitralne wymuszanie i narzu-
canie przymusu tkwienia na jakimś już nieaktualnym orzeczeniu.Niekoniecznie wyma-
ga to nowego orzeczenia ale uznania prawa do rezygnacji z jakiegoś orzeczenia a tym
samym ze świadczeń przyznanych na mocy takiego orzeczenia . 
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 Każdy ma prawo wyboru , to znaczy czy chce nadal korzystać z tego samego orzecze-
nia czy nie a w tym wypadku ustawa prawa te ogranicza wbrew Konstytucji .

Konstytucja RP.
Art. 30. Przyrodzona i niezbywalna godność człowieka stanowi źródło wolności i praw 
człowieka i obywatela. Jest ona nienaruszalna, a jej poszanowanie i ochrona jest obo-
wiązkiem władz publicznych.
Art.31.1. Wolność człowieka podlega ochronie prawnej.
2. Każdy jest obowiązany szanować wolności i prawa innych. Nikogo nie wolno zmu-
szać do czynienia tego, czego prawo mu nie nakazuje.
3. Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być 
ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym pań-
stwie
- dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska,
zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób.

Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw.
Wyraża się w nich autonomia jednostki i jej prawo do dokonywania życiowych wybo-
rów. 

 Samostanowienie to przede wszystkim możliwość samodzielnego decydowania o swo-
im życiu osobistym, to prawo do życia własnym życiem, wolnym od ingerencji ze stro-
ny państwa i osób trzecich, to „prawo do pozostawienia w spokoju”. 

Gdzie jest uzasadnienie do tych dodanych przepisów ? 
Gdzie jest analiza stanu sprawnego i kto ją opracował do autopoprawki Mora-
wieckiego?   Sam z siebie jest taki genialny ? Zajmuje się prawem od niedawna, 
przedtem się nie zajmował. Gdzie się uczył prawa ?   Gdzie studiował prawo ? 

……………………………………………...
Krystyna  Ziemlańska
20- 860  Lublin
ul. Paderewskiego 4- 179 
……………………………………………………………………………...

listy@prezydent.pl  10 luty 2021 

                                    CO SIĘ  DZIEJE Z  FORMULARZEM?  

https://www.prezydent.pl/prezydent/pytania-i-odpowiedzi/page,2.html

POPRZEDNIA 1, 2, 3, 4 NASTĘPNA 

Powyżej prezentujemy odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, jakie trafiają do Kancelarii 
Prezydenta RP. Nie jest to zamknięta lista, bo codziennie - listownie i mailowo - dostajemy nowe. 
Będziemy na nie odpowiadać właśnie w tym miejscu, dlatego jeżeli nie znalazłeś odpowiedzi na 
nurtujące Cię pytanie - zadaj swoje przez formularz kontaktowy.
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http://beta.prezydent.pl/zadaj-pytanie-prezydentowi

Niestety, nie udało się odnaleźć tej strony

Nie udało się połączyć z serwerem pod adresem „beta.prezydent.pl”.

Dlaczego nie udzielono mi  odpowiedzi na  pytanie kto odbiera  listy do  prezydenta  ?
Kto odebrał  listy w sprawie  złych  przepisów w  ustawie covidowej  oraz    zmiany  tych  przepi-
sów  jak też  sytuacji  prawnej  BFG?
Czy  Prezydent  jest aż  tak zajęty, że  nie ma czasu na  przeczytanie  tych  krótkich listów  ? 
A  czy w ogóle zapoznaje się z  listami  ? 
Dlaczego nie  udzielał  odpowiedzi na  liczne  emaile  w  sprawie  szczepionki na  covida ?
Może  nie dostał  tych emaili ? Może  ktoś   mu nie przekazał    podobnie jak   tych ostatnich ? 

------ Wiadomość oryginalna ------
Temat: Potwierdzenie odbioru listu nadesłanego na skrzynkę poczty elektronicznej Prezydenta RP 
Andrzeja Dudy
Data: 2021-02-10 7:48
Nadawca: "Stanowisko informacyjne CO KPRP" <listy@prezydent.pl>
Adresat: "Krystyna Ziemlańska" <wydawnictwo.bialy.orzel@vip.interia.pl>; 

Potwierdzamy odbiór listu nadesłanego na skrzynkę poczty elektronicznej Prezydenta RP An-
drzeja Dudy. Dziękujemy i uprzejmie informujemy, że list został przekazany do rejestracji.
………………………………………………………………………………...

listy@prezydent.pl  10 luty 2021 

------ Wiadomość oryginalna ------
Temat: Krystyna Ziemlańska 10luty 2021 ciąg dalszy
Data: 2021-02-10 8:40
Nadawca: "Krystyna Ziemlańska" <wydawnictwo.bialy.orzel@vip.interia.pl>
Adresat: listy@prezydent.pl; 

listy@prezydent.pl 10 luty 2021 

------ Wiadomość oryginalna ------
Temat: 2. Krystyna Ziemlańska 10 luty 2021
Data: 2021-02-10 8:36
Nadawca: "Krystyna Ziemlańska" <wydawnictwo.bialy.orzel@vip.interia.pl>
Adresat: listy@prezydent.pl; 
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Przypominam  ideały Pana  Prezydenta  oraz  jego wypowiedzi.

Wybory prezydenckie 2020

Działać w służbie wszystkich Polaków

Jeżeli będę Prezydentem Rzeczypospolitej na kolejną kadencję, gwarantuję kontynuację do-
brych zmian, które służą i pomagają Polakom. Chcę budować silne, sprawiedliwe państwo, 
którego naród żyje godnie i bezpiecznie.

 Wierzę, że jesteśmy w stanie zbudować Polskę, o jakiej marzymy. Polskę sprawiedliwą, bo-
gatą, silną, która dba o obywateli, w której zwycięża uczciwość, a nie cynizm i draństwo. 

Polska to nasz wspólny dom. Jako jego mieszkańcy chcemy, by był on opoką chroniącą nas 
w czasie burzy. Chcemy, by zapewniał nam bezpieczeństwo, które pozwala patrzeć w przy-
szłość z nadzieją i optymizmem. Bezpieczny dom musi mieć solidną konstrukcję i twardy 
fundament. Tym fundamentem winna być równość wszystkich wobec prawa, a filarami - 
praca i rodzina. Mamy odpowiedzialność przed następnymi pokoleniami, jaką Polskę im zo-
stawimy. Musimy zostawić im Polskę silną, sprawiedliwą, dobrze rozwiniętą .

Obiecuję, że jeśli obdarzycie mnie ponownie zaufaniem, będą kontynuował politykę budo-
wania Polski silnej i sprawiedliwej, w której wszyscy są równi. 

https://www.andrzejduda.pl/

6.10.2020  Andrzej Duda: Rekonstrukcja rządu nie jest w Polsce codziennością 
Zapewnił, że każdy projekt i każdy głos, który będzie do niego kierowany, będzie przez nie-
go "wnikliwie obserwowany od strony merytorycznej". "W pierwszej kolejności będę się 
kierował zobowiązaniami, które podjąłem, które podjęliśmy, ale będę się w każdym przy-
padku kierował także tym, co nazywamy dobrem obywateli i dobrem Rzeczpospolitej" - 
oświadczył Duda.

    ------ Wiadomość oryginalna ------
Temat: Potwierdzenie odbioru listu nadesłanego na skrzynkę poczty elektronicznej Prezydenta RP 
Andrzeja Dudy
Data: 2021-02-10 8:44
Nadawca: "Stanowisko informacyjne CO KPRP" <listy@prezydent.pl>
Adresat: "Krystyna Ziemlańska" <wydawnictwo.bialy.orzel@vip.interia.pl>; 

  Potwierdzamy odbiór listu nadesłanego na skrzynkę poczty elektronicznej Prezydenta 
RP Andrzeja Dudy. Dziękujemy i uprzejmie informujemy, że list został przekazany do 
rejestracji.
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------ Wiadomość oryginalna ------
Temat: Odpowiedź Biura Komunikacji Społecznej Kancelarii Sejmu na list z dnia 08.02.2021
Data: 2021-02-11 11:22
Nadawca: listy@sejm.gov.pl
Adresat: wydawnictwo.bialy.orzel@vip.interia.pl; 
Warszawa, 10  lutego 2021 r.

Kancelaria Sejmu
Biuro Komunikacji Społecznej
ul. Wiejska 4/6/8
00-902 Warszawa

BKSP-1151-5724/21
Pani  Krystyna  Ziemlańska
Szanowna Pani

W odpowiedzi na Pani pisma z dnia 9 i 10 lutego 2021 r. Biuro Komunikacji Społecznej Kancelarii 
Sejmu informuje, co następuje.

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobiega-
niem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych 
nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw miał druk 299. 
Autopoprawka to druk 299-A. W poprzednim naszym piśmie została Pani poinformowana, gdzie 
może się Pani zapoznać z treścią projektu i jego uzasadnieniem oraz treścią autopoprawki i jej uza-
sadnieniem. 

Informacja publiczna dotyczy sfery faktów, a Kancelaria Sejmu może udostępniać tylko te informa-
cje, które znajdują się w jej posiadaniu. 
W związku z powyższym, możemy jedynie poinformować, że autopoprawka jest składana przez 
podmiot wnoszący projekt. Przedmiotowy projekt był projektem rządowym, a pod autopoprawką 
podpisał się Prezes Rady Ministrów. Prace nad sformułowaniem jej treści nie były więc prowadzo-
ne w Sejmie w ramach prac legislacyjnych nad złożonym projektem.
Ministerstwem wiodącym w pracach nad projektem było Ministerstwo Rozwoju.
 W interesującym Panią zakresie może więc się Pani zwrócić do KPRM (bip@kprm.gov.pl) lub Mi-
nisterstwa Rozwoju (kancelaria@mrpit.gov.pl).

Ponadto informujemy, że Kancelaria Sejmu jako urząd obsługujący Sejm i jego organy nie dokonu-
je wykładni przepisów prawa ani nie analizuje obowiązującego ustawodawstwa na wniosek kore-
spondentów.Wyjaśniamy również, że Internetowy System Aktów Prawnych (ISAP) dostępny na 
stronie sejm.gov.pl nie jest źródłem prawa i nie należy go w ten sposób traktować. 

                      ISAP ma charakter pomocniczy i informacyjny.  ???

Oficjalnym źródłem prawa w Polsce jest Dzienniki Ustaw, które wydaje Prezes Rady Ministrów 
przy pomocy Rządowego Centrum Legislacji na stronie www.dziennikiustaw.gov.pl.
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Ponadto, pragniemy zauważyć, że zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do infor-
macji publicznej (Dz.U. z 2020 r. poz. 2176) ustawowy czas udzielenia odpowiedzi na wniosek to 
14 dni, z możliwością przedłużenia terminu do 2 miesięcy. 

Co do pozostałych pism, Biuro Komunikacji Społecznej Kancelarii Sejmu udziela odpowiedzi w 
zwyczajowym terminie jednego miesiąca.

Z poważaniem
Magdalena Baszkowska
główny specjalista 

…………………………………………..
------ Wiadomość oryginalna ------
Temat: Re: Odpowiedź Biura Komunikacji Społecznej Kancelarii Sejmu na list z dnia 08.02.2021
Data: 2021-02-11 12:38
Nadawca: "Krystyna Ziemlańska" <wydawnictwo.bialy.orzel@vip.interia.pl>
Adresat: "listy@sejm.gov.pl" <listy@sejm.gov.pl>; 

Dziękuję za  udzieloną  odpowiedź.
Jednak  uprzejmie proszę o  informację,  czy można  jakoś  sprawdzić  i uzyskać  infor-
mację , kto  przyjął  tę  autopoprawkę-  personalnie- czy jest to  gdzieś  jakoś  odnoto-
wane    i  przez  kogo, w  jakimś  oficjalnym  rejestrze  lub innym  zbiorze  danych . 
Kiedy  i gdzie  została  zarejestrowana , przez  kogo, i jakie  źródła  mogą   to potwier-
dzić. 

Innymi  słowy- jaki  jest  tryb  procedowania  takich  autopoprawek ,  do kogo  wpły-
wają, gdzie są  rejestrowane i co  się z  nimi dalej  dzieje.

Będę wdzięczna za   uzupełnienie  odpowiedzi.
……………………………………………………………………………………….

Manipulacje  z  ustawą o  pomocy społecznej  oraz dodane  przepisy o  policji 

Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2020 r. Poz. 1876  

oraz      Dz. U. z 2020 r. Poz. 2369 

Dz.U.2020.1876 t.j.  na  ustawie  jest data 21  stycznia 2021 

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20040640593/U/D20040593Lj.pdf

| Akt obowiązujący 
Wersja od: 1 stycznia 2021 r. 
Art.  107.  [Rodzinny wywiad środowiskowy] 
1.  Rodzinny wywiad środowiskowy przeprowadza się u osób i rodzin korzystających lub ubiegają-
cych się o świadczenia z pomocy społecznej w celu ustalenia ich sytuacji osobistej, rodzinnej, do-
chodowej i majątkowej oraz u osób, o których mowa w art. 103.
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DODANY  
3a.Przy przeprowadzaniu rodzinnego wywiadu środowiskowego oraz świadczeniu pracy socjalnej 
w środowisku może uczestniczyć drugi pracownik socjalny. Rodzinny wywiad środowiskowy oraz 
świadczenie pracy socjalnej w środowisku może się odbywać w asyście funkcjonariusza Policji. 

DODANY 
3b. Kierownik ośrodka pomocy społecznej oraz dyrektor centrum usług społecznych, o którym 
mowa w ustawie z dnia 19lipca 2019r. O realizowaniu usług społecznych przez centrum usług spo-
łecznych, na wniosek pracownika socjalnego ośrodka pomocy społecznej albo centrum usług spo-
łecznych lub z własnej inicjatywy, może wystąpić z wnioskiem do właściwego miejscowo komen-
danta Policji o asystę w trakcie przeprowadzania rodzinnego wywiadu środowiskowego lub świad-
czenia pracy socjalnej w środowisku. Właściwy miejscowo komendant Policji jest obowiązany do 
zapewnienia pracownikowi socjalnemu asysty Policji przy przeprowadzaniu rodzinnego wywiadu 
środowiskowego lub świadczeniu pracy socjalnej w środowisku. 

Dz. U. z 2020 r. Poz. 2369 

Ustawa z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej 
i członków ich rodzin oraz niektórych innych ustaw

Akty zmienione (6)

Dz.U. 2004 nr 64 poz. 
593

2021-01-
01

akt posiada tekst jed-
nolity

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o po-
mocy sp

Tekst aktu:  D20202369L.pdf

Nie ma w  tym akcie  zmian w  Ustawie o pomocy społecznej

Tekst ogłoszony: D20202369.pdf

Art 2. dotyczy  zmian  kilku  przepisów w  ustawie  o pomocy  społecznej ale  nie  Art.107 

Status aktu prawnego: obowiązujący

Data ogłoszenia: 2020-12-28

Data wydania: 2020-12-10

Data wejścia w życie: 2021-01-01

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20040640593/U/D20040593Lj.pdf
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                                    AKTY ZMIENIONE 

                     Dz.U. 2004 nr 64 poz. 593  są te dodane przepisy  Art.107 

Ale  to nie problem przerobić    jakąś  poprzednią   ustawę  i zamieścić w  ISAP 

 jako    inną. 

Na  przykład  ta  sama  ustawa  o pomocy społecznej  :

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190001507/U/D20191507Lj.pdf

Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2019 r. Poz. 1507, 1622, 1690, 1818, 2473

                    ma datę ©Kancelaria Sejmu   28.01.2020 

  Status aktu prawnego:   wygaśnięcie aktu  z  tymi dodanymi  przepisami Art. 107 

Data ogłoszenia:  2019-08-12

Data wydania:  2019-07-05

Data wygaśnięcia:  2020-10-26

                                     a  pod  tym jest : 

Tekst jednolity dla aktu (1)   który powinien także  wygasnąć 

Adres publikacyjny Status Tytuł
Dz.U. 2004 nr 64 poz. 
593

akt posiada tekst jedno-
lity

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo-
łecznej

Dz.U. 2004 nr 64 poz. 593

1. Dziennik Ustaw
2. 2004
3. 64
4. poz. 593

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

Tekst ogłoszony:  D20040593.pdf
Tekst ujednolicony:  D20040593Lj.pdf
Status aktu prawnego: akt posiada tekst jednolity
Data ogłoszenia:  2004-04-15
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Data wydania:  2004-03-12
Data wejścia w życie:  2004-05-01
Data obowiązywania:   2004-05-01

Dz.U. 2020 poz. 1876

1. Dziennik Ustaw
2. 2020
3. poz. 1876

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 września 
2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pomocy społecznej

Tekst aktu:  D20201876L.pdf

1.Na podstawie art.16ust.1zdaniepierwsze ustawy z dnia 20lipca 2000r. O ogłaszaniu aktów 
normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U.z2019r.poz.1461) ogłasza się w 
załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst ustawy z dnia 12marca 2004r.
 O pomocy społecznej (Dz.U.z2019r.poz.1507), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1)ustawą z dnia 19 lipca 2019r.o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o 
ochronie zdrowia psychicznego(Dz. U. poz. 1690oraz z 2020 r. poz. 875) 

Tekst ogłoszony:  D20201876.pdf
Warszawa, dnia 26 października 2020 r  poz. 1876 
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200001876/O/D20201876.pdf
Są  te  przepisy o policji 

Tekst ujednolicony:  D20201876Lj.pdf
Status aktu prawnego:  obowiązujący
Data ogłoszenia:  2020-10-26
Data wydania:  2020-09-17
Data stanu prawnego:  2020-09-17
Organ wydający:
MARSZAŁEK SEJMU

Dz.U. 2004 nr 64 poz. 593

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20040640593/O/D20040593.pdf

Tekst   ogłoszony z  roku  2004  skan  druku  z  roku 2004   
                    Art  107  jest inny  bez  przepisów o  policji 
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Tekst  ujednolicony  
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20040640593/U/D20040593Lj.pdf

Data  na ustawie  21  stycznia  2021   rok 

Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, 2369. 

Organ zobowiązany:
RADA MINISTRÓW
MIN. WŁAŚCIWY DS ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

PONIŻEJ  ZDJĘCIE     STRONY  ISAP 
Dz.U. 2004 nr 64 poz. 593

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20040640593/O/D20040593.pdf

Tekst   ogłoszony z  roku  2004  skan  druku  z  roku 2004   
 Art  107  jest inny  bez  przepisów o  policji 
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                                              ODPOWIEDŹ  NA  CAŁY PLIK 

MINISTERSTWO RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

DEPARTAMENT POMOCY I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa, tel. +48 22 661 12 77, fax +48 22 661 12 76
https://www.gov.pl/web/rodzina, e-mail: Sekretariat.DPS@mrips.gov.pl

DPS-VII.052.53.2021.MDR Warszawa, dn. 11 lutego 2021 r.      

Pani Krystyna Ziemlańska  
ul. Paderewskiego 4/179  
20-860 Lublin

wydawnictwo.bialy.orzel@vip.interia.pl

Szanowna Pani,

odpowiadając na Pani pismo przesłane drogą elektroniczną do Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw
Osób Niepełnosprawnych w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej, uprzejmie informuję, że pi-
smo to otrzymał Departament Pomocy i Integracji Społecznej, który zajmuje się problematyką pomocy
społecznej.

W ramach kompetencji wyjaśniam więc, że zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca
2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369) przyznawanie i wypłacanie pomocy na
ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków, pożyczek oraz pomocy w naturze należy do zadań
własnych gminy.

Zadania pomocy społecznej w gminach wykonują jednostki organizacyjne - ośrodki pomocy
społecznej lub centra usług społecznych.

W związku z powyższym w sprawie tych świadczeń może Pani kontaktować się z Miejskim
Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Lublinie (ul. Marii Koryznowej 2d, 20-137 Lublin).

           Z poważaniem

     Marzena Bartosiewicz
        Zastępca Dyrektora Departamentu 
          Pomocy i Integracji Społecznej

   /podpisano elektronicznie/

Komentarz do  pisma  :. No  comment. 

                                                                   43.



Krystyna Ziemlańska 
20- 860 Lublin
Paderewskiego 4- 179                                                                   Dnia 15. 02.2021

                                                                                        rejlpn@lublin.po.gov.pl 
                                                                              PROKURATURA  REJONOWA
                                                                                          Lublin Północ                                               

Do   SYGN  PR  Ko  (k)  1012. 2020 w  sprawie  zawiadomienia  przeciwko  MOPR  oraz  SSR  
Kołtunowi  - załączam nowe  zawiadomienie wraz z  danymi o  przepisach w  ustawie  covidowej  
opracowanej  specjalnie  dla  mojej osoby  aby  mnie  załatwić   tymi  przepisami w  Sądzie  Ro-
dzinnym w  Lublinie  Sygn  V Rns  1200/20.
                             Dotyczą  one  Kancelarii  Prezesa  Rady Ministrów.

  Poniższe  dane  wykazują  celowe  spreparowanie    przeciwko  mnie  przepisów w  ustawie  covi -
dowej czego dotyczą  poprzednie  zawiadomienia  wraz z  procesem  legislacyjnym w  tym  podro-
bienie  projektu  ustawy,  zamieszczanie  fałszywych danych w  ISAP  oraz  na   stronie  interneto -
wej  Sejmu.  Poniżej załączone są dowody zebrane w dniu 15  luty 2021.   Trzeba  je  uważnie
przeczytać.  

 Stron 17 razem.      Mgr  Krystyna   Ziemlańska 

………………………………………………

------ Wiadomość oryginalna ------
Temat: Odpowiedź Biura Komunikacji Społecznej Kancelarii Sejmu na list z dnia 11.02.2021
Data: 2021-02-15 12:18
Nadawca: listy@sejm.gov.pl
Adresat: wydawnictwo.bialy.orzel@vip.interia.pl; 

Warszawa, 15  lutego 2021 r.
Kancelaria Sejmu
Biuro Komunikacji Społecznej
ul. Wiejska 4/6/8
00-902 Warszawa                  BKSP-141-5724/21

Pani  Krystyna  Ziemlańska

Szanowna Pani
W odpowiedzi na Pani pismo z dnia 11 lutego br. uprzejmie informujemy, co następuje.
Po wpłynięciu autopoprawki do Sejmu, Marszałek Sejmu skierowała ją do dalszego procedowania, 
zgodnie z zasadami procesu legislacyjnego. Autopoprawce został nadany numer druku sejmowego 
- 299-A i została dołączona (stała się częścią) projektu ustawy druk nr 299. 
W stosunku do wniesionej autopoprawki nie ma specjalnej procedury legislacyjnej ani odrębnego 
trybu jej przyjmowania. 
Tekst autopoprawki jest wprowadzany do przedłożonego projektu bez konieczności jej głoso-
wania.
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Postępowania z projektami ustaw wniesionymi do Sejmu jest szczegółowo uregulowane w uchwale
Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1992 r. Regulamin Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej 
(M. P. z 2019 r., poz. 1028). Treść Regulaminu Sejmu jest dostępna na stronie www.sejm.gov.pl w 
zakładce Prawo.  
Kancelaria Sejmu nie posiada informacji, jak przebiegały prace nad formułowaniem treści autopo-
prawki zanim została ona przekazana do laski marszałkowskiej.

Z poważaniem
Magdalena Baszkowska   główny specjalista

------ Wiadomość oryginalna ------
Temat: Re: Odpowiedź Biura Komunikacji Społecznej Kancelarii Sejmu na list z dnia 11.02.2021
Data: 2021-02-15 13:03
Nadawca: "Krystyna Ziemlańska" <wydawnictwo.bialy.orzel@vip.interia.pl>
Adresat: "listy@sejm.gov.pl" <listy@sejm.gov.pl>; 

Dziękuję za  kolejną  odpowiedź ale nie rozumiem dlaczego unika Pani    udzielenia 
informacji o tym; kiedy    dokładnie ta autopoprawka  wpłynęła  -data-    przez  kogo  i w jakim re-
jestrze  danych  została odnotowana  i czy można  to sprawdzić    to znaczy  ten rejestr  lub inną  
bazę danych  z  datą  wpływu  tej autoprawki.  Przecież  nie wpłynęła  chyba  bezpośrednio do 
Marszałek Sejmu  ?  Gdzieś  musiała  zostać odnotowana. 

Jeśli  wpłynęła do  Kancelarii Sejmu  to tam musi  być  gdzieś  odnotowana pod  jakaś sygnaturą  
lub numerem  i datą  wpływu. 

Czy  można  to jakoś  ustalić  chociaż  ogólnie  ? 

------ Wiadomość oryginalna ------
Temat: Wystąpienie
Data: 2021-02-15 11:34
Nadawca: "Serocki Marcin" <marcin.serocki@kprm.gov.pl>
Adresat: "wydawnictwo.bialy.orzel@vip.interia.pl" <wydawnictwo.bialy.orzel@vip.interia.pl>; 
DW: "dso" <dso@kprm.gov.pl>; "bprm" <bprm@kprm.gov.pl>; 

Szanowna Pani,

uprzejmie dziękujemy za przekazanie swoich uwag w zakresie tzw. „regulacji covidowych”.

Informujemy, że Pani wystąpienie z dnia 10 lutego 2021 r., zostanie przekazane, zgodnie z

właściwością, do Departamentu Spraw Obywatelskich w Kancelarii Prezesa Rady Mini-

strów.Uprzejmie pragnę wspomnieć, iż podział zadań dla poszczególnych komórek organiza-

cyjnych Kancelarii Prezesa Rady Ministrów wynika z Zarządzenia Nr 14 Szefa Kancelarii

Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2020 r. w sprawie nadania Regulaminu organiza-

cyjnego Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz regulaminów wewnętrznych.  
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Zgodnie z powyższym zadania Departament Oceny Skutków Regulacji obejmują m.in.  opi-

niowanie dokumentów ocen skutków regulacji sporządzanych do projektów dokumentów

rządowych i przekazywanych planów działalności ministrów. Natomiast Departament Spraw

Obywatelskich  jest  właściwy  w sprawach przyjmowania,  rozpatrywania  i  załatwiania

skarg, wniosków, petycji, postulatów oraz innych spraw kierowanych przez obywateli.

Ewentualne pytania i wątpliwości w niniejszej sprawie, prosimy kierować bezpośrednio

do Departamentu Spraw Obywatelskich.

Z poważaniem, 

MARCIN SEROCKI
Naczelnik
Wydział Analiz Społecznych i Strategii
Departament Oceny Skutków Regulacji

 
 KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW

MAFIJNE  AUTOPRAWKI 

Art. 36. Czytania projektu ustaw lub uchwał, autopoprawki

Dz.U.2012.0.32 t.j. - Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1992 r. 
- Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

wg stanu prawnego z dnia 28 maja 2020 r. - M.P. 2020 poz. 476 

1. Rozpatrywanie projektów ustaw odbywa się w trzech czytaniach, a uchwał - w dwóch czyta-
niach.

Kiedy te   przepisy  zostały dodane  ?  
1a. Wnioskodawca, do czasu rozpoczęcia pierwszego czytania, może wnieść autopoprawkę do 
przedłożonego projektu. 
Tekst autopoprawki jest wprowadzany do przedłożonego projektu bez konieczności jej głosowania.

1b. Do autopoprawki stosuje się odpowiednio przepisy art. 34 elementy formalne projektu ustawy i 
uchwał, 

przepisy  zostały dodane   3 października 2019 

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WMP20190001028/U/M20191028Lj.pdf
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M.P. 2019 poz. 1028   

 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 października 2019 r. w spra-
wie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej - Regulamin Sejmu 
Rzeczypospolitej Polskiej

………………………………………….

Pytanie do  Pani Baszkowskiej

------ Wiadomość oryginalna ------
Temat: 2. Re: Odpowiedź Biura Komunikacji Społecznej Kancelarii Sejmu na list z dnia 11.02.2021
Data: 2021-02-15 14:01
Nadawca: "Krystyna Ziemlańska" <wydawnictwo.bialy.orzel@vip.interia.pl>
Adresat: listy@sejm.gov.pl; 

Jeśli można zadać dodatkową  prośbę to znaczy czy  jakoś  ustalić,  to bardzo  proszę o  infor-
mację   kiedy  odbyło  się  pierwsze  czytanie  ustawy covidowej – czy jest  możliwe  ustalenie  
daty  pierwszego czytania, czy to  jest to gdzieś odnotowywane  ?  

Zgodnie z Dz.U.2012.0.32 t.j. - Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1992 r. 
- Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
wg stanu prawnego z dnia 28 maja 2020 r. - M.P. 2020 poz. 476 

Art. 36. Czytania projektu ustaw lub uchwał, autopoprawki
1a. Wnioskodawca, do czasu rozpoczęcia pierwszego czytania, może wnieść autopoprawkę do 
przedłożonego projektu. 
…………………………….

------ Wiadomość oryginalna ------
Temat: 3. Re: Odpowiedź Biura Komunikacji Społecznej Kancelarii Sejmu na list z dnia 11.02.2021
Data: 2021-02-15 15:10
Nadawca: "Krystyna Ziemlańska" <wydawnictwo.bialy.orzel@vip.interia.pl>
Adresat: listy@sejm.gov.pl; 

Pomogę  Pani  :
Regulamin Sejmu 
Art. 37. 1. Pierwsze czytanie przeprowadza się na posiedzeniu Sejmu lub komisji. 
4. Pierwsze czytanie może się odbyć nie wcześniej niż siódmego dnia od doręczenia posłom druku 
projektu, chyba że Sejm lub komisja postanowią inaczej.

Jaka była data  posiedzenia   Sejmu   w sprawie  pierwszego czytania  ustawy  covidowej  ?
Dziękuję za  pomoc.

……………………………………………...
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Regulaminu Sejmu RP 

Marszałek Sejmu nadaje bieg inicjatywom ustawodawczym i uchwałodawczym, wnioskom orga-
nów państwa i petycjom skierowanym do Sejmu po zasięgnięciu opinii Prezydium Sejmu,

Przepis wykasowany z  Regulaminu  - widniał  w wikipedii 

Tę stronę ostatnio edytowano 29 sty 2021, 16:56. 
https://pl.wikipedia.org/wiki/Marszałek_Sejmu_Rzeczypospolitej_Polskiej

Obowiązki

-  przy nadawaniu biegu inicjatywom ustawodawczym ma prawo dokonania ich wstępnej kontroli 
pod względem zgodności z prawem.

Art.10.1. Marszałek Sejmu  

Art.10.1. Marszałek Sejmu:
1)stoi na straży praw, godności i powagi Sejmu;
2)reprezentuje Sejm;
3)zwołuje posiedzenia Sejmu;
4)przewodniczy obradom Sejmu;
5)czuwa nad tokiem i terminowością prac Sejmu i jego organów 

Art 34. 1.
9.Marszałek Sejmu po otrzymaniu projektu ustawy, z wyjątkiem projektów wnoszonych przez 
Prezydenta oraz Radę Ministrów, przed skierowaniem projektu do pierwszego czytania zarządza 
sporządzenie przez ekspertów Kancelarii Sejmu opinii w sprawie zgodności wniesionego projektu z
prawem Unii Europejskiej .

Art 36.
1b.Do autopoprawki stosuje się odpowiednio przepisy art.34. 

Art. 37. 1. Pierwsze czytanie przeprowadza się na posiedzeniu Sejmu lub komisji. 
4. Pierwsze czytanie może się odbyć nie wcześniej niż siódmego dnia od doręczenia posłom druku 
projektu, chyba że Sejm lub komisja postanowią inaczej.

Art. 51. Sejm w szczególnie uzasadnionych wypadkach może skrócić postępowanie z projektami 
ustaw oraz uchwał przez: 
1) przystąpienie do pierwszego czytania niezwłocznie po otrzymaniu przez posłów projektu; 

Art. 52. 1. Marszałek Sejmu przesyła niezwłocznie Marszałkowi Senatu i Prezydentowi potwier-
dzony swoim podpisem tekst uchwalonej przez Sejm ustawy. 
2. Tekst ustawy, o którym mowa w ust. 1, dostarcza się posłom.

Art. 53. 1. O powziętych przez Sejm uchwałach Marszałek Sejmu zawiadamia Prezydenta, Mar-
szałka Senatu i Prezesa Rady Ministrów oraz przesyła im podpisane przez siebie teksty uchwał. 
2. Prezes Rady Ministrów zarządza ogłoszenie uchwały Sejmu w Dzienniku Urzędowym Rzeczy-
pospolitej Polskiej „Monitor Polski”, jeżeli Marszałek Sejmu tak postanowi.
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Art. 71. 1. Marszałek Sejmu, nadając bieg projektowi ustawy wniesionemu do Sejmu przez Radę 
Ministrów w trybie art. 123 Konstytucji, zwanemu dalej „pilnym projektem ustawy”, ustala jedno-
cześnie orientacyjny kalendarz prac w Sejmie nad projektem. 
Art. 73. 1. Pierwsze czytanie pilnego projektu ustawy przeprowadza się na posiedzeniu Sejmu lub 
komisji. Marszałek Sejmu może zarządzić przeprowadzenie pierwszego czytania bez zachowania 
terminu określonego w art. 37 ust. 4. 
2. Marszałek Sejmu, kierując pilny projekt ustawy do komisji, ustala im jednocześnie termin przed-
stawienia sprawozdania, nie dłuższy jednak niż 30 dni. 2a. W odniesieniu do pilnego projektu usta-
wy można przeprowadzić wysłuchanie publiczne, o którym mowa w rozdziale 1a. 3. Przepisy art. 
38, art. 39 ust. 1 i 2 i art. 40–43 stosuje się odpowiednio. 
Art. 74. Pilny projekt ustawy Marszałek Sejmu wprowadza do porządku dziennego posiedzenia 
Sejmu, najbliższego po zakończeniu prac komisji. 

……………………………………………………………………….

Ustaliłam sama  :      http://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=265

Rządowy projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdzia-
łaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzy-
sowych  określenia zasad i trybu zapobiegania  etc.  

Posiedzenia komisji i podkomisji
• 2020 
• 1 marca 2020

Projekt wpłynął do Sejmu - druk nr 265  nie ma w  nim dodanych przepi-
sów 

• 1 marca 2020
Skierowano do I czytania w komisjach  do Komisji Zdrowia

• 2 marca 2020

I czytanie w komisjach
• Praca w komisjach po I czytaniu

• 2 marca 2020
Sprawozdanie komisji druk nr 266

Sprawozdawca: Tomasz Latos
Wnioski mniejszości: 1
Wniosek komisji: załączony projekt ustawy

• 2 marca 2020
II czytanie na posiedzeniu Sejmu
Nr posiedzenia: 7
Decyzja: niezwłocznie przystąpiono do III czytania

• 2 marca 2020
III czytanie na posiedzeniu Sejmu
Nr posiedzenia: 7
Głosowanie: Całość projektu ustawy
Wynik: 400 za, 11 przeciw, 7 wstrzymało się (głos. nr 7)
Decyzja: uchwalono
Komentarz: wniosek mniejszości, poprawki
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• 3 marca 2020
Ustawę przekazano Prezydentowi i Marszałkowi Senatu

• 6 marca 2020
Stanowisko Senatu
Nie wniósł poprawek

• 6 marca 2020
Ustawę przekazano Prezydentowi do podpisu

• Rzekomo 26 marca 2020      Projekt wpłynął do Sejmu - druk nr 299

Autopoprawka druk nr 299-A wpłynęła do Sejmu RZEKOMO   dnia 27-03-2020

http://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=915C2117FD648EE8C1258537003A81AA

          Tak  czy owak,nie mogła  być zgłoszona ta  autopoprawka  

         po pierwszym czytaniu   wbrew  Regulaminowi Sejmu   !  

                          Wpis na stronie  Sejmu  o  tej  autopoprawce

                    został zrobiony  później  jak też  podrobiony projekt   tej samej  ustawy  

    oraz  druk 229  procedowany rzekomo w Sejmie  =  patrz  foto.

……………………………………..

KPRM   Departament Prawny realizuje zadania w zakresie:

-zapewnienia obsługi prawnej i legislacyjnej Prezesa Rady Ministrów, Szefa Kancelarii, 
Szefa Służby Cywilnej oraz Dyrektora Generalnego; 

-zapewnienia zastępstwa prawnego Prezesa Rady Ministrów, Ministra Cyfryzacji, Szefa 
Kancelarii, Kancelarii i Dyrektora Generalnego; 

1. dyrektor - Magdalena Przybysz 
2. zastępca dyrektora - Michał Frączkiewicz 
3. zastępca dyrektora - Aleksandra Wrochna 
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Pod  adresem  publikacyjnym    jest 

Dz.U. 2020 poz. 568
1. Dziennik Ustaw
2. 2020
3. poz. 568

Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z za-
pobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywo-
łanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

Status aktu prawnego:
obowiązujący
Data ogłoszenia:  2020-03-31
Data wydania:  2020-03-31
Data wejścia w życie:    2020-03-31

Autopoprawka druk nr 299-A wpłynęła do Sejmu RZEKOMO   dnia 27-03-2020
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    26 marca  2020 rzekomo  wpłynął  drugi taki sam  projekt  tej ustawy 
                      Dwa  razy  prezydent podpisał  tę samą  ustawę  ? 
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28 marca 2020

Ustawę przekazano Marszałkowi Senatu

• 30 marca 2020

Ustawę przekazano Prezydentowi

• 31 marca 2020

Stanowisko Senatu

Uchwała Senatu druk nr 307

Wniósł poprawki

Skierowano do: Komisji Finansów Publicznych dnia 31-03-2020

• Praca w komisjach nad stanowiskiem Senatu

• 31 marca 2020

Sprawozdanie komisji druk nr 311

Sprawozdawca: Henryk Kowalczyk

Wniosek komisji: przyjąć część poprawek

• 31 marca 2020

Rozpatrywanie na forum Sejmu stanowiska Senatu

Nr posiedzenia: 9

Decyzja: przyjęto część poprawek

• 31 marca 2020

Ustawę przekazano Prezydentowi do podpisu

• 31 marca 2020

Prezydent podpisał ustawę

• Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoła-
nych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw Tekst ustawy w formacie 
htmlTekst ustawy w formacie pdf

Uchwalono na pos. nr 9 dnia 31-03-2020

Dz.U. poz. 568
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http://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/druk.xsp?nr=311
http://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/druk.xsp?nr=307


W ISAP   wstawiony został   przebieg procesu legislacyjnego   jako druk 299  
                                   podciągnięty pod  autopoprawkę  

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000568

Druk sejmowy nr 
299

IX

z dnia 26 marca 2020    Mateusza  Morawieckiego  

  z dodanym  Art. 15 h 1 p. 1 , 2  4 i 5  czyli te dodane  przepisy. 

Druk nr 299 Warszawa, 26 marca 2020 r.
SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
IX kadencja    Prezes Rady Ministrów   RM-10-29-20  Rada Ministrów 

JAKO  RZEKOMY PROJEKT  

https://orka.sejm.gov.pl/Druki9ka.nsf/0/0ED4D419861EFC71C12585370038D29C/
%24File/299.pdf
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https://orka.sejm.gov.pl/Druki9ka.nsf/0/0ED4D419861EFC71C12585370038D29C/$File/299.pdf
https://orka.sejm.gov.pl/Druki9ka.nsf/0/0ED4D419861EFC71C12585370038D29C/$File/299.pdf


                                                               58.



   
                                                                        59.



Krystyna Ziemlańska 
20- 860 Lublin
Paderewskiego 4- 179                                                                   Dnia 16. 02.2021

                                                                                        rejlpn@lublin.po.gov.pl 
                                                                              PROKURATURA  REJONOWA
                                                                                          Lublin Północ               
                                                                                                                                               
Do   SYGN  PR  Ko  (k)  1012. 2020 w  sprawie  zawiadomienia  przeciwko  MOPR  oraz  SSR  
Kołtunowi  - załączam nowe  dane z dnia 15 luty to jest emaile z  pytaniami  do Kancelarii Sejmu.   
Udzielome  mi  odpowiedzi  jeśli  je  otrzymam  będą  załączone.

                                                                             Mgr  Krystyna   Ziemlańska 

Stron 5  A- 4.

…………………………………………………………………...

http://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=299

• 31 marca 2020     Prezydent podpisał  ustawę o zmianie  ustawy 

• Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych 
nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

Dz.U. 2020 poz. 568

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000568

Druk sejmowy 299

Akty zmienione (64)  w  aktach zmienionych  nie ma w wykazie  poprzedniej  ustawy z 
dnia 6  marca 2020 data podpisania przez  prezydenta 

Adres publika-
cyjny

Data: Status Tytuł

Dz.U. 2020 
poz. 374

2020-
03-31

akt posiada 
tekst jednoli-
ty

Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalcza-
niem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoła-
nych nimi sytuacji kryzysowych
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Pod  Dz. U.2020 poz. 374  jest  przekierowanie na Dz.U. 2020 poz. 374

Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych 
nimi sytuacji kryzysowych

oraz  druk sejmowy 265 

…………………………………………………….

Ekspertyzy i opinie Biura Analiz Sejmowych   Posiedzenia komisji i podkomisji

• 2020 
• 26 marca 2020

• Projekt wpłynął do Sejmu – projekt  druk nr 299

Autopoprawka druk nr 299-A wpłynęła do Sejmu dnia 27-03-2020

• 26 marca 2020     Skierowano do I czytania na posiedzeniu Sejmu

                                         W dniu  27 marca 2020  

czyli w tym samym  dniu w którym wpłynęła  rzekomo  Autopoprawka 

                                    rzekomo   przed  pierwszym czytaniem 

                                                                 

I czytanie nowego  projektu  na posiedzeniu Sejmu

                                            Nr posiedzenia: 8             

                            O której godzinie  wpłynęła  do Sejmu czyli do kogo -

                            ta autopoprawka  299 A w jaki sposób  fizycznie

      i o której  godzinie   odbyło się   pierwsze  czytanie ustawy  dniu 27  marca 2020

                                              na posiedzeniu  nr  8  ? 

Terminarz posiedzeń Sejmu

https://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/terminarz.xsp

Porządek obrad
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                  ZREALIZOWANY PORZĄDEK DZIENNY
             
ZREALIZOWANY PORZĄDEK DZIENNY
8. POSIEDZENIA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
w dniach 26 i 27 marca 2020 r. 

1. Pierwsze czytanie przedstawionego przez Prezydium Sejmu projektu uchwały w sprawie 
zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (druki nr 286 i 286-A).

Trzy  czytania  nr  posiedzenia   8   dnia   26 marca 

                        Ile godzin  trwało  posiedzenie  nr  8 w  dniu 27 marca ? 

2. Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiąza-
niach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych 
chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych 
ustaw (druki nr 299 i 299-A).

3 czytania    posiedzenie nr 8    27 marca  pierwsze  czytanie w  tym dniu – godzina  ? 

3. Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie syste-
mu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem CO-
VID-19 (druki nr 301 i 301-A).

                           3  czytania 27 marca posiedzenie   nr  8. 

4. Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie instytucji roz-
woju (druk nr 302).

                                    Trzy czytania   nr  8 w dniu 27 marca. 

5. Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o uchwale Senatu w sprawie ustawy budże-
towej na rok 2020 (druki nr 267 i 271).

                          3  czytania    nr  8   dnia   27 marca.

https://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PorzadekObrad.xsp?documentId=F3A539E-
47280C173C12584C600393B47

15  luty 2021 
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej 

  https://orka.sejm.gov.pl/ListydoS9.nsf/wniosek?OpenForm

  https://sejm.gov.pl/sejm9.nsf/contact.xsp
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https://sejm.gov.pl/sejm9.nsf/contact.xsp
https://orka.sejm.gov.pl/ListydoS9.nsf/wniosek?OpenForm


PYTANIA  

O  której  godzinie zaczyna pracę Sejm codziennie  ?

 Od  której godziny zaczynają się   posiedzenia i  czytania  ?

O której godzinie  miało  miejsce  posiedzenie nr 8 w  dniu 27 marca 2020  rku w sprawie ustawy  
covidowej  oraz  pierwsze  czytanie  tej ustawy  wraz  z drukiem  299  i 299 A?

O której godzinie i do  kogo fizycznie  wpłynął  druk 299 A w  dniu  27 marca 2020?
 
Czy  przed posiedzeniem i  czytaniem  ?   Jak można to sprawdzić  i ustalić  ?

Kto może  potwierdzić  wpłynięcie  tego  druku  i gdzie  zostało to  odnotowane  ?

1.    https://sejm.gov.pl/sejm9.nsf/confirm.xsp

2.   https://sejm.gov.pl/sejm9.nsf/confirm.xsp

Jeśli można prosić o  uzupełnienie  danych do  poprzednich pytań,  to bardzo  proszę o  następujące 
informacje:

• Czy autopoprawki  wszystkie są  jakoś rejestrowane  i gdzie ?
• W  przypadku  autopoprawki 299 A  komu  tj., jakiej osobie   została  ona  doręczona  i  

przez  kogo , jak  można to  potwierdzić  ? 
Czy została doręczona  przed  i czytaniem w dniu 27 marca 2020  i o której godzinie? 

• Czy i  przez  kogo  została dowieziona do Sejmu bądź  przekazana drogą elektroniczną  i 
na  jaki  adres  i czyje nazwisko ?

• Kto  ewentualnie   odebrał tę pocztę  elektroniczną i czy można   to jakoś  ustalić  oraz  po-
twierdzić? 

• Jeśli nie była   to droga elektroniczna  to jaka  była  inna  ?  

Dziękuję za  pomoc.  Z wyrazami szacunku.

……………………………………………….

Kancelaria Sejmu

W Sali Kolumnowej są zainstalowane trzy kamery. Dwie z nich (w kulistych obudowach) rejestrują
obrady. Transmisje realizowane są za pomocą jednej z kamer, a obraz "- jak informuje Sejm - emi-
towany jest jednocześnie tym nagraniem, które podlega archiwizacji i dokumentuje przebieg prac w
Sali Kolumnowej". Trzecia kamera - nazywana "kamerą bezpieczeństwa", administrowana jest 
przez Straż Marszałkowską. Nagranie nią wykonane "zostało zabezpieczone i pozostaje w dyspozy-
cji Straży Marszałkowskiej".

………………………………………
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Krystyna Ziemlańska 
20- 860 Lublin
Paderewskiego 4- 179                                                                   Dnia 16. 02.2021

                                                                                        rejlpn@lublin.po.gov.pl 

                                                                                PROKURATURA  REJONOWA

                                                                                              Lublin Północ                                           

Do   SYGN  PR  Ko  (k)  1012. 2020 

w  sprawie  zawiadomienia  dot  przepisów w  ustawach załączam nowe  dane z dnia 16  luty doty-
czą  one  celowego   dodania  przepisów w  ustawie  o pomocy społecznej   przeciwko  mnie wraz z 
poprzednimi  danymi  o  dodaniu tych  przepisów.

                                                                                Mgr  Krystyna   Ziemlańska 

Stron  10.  
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POPRZEDNIE  DANE
Manipulacje  z  ustawą o  pomocy społecznej  oraz dodane  przepisy o  policji 

Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2020 r. Poz. 1876  

oraz      Dz. U. z 2020 r. Poz. 2369 

Dz.U.2020.1876 t.j.  na  ustawie  jest data 21  stycznia 2021 

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20040640593/U/D20040593Lj.pdf

| Akt obowiązujący 
Wersja od: 1 stycznia 2021 r. 
Art.  107.  [Rodzinny wywiad środowiskowy] 
1.  Rodzinny wywiad środowiskowy przeprowadza się u osób i rodzin korzystających lub ubiegają-
cych się o świadczenia z pomocy społecznej w celu ustalenia ich sytuacji osobistej, rodzinnej, do-
chodowej i majątkowej oraz u osób, o których mowa w art. 103.

DODANY  przepis 
3a.Przy przeprowadzaniu rodzinnego wywiadu środowiskowego oraz świadczeniu pracy socjalnej 
w środowisku może uczestniczyć drugi pracownik socjalny. Rodzinny wywiad środowiskowy oraz 
świadczenie pracy socjalnej w środowisku może się odbywać w asyście funkcjonariusza Policji. 

DODANY  przepis 
3b. Kierownik ośrodka pomocy społecznej oraz dyrektor centrum usług społecznych, o którym 
mowa w ustawie z dnia 19lipca 2019r. O realizowaniu usług społecznych przez centrum usług spo-
łecznych, na wniosek pracownika socjalnego ośrodka pomocy społecznej albo centrum usług spo-
łecznych lub z własnej inicjatywy, może wystąpić z wnioskiem do właściwego miejscowo komen-
danta Policji o asystę w trakcie przeprowadzania rodzinnego wywiadu środowiskowego lub świad-
czenia pracy socjalnej w środowisku. Właściwy miejscowo komendant Policji jest obowiązany do 
zapewnienia pracownikowi socjalnemu asysty Policji przy przeprowadzaniu rodzinnego wywiadu 
środowiskowego lub świadczeniu pracy socjalnej w środowisku. 

Dz. U. z 2020 r. Poz. 2369 

Ustawa z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej 
i członków ich rodzin oraz niektórych innych ustaw

Akty zmienione (6)

Dz.U. 2004 nr 64 poz. 
593

2021-01-
01

akt posiada tekst jed-
nolity

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o po-
mocy społecznej 

Tekst aktu:  D20202369L.pdf

Nie ma w  tym akcie  zmian w  Ustawie o pomocy społecznej
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Tekst ogłoszony: D20202369.pdf

Art 2. dotyczy  zmian  kilku  przepisów w  ustawie  o pomocy  społecznej ale  nie  Art.107 

Status aktu prawnego: obowiązujący

Data ogłoszenia: 2020-12-28

Data wydania: 2020-12-10

Data wejścia w życie: 2021-01-01

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20040640593/U/D20040593Lj.pdf

                                    AKTY ZMIENIONE 

                     Dz.U. 2004 nr 64 poz. 593  są te dodane przepisy  Art.107 

Ale  to nie problem przerobić    jakąś  poprzednią   ustawę  i zamieścić w  ISAP 

 jako    inną. 

Na  przykład  ta  sama  ustawa  o pomocy społecznej  :

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190001507/U/D20191507Lj.pdf

Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2019 r. Poz. 1507, 1622, 1690, 1818, 2473

                    ma datę ©Kancelaria Sejmu   28.01.2020 

  Status aktu prawnego:   wygaśnięcie aktu  z  tymi dodanymi  przepisami Art. 107 

Data ogłoszenia:  2019-08-12

Data wydania:  2019-07-05

Data wygaśnięcia:  2020-10-26

                                     a  pod  tym jest : 

Tekst jednolity dla aktu (1)   który powinien także  wygasnąć 

Adres publikacyjny Status Tytuł
Dz.U. 2004 nr 64 poz. 
593

akt posiada tekst jedno-
lity

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo-
łecznej
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https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20040640593/U/D20040593Lj.pdf


Dz.U. 2004 nr 64 poz. 593

1 Dziennik Ustaw
2 2004
3 64
4 poz. 593

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

Tekst ogłoszony:  D20040593.pdf
Tekst ujednolicony:  D20040593Lj.pdf
Status aktu prawnego: akt posiada tekst jednolity
Data ogłoszenia:  2004-04-15
Data wydania:  2004-03-12
Data wejścia w życie:  2004-05-01
Data obowiązywania:   2004-05-01

Dz.U. 2020 poz. 1876

1 Dziennik Ustaw
2 2020
3 poz. 1876

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 września 
2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pomocy społecznej

Tekst aktu:  D20201876L.pdf

1.Na podstawie art.16ust.1zdaniepierwsze ustawy z dnia 20lipca 2000r. O ogłaszaniu aktów 
normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U.z2019r.poz.1461) ogłasza się w 
załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst ustawy z dnia 12marca 2004r.
 O pomocy społecznej (Dz.U.z2019r.poz.1507), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1)ustawą z dnia 19 lipca 2019r.o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o 
ochronie zdrowia psychicznego(Dz. U. poz. 1690oraz z 2020 r. poz. 875) 

Tekst ogłoszony:  D20201876.pdf
Warszawa, dnia 26 października 2020 r  poz. 1876 
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200001876/O/D20201876.pdf

Są tu  te  przepisy o policji 
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Tekst ujednolicony:  D20201876Lj.pdf
Status aktu prawnego:  obowiązujący
Data ogłoszenia:  2020-10-26
Data wydania:  2020-09-17
Data stanu prawnego:  2020-09-17
Organ wydający: MARSZAŁEK SEJMU                                                       

Dz.U. 2004 nr 64 poz. 593

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20040640593/O/D20040593.pdf

Tekst   ogłoszony z  roku  2004  skan  druku  z  roku 2004   
                    Art  107  jest inny  bez  przepisów o  policji 

Tekst  ujednolicony  
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20040640593/U/D20040593Lj.pdf

Data  na ustawie  21  stycznia  2021   rok 

Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, 2369. 

Organ zobowiązany:
RADA MINISTRÓW
MIN. WŁAŚCIWY DS ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

PONIŻEJ  

ZDJĘCIE   

  STRONY 

 ISAP 

Dz.U. 2004 nr 64 poz. 593

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20040640593/O/D20040593.pdf
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         Tekst   ogłoszony z  roku  2004  skan  druku  z  roku 2004   
                  Art  107  jest inny  bez  przepisów o  policji i innych 
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                                  DNIA  16 luty 2021  DALSZE  USTALENIA  

Dz.U. 2020 poz. 1876
1 Dziennik Ustaw
2 2020
3 poz. 1876

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 września 2020 r. w sprawie 
ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pomocy społecznej

Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, 2369. 

Dz. U. z 2020 r. Poz. 1876

Dz. U. 2020 poz. 1876 
O B W I E S Z C Z E N I E MARSZAŁKA SEJMU RZECZ Y P O S P O L I T E J P O L S K I EJ
z dnia 17 września 2020r.w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pomocy społecznej 

                        Jest  dodany Art. 107 z  tymi  przepisami o policji  
         ale  nie tylko  bo  także    o  udzielaniu informacji o  sytuacji osobistej 
          i inne   zabronione gdzie  indziej  w  celu  prowadzenia  inwigilacji 

                             data na  tym akcie 2  listopada  2020

Link  do tego  aktu  

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200001876/T/D20201876L.pdf

Wskazany tekst jednolity uwzględnienia zmiany wprowadzone:

1) ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o ochronie 
zdrowia psychicznego (Dz. U. poz. 1690 oraz z 2020 r. Poz. 875),

Dz. U. poz. 1690   nie ma  tych  przepisów  o  policji i innych  

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190001690/U/D20191690Lj.pdf

2020 r. Poz. 875

Dz.U. 2020 poz. 875
1 Dziennik Ustaw
2 2020
3 poz. 875

Ustawa z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związ-
ku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2

Nie ma w  tej ustawie  przepisów o  orzeczeniach  ani  Art. 107  z  ustawy  o pomocy społecz-
nej.
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Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 września 2020 
r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pomocy społecznej

Tekst jednolity dla aktu (1)

Adres publikacyjny Status Tytuł
Dz.U. 2004 nr 64 poz. 
593

akt posiada tekst jedno-
lity

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo-
łecznej

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20040640593

          Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej  tekst  jednolity. 

                         Wstawione są  te  przepisy pod  tekst  jednolity.

Przebieg procesu legislacyjnego  nie wykazuje  dodania  tych  przepisów 

Nr druku projektu Kadencja
Druk sejmowy nr 2012 IV

Link   

http://orka.sejm.gov.pl/proc4.nsf/opisy/2012.htm

Są  tylko druki  z  roku 2003 i 2004  

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 września 2020 
r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pomocy społecznej

Tekst  aktu  pdf 

LINK   

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200001876/T/D20201876L.pdf 

                   Dz. U. 2020 poz. 1876 O B W I E S Z C Z E N I E

MARSZAŁKA SEJMU RZECZ Y P O S P O L I T E J P O L S K I EJ
z dnia    17 września 2020r.w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pomocy społecznej.
Na podstawie art.16ust.1zdaniepierwsze ustawy z dnia 20lipca 2000r. O ogłaszaniu aktów norma-
tywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U.z2019r.poz.1461) ogłasza się w załączniku do 
niniejszego obwieszczenia jednolity tekst ustawy z dnia 12marca 2004r.
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 O pomocy społecznej (Dz.U.z2019r.poz.1507), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1)ustawą z dnia 19 lipca 2019r.o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o ochronie 
zdrowia psychicznego  Dz. U. Poz. 1690 oraz z 2020 r. Poz. 875)

                            NIE MA  TYCH  PRZEPISÓW w tej ustawie 
                              Dz. U. Poz. 1690 oraz z 2020 r. Poz. 875

                   Art . 107 jest  w tekście  jednolitym  z  dnia  

                                    26  października 2020  
                                 - po wniesieniu   8 września

 sfałszowanego wniosku dyrektor  MOPR  do  Sądu Rodzinnego  przeciwko  mnie o  
umieszczenie mnie w  szpitalu psychiatrycznym bez  zgody  jako zemsta za  zaskar-
żanie  pracownic  socjalnych  MOPR w  Lublinie.  

LINK   
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200001876/O/D20201876.pdf

                          Warszawa, dnia 26 października 2020 r. Poz. 1876

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

                                                 z dnia 17 września 2020 
       w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pomocy społecznej   w dniu 26.10.2020

 Dz. U. Poz.2020 r. Poz. 875
o zmianie niektórych ustaw w  w zakresie
 działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 
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FOTO     Dz. U. Poz. 1690 

Dalej :

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 września 2020 r. w sprawie 
ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pomocy społecznej

Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2020 r.2369. 

Dz. U. z 2020 r. Poz. 2369. 

Przebieg procesu legislacyjnego

Nr druku projektu Kadencja
Druk sejmowy nr 798 IX
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2 grudnia 2020

http://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=798

Projekt wpłynął do Sejmu - druk nr 798     690  stron ! 

• 3 grudnia 2020

Skierowano do I czytania w komisjach

do Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych. Termin przedstawienia sprawozdania do dnia 08-
12-2020

                             Nie dotyczy   ten  druk   ustawy  o pomocy społecznej. 

SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

IX kadencja Prezes Rady Ministrów  RM-10-102-20

Pani  Elżbieta Witek  Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowna Pani Marszałek,

na podstawie art. 118 ust. 1 i art. 123 ust. 1Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej przedsta-
wiam Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej projekt ustawy-o zmianie ustawy o wjeździe na tery-
torium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw 
członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin oraz niektórych innych ustaw.

Rada Ministrów uznała ww. projekt za pilny z uwagi na konieczność uregulowania zasad wjazdu i 
pobytu obywateli Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytaniii Irlandii Północnej i członków ich 
rodzin po okresie przejściowym wynikającym z Umowy o wystąpieniu ww. państwa z Unii Euro-
pejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej, który kończy się z dniem 31 grudnia 2020 r. 

Projekt ma na celu wykonanie prawa Unii Europejskiej.Wzałączeniu przedstawiam także opinię do-
tyczącą zgodności proponowanych regulacji z prawem Unii Europejskiej.Jednocześnie informuję, 
że do prezentowania stanowiska Rządu w tej sprawie w toku prac parlamentarnych został upoważ-
niony Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Z poważaniem Mateusz Morawiecki/p

odpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/ 

              Ustawa  zawiera  wzory  kart  pobytu i wiele  innych wzorów

                                        i formularzy oraz  przepisów 

                    ale nie dotyczących  ustawy  o pomocy społecznej. 

         TO SKĄD SIĘ  TE  PRZEPISY WZIĘŁY  W  TEKŚCIE  JEDNOLITYM? 

          Zostały  dodane  zakulisowo i wprowadzone  jako  tekst  jednolity w ISAP.
                      Nie ma  do  nich żadnego druku   ani  innego projektu. 
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                         DOCHODZENIE  CZYLI ŚLEDZTWO cd. 

                             E-maile   pytania  i odpowiedzi.

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej 16 luty 2021 

1.   do :   info@mrips.gov.pl 

DO RADY  POMOCY SPOŁECZNEJ

Pani  Daria Wojdak lub inna  osoba 

Na  podstawie Ustawy  o pomocy  społecznej  uprzejmie proszę  o  pilne  udzielenie informacji 
czy  Rada  brała  udział w  tworzeniu  dodanych przepisów  tej ustawy w  Art. 107 o policji  i  
przeprowadzaniu wywiadu na  temat  danych osobistych i sytuacji  rodzinnej

Dz.U.2020.1876 t.j.  na  ustawie  jest data 21  stycznia 2021 

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20040640593/U/D20040593Lj.pdf

| Akt obowiązujący 
Wersja od: 1 stycznia 2021 r. 
Art.  107.  [Rodzinny wywiad środowiskowy] 

1.  Rodzinny wywiad środowiskowy przeprowadza się u osób i rodzin korzystających lub ubiegają-
cych się o świadczenia z pomocy społecznej w celu ustalenia ich sytuacji osobistej, rodzinnej, 
dochodowej i majątkowej oraz u osób, o których mowa w art. 103.

DODANY  przepis 
3a.Przy przeprowadzaniu rodzinnego wywiadu środowiskowego oraz świadczeniu pracy socjalnej 
w środowisku może uczestniczyć drugi pracownik socjalny. Rodzinny wywiad środowiskowy oraz 
świadczenie pracy socjalnej w środowisku może się odbywać w asyście funkcjonariusza Policji. 

DODANY  przepis 
3b. Kierownik ośrodka pomocy społecznej oraz dyrektor centrum usług społecznych, o którym 
mowa w ustawie z dnia 19lipca 2019r. O realizowaniu usług społecznych przez centrum usług spo-
łecznych, na wniosek pracownika socjalnego ośrodka pomocy społecznej albo centrum usług spo-
łecznych lub z własnej inicjatywy, może wystąpić z wnioskiem do właściwego miejscowo komen-
danta Policji o asystę w trakcie przeprowadzania rodzinnego wywiadu środowiskowego lub świad-
czenia pracy socjalnej w środowisku. Właściwy miejscowo komendant Policji jest obowiązany do 
zapewnienia pracownikowi socjalnemu asysty Policji przy przeprowadzaniu rodzinnego wywiadu 
środowiskowego lub świadczeniu pracy socjalnej w środowisku. 

USTAWA  
Art.124.1. Przy ministrze właściwym do spraw zabezpieczenia społecznego działa Rada Pomocy 
Społecznej jako organ opiniodawczo-doradczy w sprawach pomocy społecznej.
2.Do zakresu działania Rady Pomocy Społecznej należy:
1) opiniowanie projektów aktów prawnych oraz inicjowanie zmian przepisów prawa w zakresie 
pomocy społecznej;
2)przygotowywanie ekspertyz dotyczących wybranych obszarów pomocy społecznej; 
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Art.125.1. Rada Pomocy Społecznej składa się z nie więcej niż 20osób reprezentujących jednostki 
organizacyjne pomocy społecznej, jednostki samorządu terytorialnego, wojewodów, organizacje 
społeczne i zawodowe, kościoły i inne związki wyznaniowe oraz środowiska naukowe. 
7.Rada Pomocy Społecznej może, za zgodą ministra właściwego do spraw zabezpieczenia spo-
łecznego, zapraszać do współpracy ekspertów i inne osoby niebędące jej członkami. 
Do udziału osób zaproszonych w posiedzeniach Rady stosuje się odpowiednio ust.5. 

Rada Pomocy Społecznej kontakt:

Daria Wojdak – specjalista w Departamencie Pomocy i Integracji Społecznej

Tel.: 22-661-12-77

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej 16 luty 2021 

2.   do :   info@mrips.gov.pl 

Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych

Dyrektor: Małgorzata Paprota

Proszę  o  pilne  udzielenie informacji  czy  Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełno-
sprawnych brało  udział w  tworzeniu  dodanych przepisów  tej ustawy w  Art. 107 o policji  i  prze-
prowadzaniu wywiadu na  temat  danych osobistych i sytuacji  rodzinnej .

Dz.U.2020.1876 t.j.  na  ustawie  jest data 21  stycznia 2021 

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20040640593/U/D20040593Lj.pdf

| Akt obowiązujący 
Wersja od: 1 stycznia 2021 r. 
Art.  107.  [Rodzinny wywiad środowiskowy] 
1.  Rodzinny wywiad środowiskowy przeprowadza się u osób i rodzin korzystających lub ubiegają-
cych się o świadczenia z pomocy społecznej w celu ustalenia ich sytuacji osobistej, rodzinnej, 
dochodowej i majątkowej oraz u osób, o których mowa w art. 103.

DODANY  przepis 
3a.Przy przeprowadzaniu rodzinnego wywiadu środowiskowego oraz świadczeniu pracy socjalnej 
w środowisku może uczestniczyć drugi pracownik socjalny. Rodzinny wywiad środowiskowy oraz 
świadczenie pracy socjalnej w środowisku może się odbywać w asyście funkcjonariusza Policji. 

DODANY  przepis 
3b. Kierownik ośrodka pomocy społecznej oraz dyrektor centrum usług społecznych, o którym 
mowa w ustawie z dnia 19lipca 2019r. O realizowaniu usług społecznych przez centrum usług spo-
łecznych, na wniosek pracownika socjalnego ośrodka pomocy społecznej albo centrum usług spo-
łecznych lub z własnej inicjatywy, może wystąpić z wnioskiem do właściwego miejscowo komen-
danta Policji o asystę w trakcie przeprowadzania rodzinnego wywiadu środowiskowego lub świad-
czenia pracy socjalnej w środowisku. Właściwy miejscowo komendant Policji jest obowiązany do 
zapewnienia pracownikowi socjalnemu asysty Policji przy przeprowadzaniu rodzinnego wywiadu 
środowiskowego lub świadczeniu pracy socjalnej w środowisku. 
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3.   Biuro Ministra   dyrektor: Justyna Mikołajczyk 

------ Wiadomość oryginalna ------
Temat: Biuro Ministra
Data: 2021-02-16 11:50
Nadawca: "Krystyna Ziemlańska" <wydawnictwo.bialy.orzel@vip.interia.pl>
sekretariat.BM@mrips.gov.pl

Proszę  o  pilne  udzielenie informacji  czy Pani  Minister  Marlena  Maląg brała  udział w  tworze-
niu  dodanych przepisów  tej ustawy w  Art. 107 o policji  i  przeprowadzaniu wywiadu na  temat  
danych osobistych i sytuacji  rodzinnej lub czy posiada wiedzę  o tym, kiedy  i  przez  kogo  te  
przepisy zostały  opracowane   i  dodane  do ustawy. 

1.
------ Wiadomość oryginalna ------
Temat: Re: DO RADY POMOCY SPOŁECZNEJ
Data: 2021-02-16 11:33
Nadawca: "info" <info@mrips.gov.pl>
Adresat: "Krystyna Ziemlańska" <wydawnictwo.bialy.orzel@vip.interia.pl>; 

Uprzejmie dziękujemy za kontakt z Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej i potwierdzamy 
wpływ wiadomości mailowej. Niniejsze potwierdzenie jest generowane automatycznie, prosimy nie
odpowiadać na nie.

2.
------ Wiadomość oryginalna ------
Temat: Re: Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych
Data: 2021-02-16 11:34
Nadawca: "info" <info@mrips.gov.pl>
Adresat: "Krystyna Ziemlańska" <wydawnictwo.bialy.orzel@vip.interia.pl>; 

Uprzejmie dziękujemy za kontakt z Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej i potwierdzamy 
wpływ wiadomości mailowej. Niniejsze potwierdzenie jest generowane automatycznie, prosimy nie
odpowiadać na nie.

https://www.gov.pl/web/premier/sekretariaty-departamenty-biura2

Centrum Informacyjne Rządu 16 luty2021 

Dyrektor - Tomasz Matynia      bip@kprm.gov.pl 

Uprzejmie proszę   o  udzielenie informacji  czy  Departament  Prawny  KPRM brał udział w spo-
rządzeniu autopoprawki    299 A z  dnia 27 marca 2020  roku  dot.  zmian w  przepisach w ustawie  
covidowej,  oraz -  czy  ten  departament  opracowuje    projekty aktów  prawnych  dla  Pana  Preze-
sa  RM czy on  sam je opracowuje ,  bo się pod  nimi podpisuje i w   takim  razie  czy tylko zatwier-
dza  te projekty wraz z w.w  autopoprawką. Ktoś  musi być w  razie  czego  odpowiedzialny za  
ewentualne skutki  niewłaściwych  przepisów.
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------ Wiadomość oryginalna ------
Temat: Adresat Dyrektor - Tomasz Matynia
Data: 2021-02-16 12:35
Nadawca: "Krystyna Ziemlańska" <wydawnictwo.bialy.orzel@vip.interia.pl>
Adresat: bip@kprm.gov.pl; 

………………………………………………………………...
Departament Koordynacji Procesu Legislacyjnego 

• dyrektor - Mariusz Skowroński 
• zastępca dyrektora - Mikołaj Miącz 
• zastępca dyrektora - Małgorzata Porażyńska 

e-mail do sekretariatu: dkpl@kprm.gov.pl   16 luty2021 

Do dyrektora   Mariusza Skowrońskiego 

Uprzejmie proszę  o  udzielenie informacji czy  Departament Koordynacji Procesu Legisla-
cyjnego  brał udział w sporządzeniu autopoprawki    299 A z  dnia 27 marca 2020 roku  dot. 
zmian w  przepisach w ustawie  covidowej,  oraz -  czy  ten  departament opracowuje    pro-
jekty aktów  prawnych  dla  Pana  Prezesa  RM czy on  sam je opracowuje ,  bo się pod  
nimi podpisuje .Ktoś  musi być w  razie  czego  odpowiedzialny za  ewentualne skutki  nie-
właściwych  przepisów.
 Oraz-  czy  ta  autopoprawka  została  przekazana do Sejmu  przez  ten Departament  zgod-
nie z danymi na  stronie  internetowej  KPRM. 

Departament Koordynacji Procesu Legislacyjnego realizuje zadania w zakre-
sie:

przygotowywania ostatecznej redakcji, w tym korekty edytorskiej: 

1. projektów ustaw, aktów normatywnych i innych dokumentów przyjętych przez Radę Mini-
strów, 

• przekazywania podpisanych przez Prezesa Rady Ministrów: 
projektów ustaw – do Sejmu,

------ Wiadomość oryginalna ------
Temat: Do dyrektora Mariusza Skowrońskiego
Data: 2021-02-16 12:37
Nadawca: "Krystyna Ziemlańska" <wydawnictwo.bialy.orzel@vip.interia.pl>
Adresat: dkpl@kprm.gov.pl; 
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Dz. U. 1996 Nr 106 poz. 492  
  USTAWA z dnia 8 sierpnia 1996 r.o Radzie Ministrów 
Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 178 

Art. 14.1. Przy Prezesie Rady Ministrów działa Rada Legislacyjna.
2. Prezes Rady Ministrów powołuje członków Rady Legislacyjnej.
3. Prezes Rady Ministrów określa, w drodze rozporządzenia, zadania oraz szczegółowe zasady i 
tryb funkcjonowania Rady Legislacyjnej.
4. Prezes Rady Ministrów po zasięgnięciu opinii Rady Legislacyjnej ustala, w drodze rozporządze-
nia:
1)zasady techniki prawodawczej 

5. Prezes Rady Ministrów wydając rozporządzenie, o którym mowa w ust. 4 pkt 1, określi w szcze-
gólności elementy metodyki przygotowania i sposób redagowania projektów ustaw i rozporządzeń 
oraz innych normatywnych aktów prawnych, a także warunki, jakim powinny odpowiadać uzasad-
nienia projektów normatywnych aktów prawnych, jak również reguły przeprowadzania zmian w 
systemie prawa. Stosowanie zasad techniki prawodawczej powinno zapewnić w szczególności spój-
ność i kompletność systemu prawa oraz przejrzystość tekstów normatywnych aktów prawnych, z 
uwzględnieniem dorobku nauki i doświadczeń praktyki.

Departament Prawny
Wydział Obsługi Legislacyjnej i Prawnej 
Al. Ujazdowskie 1/3
00-583 Warszawa

Anna Kowalczyk – Radca Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
Wydział Obsługi Legislacyjnej i Prawnej I
sekretarz redakcji kwartalnika „Przegląd Legislacyjny”
(sprawy strony internetowej i kwartalnika "Przegląd Legislacyjny")
e-mail: anna.kowalczyk@kprm.gov.pl

Art. 14b.Rządowe Centrum Legislacji, zwane dalej „Centrum”, zapewnia koordynację
działalności legislacyjnej Rady Ministrów, Prezesa Rady Ministrów i innych organów administracji 
rządowej.

Prezes RCL — Krzysztof Szczucki
Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. 
ul. Krucza 36 / Wspólna 6
00-522 Warszawa 

Biuro Prezesa

Sekretariat:   e-mail: 
sekretariatbp@rcl.gov.pl
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Art. 14c.Centrum zapewnia obsługę prawną Rady Ministrów poprzez:

1)opracowywanie rządowych projektów ustaw na zasadach i w trybie określonych w regulaminie 
pracy Rady Ministrów, chyba że na podstawie odrębnych przepisów opracowywanie określonych 
rodzajów projektów ustaw należy do właściwości innych podmiotów;

2)opracowywanie stanowisk prawno-legislacyjnych do rządowych projektów aktów prawnych in-
nych niż określone w pkt 1 oraz do projektów założeń projektów ustaw;

3)opracowywanie pod względem legislacyjnym rządowych projektów aktów prawnych innych niż 
określone w pkt 1, skierowanych do rozpatrzenia przez Radę Ministrów, w tym poprzez ich ocenę 
pod względem prawnym i redakcyjnym przez Komisję Prawniczą prowadzoną przez Centrum; 

8)współdziałanie z Radą Legislacyjną w zakresie opiniowania rządowych projektów aktów norma-
tywnych pod względem ich zgodności z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej oraz spójności z 
polskim systemem prawa; 

……………………………………...

do :    anna.kowalczyk@kprm.gov.pl

Anna Kowalczyk – Radca Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

------ Wiadomość oryginalna ------
Temat: Pytanie do Radcy Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
Data: 2021-02-16 19:35
Nadawca: "Krystyna Ziemlańska" <wydawnictwo.bialy.orzel@vip.interia.pl>
Adresat: anna.kowalczyk@kprm.gov.pl; 

Uprzejmie proszę  o  udzielenie informacji czy  Departament Prawny KPRM   brał udział w sporzą-
dzeniu autopoprawki    299 A z  dnia 27 marca 2020 roku  dot.  zmian w  przepisach w ustawie  co-
vidowej,  oraz -  czy  ten  departament opracowuje    projekty aktów  prawnych  dla  Pana  Prezesa  
RM czy on  sam je opracowuje ,  bo się pod  nimi podpisuje .Ktoś  musi być w  razie  czego  odpo-
wiedzialny za  ewentualne skutki  niewłaściwych  przepisów.

 Oraz-  czy  ta  autopoprawka  została  przekazana do Sejmu  przez  ten Departament  .

Dwa-  proszę  o   udzielenie informacji  czy Departament Prawny KPRM   brał  udział w  tworzeniu
dodanych przepisów   ustawy   o pomocy społecznej  w  Art. 107 o policji  i  przeprowadzaniu wy-
wiadu na  temat  danych osobistych i sytuacji  rodzinnej lub czy posiada wiedzę  o tym, kiedy  i  
przez  kogo  te  przepisy zostały  opracowane   i kiedy były  dodane  do ustawy. 
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Do :   sekretariatbp@rcl.gov.pl

Rządowe Centrum Legislacji 

Prezes RCL — Krzysztof Szczucki

------ Wiadomość oryginalna ------
Temat: PYTANIE DO Rządowego Centrum Legislacji
Data: 2021-02-16 19:37
Nadawca: "Krystyna Ziemlańska" <wydawnictwo.bialy.orzel@vip.interia.pl>
Adresat: sekretariatbp@rcl.gov.pl; 

Uprzejmie proszę  o  udzielenie informacji czy  RCL   brało udział w sporządzeniu autopoprawki    
299 A z  dnia 27 marca 2020 roku  dot.  zmian w  przepisach w ustawie  covidowej,  oraz -  czy  
RCL  opracowuje    projekty aktów  prawnych  dla  Pana  Prezesa  RM czy on  sam je opracowuje , 
bo się pod  nimi podpisuje .  Ktoś  musi być w  razie  czego  odpowiedzialny za  ewentualne skutki  
niewłaściwych  przepisów.

 Oraz-  czy  ta  autopoprawka  została  przekazana do Sejmu  przez  RCL.  

Dwa-  proszę  o   udzielenie informacji  czy RCL  brało  udział w  tworzeniu  dodanych przepisów   
do  ustawy   o pomocy społecznej  w  Art. 107 o policji  i  przeprowadzaniu wywiadu na  temat  da-
nych osobistych i sytuacji  rodzinnej lub czy posiada wiedzę  o tym, kiedy  i  przez  kogo  te  prze-
pisy zostały  opracowane   i kiedy były  dodane  do ustawy. 

……………………………………………………………………………………………

USTALENIA Z    DNIA   27 luty 2021

Podejrzany już  jest sam fakt, zamieszczenia tej  
autopoprawki  przy dacie 26 a nie 27 marca 
Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobiega-
niem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych 
nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

2020 
• 26 marca 2020

Projekt wpłynął do Sejmu - druk nr 299
Autopoprawka druk nr 299-A wpłynęła do Sejmu dnia 27-03-2020

• 26 marca 2020
Skierowano do I czytania na posiedzeniu Sejmu

• 27 marca 2020
I czytanie na posiedzeniu Sejmu

Nr posiedzenia: 8
Decyzja: niezwłocznie przystąpiono do II czytania

……………………………………………………………………………………………
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http://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/druk.xsp?nr=299-A

Druk nr 299-A
Autopoprawka do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach 
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaź-
nych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.
Data pisma: 2020-03-27
Data doręczenia druku: 2020-03-27

• 299-A.pdf  (1791 KB)      
Pełna elektroniczna wersja druku sejmowego ma postać PDF
Pliki w formacie MS WORD (DOC) pełnią rolę pomocniczą i nie zawsze zawierają komplet doku-
mentów

Lista powiązanych dokumentów
Data Tytuł

2020-
03-28

Do druków 299 i 299-A - poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania w dniu 27 
marca 2020 r. - jakie  to były poprawki ? 

do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związa-
nych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób za-
kaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

• Przebieg procesu legislacyjnego - druk nr 299

DRUK 299  zawiera te  przepisy  jako  projekt  Morawieckiego  dane z  dnia 17 luty 2021 

https://orka.sejm.gov.pl/Druki9ka.nsf/0/0ED4D419861EFC71C12585370038D29C/%24File/
299.pdf

                        Opinie Biura Analiz Sejmowych      

                                    Druk nr 299
                             Są to    Informacje nie  opinie   
Biuro  Analiz  Sejmowych zamieszcza  opinie,  ekspertyzy  oraz  oceny 

Lista opinii Biura Analiz Sejmowych

Data Plik Tytuł

2020-
03-31

1. 

Informacja na temat regulacji zawartej w rządowym projekcie ustawy o zmianie usta-
wy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 
zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 
kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 299); Ocena skutków rządowego 
projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapo-
bieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych 
oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw wraz z au-
topoprawką (druki 299 i 299-A); Notatka nt. rządowego projektu ustawy o zmianie 
ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziała-
niem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sy-
tuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 299 i 299-A) w odniesie-
niu do regulacji w zakresie podatków i innych danin publicznych
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Data Plik Tytuł

2020-
03-31

2.

Informacja na temat regulacji zawartej w rządowym projekcie ustawy o zmianie usta-
wy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 
zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 
kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 299); Ocena skutków rządowego 
projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapo-
bieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych 
oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw wraz z au-
topoprawką (druki 299 i 299-A); Notatka nt. rządowego projektu ustawy o zmianie 
ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziała-
niem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sy-
tuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 299 i 299-A) w odniesie-
niu do regulacji w zakresie podatków i innych danin publicznych

Informacja 1   to podrzutka     -  regulamin  sejmu  mówi, że  autopoprawki nie są  omawiane 
ani czytane  tylko włączane do  ustawy ; informacja zawiera wstawkę  o  przepisach  dot. wy-
dłużania   terminów ważności  orzeczeń o niepełnosprawności  a  informacja  ta  miała doty-
czyć  odniesienia do regulacji w zakresie podatków i innych danin publicznych.

Regulamin Sejmu  Art. 36 

1a. Wnioskodawca, do czasu rozpoczęcia pierwszego czytania, może wnieść autopoprawkę do 
przedłożonego projektu. Tekst autopoprawki jest wprowadzany do przedłożonego projektu bez ko-
nieczności jej głosowania. 

1b. Do autopoprawki stosuje się odpowiednio przepisy art. 34. 

Art 34.  2. Do projektu ustawy dołącza się uzasadnienie, które powinno: 

1) wyjaśniać potrzebę i cel wydania ustawy, 

2) przedstawiać rzeczywisty stan w dziedzinie, która ma być unormowana, 

3) wykazywać różnicę pomiędzy dotychczasowym a projektowanym stanem prawnym, 

4) przedstawiać przewidywane skutki społeczne, gospodarcze, finansowe i prawne, 

Art.34 p.  8. Projekty, co do których istnieje wątpliwość, czy nie są sprzeczne z prawem, w tym
z prawem Unii Europejskiej lub podstawowymi zasadami techniki prawodawczej, Marszałek Sej-
mu, po zasięgnięciu opinii Prezydium Sejmu, może skierować celem wyrażenia opinii do Komisji 
Ustawodawczej. Komisja może większością 3/5 głosów w obecności co najmniej połowy członków
Komisji zaopiniować projekt jako niedopuszczalny. Projektowi zaopiniowanemu jako niedopusz-
czalny Marszałek Sejmu może nie nadać dalszego biegu. 

UWAGA  
  Data  na tych  informacjach  to 31 marca 2021  data  podpisania   ustawy  przez  prezyden-
ta, co tylko potwierdza  spreparowanie tych dwóch w  takim  razie   informacji.  Takie  infor-
macje sporządza się  przed   podpisaniem  ustawy. 
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INFORMACJA  1. 

Informacja 1 

 informacja zawiera wstawkę  o  przepisach  dot. wydłużania   terminów ważności  orzeczeń o 
niepełnosprawności  a  informacja  ta  miała dotyczyć  odniesienia do regulacji w zakresie po-
datków i innych danin publicznych.

Ocena skutków rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach zwią-
zanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych 
oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw wraz z autopoprawką    
(druki 299 i 299-A)1

Autor   

Zofia Szpringer 
naczelnik wydziału 
w Biurze Analiz Sejmowych

Ramka 2. (druk 299-A)  STRONA 13 

Autopoprawka proponuje m.in. 

- wydłużenie terminu ważności orzeczeń o niepełnosprawności albo orzeczeń o stopniu nie-
pełnosprawności, których ważność upłynęła w terminie do 90 dni przed dniem wejścia w życie
ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwal-
czaniem COVID-19(…);

Informacja  2  dotyczy  tylko  druku 299 w  pliku pdf  -  
patrz  foto a  jest  (druk nr 299 i 299-A) 

 Autorzy:
dr Beata Bińkowska-Artowicz
ekspert ds. legislacji
w Biurze Analiz Sejmowych

dr Rafał Dubowski
ekspert ds. legislacji

1                                                                     84.



w Biurze Analiz Sejmowych

http://www.bas.sejm.gov.pl/kierownictwo.php
Zofia Szpringer - naczelnik Wydziału Analiz Społecznych i Ekonomicznych, doktor nauk ekono-
micznych. Absolwentka Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Były pracownik i wi-
cedyrektor Instytutu Finansów w Warszawie oraz naczelnik Wydziału Studiów Budżetowych BSE. 
Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących krajowych i międzynarodowych finansów publicz-
nych. Autorka i współautorka wielu publikacji, w tym m.in. 2 komentarzy do ustawy o finansach 
publicznych, artykułółw nt. unii bankowej, budżetu zadaniowego, procedur budżetowych, niezależ-
nych rad fiskalnych, zadłużenia Polski i zasad zarządzania finansami publicznymi. Sporządziła kil-
kaset opinii i ekspertyz dla Posłółw i komisji sejmowych, a także odpowiedzi dla European Centre 
for Parliamentary Research & Documentation (ECPRD). Aktywnie uczestniczy w corocznych spo-
tkaniach organizowanych przez OECD (Network of Parliamentary Budget Officials and Indepen-
dent Fiscal Institutions). Jest także członkiem zespołu redakcyjnego Zeszytółw Prawniczych odpo-
wiedzialnym za prawo finansowe oraz rady programowej Studiółw BAS. 
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INFORMACJA  2  Warszawa, 31 marca 2020 r.
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INFORMACJA  1  Warszawa, 31 marca 2020 r.

  DLA  PORÓWNANIA      
    http://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/opinieBAS.xsp?nr=290

Opinie Biura Analiz Sejmowych
Druk nr 290

Lista opinii Biura Analiz Sejmowych

Data Plik Tytuł

2020-
04-27

Opinia merytoryczna i prawna dotycząca poselskiego projektu ustawy o zmia-
nie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych 
(druk nr 290)

2020-
04-27

Opinia merytoryczna i prawna dotycząca poselskiego projektu ustawy o zmia-
nie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych 
(druk nr 290)
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Na   stronie  http://www.bas.sejm.gov.pl/faq.php

NAJCZĘŚCIEJ KIEROWANE PYTANIA DO BIURA ANALIZ SEJMOWYCH 

nie ma  wymienionych żadnych  informacji  tylko  ekspertyzy i opinie.

W  wyszukiwarce  są    dostępne tylko ekspertyzy. 

Informacja o trybie zamawiania ekspertyz i opinii, powoływania konsultantów    i stałych 
doradców przez komisje sejmowe. 

http://www.bas.sejm.gov.pl/ekspertyzy.php

Wg tego  informatora  trzeba  zlecić  i zamówić  opinię 
 lub ekspertyzę  wg  wzoru  ale nie informację. 

18 luty 2021 
  DO:       Punkt konsultacyjny BAS  

------ Wiadomość oryginalna ------
Temat: PYTANIE DO BAS Krystyna Ziemlańska 18 luty 2021
Data: 2021-02-18 6:59
Nadawca: "Krystyna Ziemlańska" <wydawnictwo.bialy.orzel@vip.interia.pl>
Adresat: punkt_konsultacyjny@sejm.gov.pl; 

Biuro Analiz Sejmowych  ul. Zagórna 3  00-441 Warszawa

Uprzejmie proszę o informację czy przepisy lub  jakiś   regulamin bądź  też informator BAS
udostępniony  pod  linkiem 

http://www.bas.sejm.gov.pl/ekspertyzy.php

przewiduje sporządzanie  informacji na temat  ustaw i  przepisów w  ustawach zamiast ana-
liz i ekspertyz.  Konkretnie  chodzi o  dwie informacje  do druków 299 i 299 - A z dnia 31  
marca  2020  rok    zamieszczonych na  stronie   Sejmu 

http://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/opinieBAS.xsp?nr=299
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Opinie Biura Analiz Sejmowych
Druk nr 299

Czy ktoś  i kiedy  zamawiał  te  informacje  , czy można  to sprawdzić   kiedy  i na czyje  za-
mówienie  i czy  są  to opinie  lub ekspertyzy  i dlaczego są  określone  jako informacje  
skoro BAS  nie sporządza  żadnych informacji tylko opinie  i ekspertyzy  i to przed  podpi-
saniem  ustawy w trakcie    procesu    legislacyjnego  ? 
Oraz – czy są  jakieś  inne   podobne  informacje sporządzone  przez  BAS  poza  tymi dwo-
ma  i w jakim  trybie.   Dziękuję za  szybką  odpowiedź. 

………………………………………………………………………………………….

------ Wiadomość oryginalna ------
Temat: ODP: PYTANIE DO BAS Krystyna Ziemlańska 18 luty 2021
Data: 2021-02-18 12:29
Nadawca: "Iwona Kietlinska" <iwona.kietlinska@sejm.gov.pl>
Adresat: "Krystyna Ziemlańska" <wydawnictwo.bialy.orzel@vip.interia.pl>; 

Szanowna Pani, pożądane informacje mogą zostać udostępnione w trybie dostępu do informacji pu-
blicznej. W Kancelarii Sejmu jednostką odpowiadającą za dostęp do informacji publicznej jest Biu-
ro Komunikacji Społecznej. Wniosek należy złożyć na stronie Sejmu 

https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/page.xsp/informacja_publ 

 Z poważaniem
Iwona Kietlińska 
specjalista ds. zarządzania i organizacji
Kancelaria Sejmu 
Biuro Analiz Sejmowych
                   
                                   Wniosek  został  złożony 18  lutego o godzinie 14”35. 
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PISMO OD  MINISTERSTWA  RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
DPS-I.052.55.2021.AP                                                         
                                                                     Warszawa, dn. 22 lutego 2021 r.                        

         Pani Krystyna Ziemlańska

wydawnictwo.bialy.orzel@vip.interia.pl

       Szanowna Pani!
W odpowiedzi na pismo z dnia 16 lutego 2021 r. dotyczące zmiany art. 107 ustawy       z

dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2020 r. poz. 1876 i 2329) uprzejmie wyja-

śniam.Ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r.  o zmianie ustawy o pomocy społecznej  (Dz.U. poz. 1310)

wprowadzono zmiany do art. 107 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Zmiany te

polegały między innymi na dodaniu w tym przepisie ust. 3a i 3b w brzmieniu: 

 „3a. Przy przeprowadzaniu rodzinnego wywiadu środowiskowego oraz świadczeniu pracy

socjalnej  w  środowisku  może  uczestniczyć  drugi  pracownik  socjalny.  Rodzinny  wywiad

środowiskowy oraz świadczenie pracy socjalnej w środowisku może się odbywać       w asyście

funkcjonariusza Policji. 

 3b.  Kierownik ośrodka pomocy społecznej,  na wniosek pracownika socjalnego ośrodka

pomocy  społecznej  lub  z  własnej  inicjatywy,  może  wystąpić  z  wnioskiem  do  właściwego

miejscowo  komendanta  Policji  o  asystę  w  trakcie  przeprowadzania  rodzinnego  wywiadu

środowiskowego lub świadczenia pracy socjalnej w środowisku. Właściwy miejscowo komendant

Policji  jest  obowiązany  do  zapewnienia  pracownikowi  socjalnemu  asysty  Policji  przy

przeprowadzaniu  rodzinnego  wywiadu  środowiskowego  lub  świadczeniu  pracy  socjalnej  w

środowisku.”.Wskazana ustawa zmieniająca została  uchwalona na skutek złożenia Komisyjnego

projektu ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej (nr druku sejmowego 3473).

Przebieg  procesu  legislacyjnego  dotyczącego  tego  projektu  znajduje  się  na  stronie

internetowej  Sejmu  RP  VII  Kadencji  pod  wskazanym  poniżej  adresem:

https://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/PrzebiegProc.xsp?

id=E1F9A7D4CCFB01CDC1257E60002E780D

Uzasadnienie zmiany przepisów w tym zakresie wskazywało na występujące coraz czę-

ściej przypadki agresywnych zachowań klientów pomocy społecznej wobec pracowników so-

cjalnych. Nowe przepisy miały na celu minimalizowanie ryzyka dla życia i zdrowia pracowni-

ków socjalnych w trakcie przeprowadzania rodzinnych wywiadów środowiskowych i poprawę

ich bezpieczeństwa. 
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Do wskazanego projektu nie było sporządzane stanowisko Rady Ministrów, natomiast opinie zgło-
szone do projektu ustawy znajdują się w wyżej wskazanym druku sejmowym.

                                                                                    z poważaniem
                                                                       Justyna Pawlak  Dyrektor  
                                                                      Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej
………………………………………………………………………...
Komentarz: 

Druk Sejmowy  rzekomo pochodzi z dnia 22  kwietnia  2015  roku.

https://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/PrzebiegProc.xsp?

id=E1F9A7D4CCFB01CDC1257E60002E780D

Ale  jakoś  go nie było wcześniej na stronie  internetowej  Sejmu  gdy wysyłałam 

 email w  tej sprawie  ani  w.w  procesu legislacyjnego   rzekomo z  roku 2015. 

Komisyjny projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej

projekt dotyczy uporządkowania i doprecyzowania obowiązujących przepisów o pomocy społecz-
nej poprzez m.in. wprowadzenie przepisów dotyczących projektu socjalnego, nowych zadań dla sa-
morządów gminnych do realizacji działań o charakterze integracyjnym dotyczących osób zagrożo-
nych ubóstwem i wykluczeniem społecznym umożliwienie gminom tworzenie i prowadzenie klu-
bów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz wprowadzenie przepisów dotyczą-
cych kształcenia superwizorów pracy socjalnej

https://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=E1F9A7D4CCFB01CDC1257E60002E-
780D

2015 
• 23 kwietnia 2015

Projekt wpłynął do Sejmu - druk nr 3473

• 9 czerwca 2015

Skierowano do I czytania w komisjach  BRAK  NUMERU POSIEDZENIA  SEJMU  

do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Poli-
tyki Regionalnej

• 23 czerwca 2015  BRAK  NUMERU POSIEDZENIA  SEJMU  

I czytanie w komisjach

• Praca w komisjach po I czytaniu

• 23 czerwca 2015
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Sprawozdanie komisji druk nr 3550  INNY  DRUK 

Sprawozdawca: Krzysztof Michałkiewicz

Wniosek komisji: załączony projekt ustawy

• 7 lipca 2015

II czytanie na posiedzeniu Sejmu

Nr posiedzenia: 96

Decyzja: skierowano ponownie do komisji w celu przedstawienia sprawozdania

Skierowano do: Komisji Polityki Społecznej i Rodziny oraz Komisji Samorządu Terytorial-
nego i Polityki Regionalnej

• Praca w komisjach po II czytaniu

• 8 lipca 2015

Sprawozdanie komisji druk nr 3550-A  INNY DRUK 

Sprawozdawca: Krzysztof Michałkiewicz

Wniosek komisji: przyjąć część poprawek

• 9 lipca 2015

III czytanie na posiedzeniu Sejmu

Nr posiedzenia: 96

Głosowanie: całość projektu ustawy

Wynik: 412 za, 10 przeciw, 1 wstrzymał się (głos. nr 10)

Decyzja: uchwalono

Komentarz: poprawki

Tekst ustawy po III czytaniu   Tekst ustawy po III czytaniu w formacie pdf

• 9 lipca 2015

Ustawę przekazano Prezydentowi i Marszałkowi Senatu

• 24 lipca 2015

Stanowisko Senatu

Uchwała Senatu druk nr 3758

Wniósł poprawki

Skierowano do: Komisji Polityki Społecznej i Rodziny dnia 29-07-2015 oraz Komisji Samo-
rządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej dnia 29-07-2015
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• Praca w komisjach nad stanowiskiem Senatu

• 5 sierpnia 2015

Sprawozdanie komisji druk nr 3797

Sprawozdawca: Krzysztof Michałkiewicz

Wniosek komisji: przyjąć część poprawek

• 5 sierpnia 2015

Rozpatrywanie na forum Sejmu stanowiska Senatu

Nr posiedzenia: 98

Decyzja: przyjęto część poprawek

• 7 sierpnia 2015

Ustawę przekazano Prezydentowi do podpisu

• 25 sierpnia 2015

Prezydent podpisał ustawę  

• Ustawa o zmianie ustawy o pomocy społecznej 

• Tekst ustawy w formacie html

• Tekst ustawy w formacie pdf

Uchwalono na pos. nr 98 dnia 05-08-2015

Dz.U. poz. 1310

              TERMINARZ  POSIEDZEŃ  SEJMU 2015  rok 

                           NIE MA POSIEDZENIA  nr  96  w  czerwcu  2015

            http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/terminarz.xsp?rok=2015

czerwiec 94. Posiedzenie Sejmu RP w dniach 10, 11, 12 czerwca 2015 r. 
95. Posiedzenie Sejmu RP w dniach 23, 24, 25 czerwca 2015 r.

lipiec 96. Posiedzenie Sejmu RP w dniach 7, 8, 9, 10 lipca 2015 r.
97. Posiedzenie Sejmu RP w dniach 21, 22, 23, 24 lipca 2015 r. 

sierpień 98. Posiedzenie Sejmu RP w dniach 4, 5 sierpnia 2015 r. 
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             FOTO    STRONY  INTERNETOWEJ  SEJMU Z DNIA 23  luty 2021 

                http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/terminarz.xsp?rok=2015
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                            SFAŁSZOWANE    DODATKOWE    DRUKI 

                                 Z  TYMI    DODANYMI    PRZEPISAMI   
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Krystyna Ziemlańska 
20- 860 Lublin
Paderewskiego 4- 179                                                                   Dnia 24. 02.2021

                                                                                        rejlpn@lublin.po.gov.pl 

                                                                              PROKURATURA  REJONOWA
                                                                                          Lublin Północ 
                                                                                      Gabriela Narutowicza 32
                                                                                    20-016 Lublin 
                                                                          

Do   SYGN  PR  Ko  (k)  1012. 2020 w  sprawie  zawiadomienia  przeciwko dyrektor  
MOPR  oraz  SSR  Kołtunowi   i innym  - załączam nowe  zawiadomienie wraz z  danymi o
przepisach w  ustawach  covidowej  oraz  w ustawie o pomocy społecznej.

Jak  wynika z  moich  ustaleń  oraz  prowadzonego dochodzenia i pozyskanych  danych,  
przepisy w ustawie  o pomocy społecznej  zostały   dodane z powodu  mojej  osoby wraz  ze
sfałszowaniem  procesu legislacyjnego  oraz  danych w  ISAP  i na stronie  internetowej  
Sejmu wraz z  aktami prawnymi  -  wg  załączonych  poniżej  dowodów.  Wynika z  tych 
dowodów struktura  oraz  układ  sprawczy.

Załączone są  także  rozesłane  do  organów  i  urzędów  emaile z  pytania  odnośnie  przepi-
sów w  ustawie  covidowej  dot.    Przedłużania  terminów ważności  orzeczeń o niepełno-
sprawności. Na żaden  email  nie udzielono mi odpowiedzi  co także  świadczy o  strukturze
oraz  braku   uzasadnienia  do tych  przepisów  jak też  o możliwym  dostosowaniem  syste-
mi informatycznego  w  celu  sfałszowania  procesu legislacyjnego  jak w przypadku ustawy
o pomocy społecznej.
Wszelkie  akty  prawne  które  są  wymienione w  załączonych  ustaleniach są do  pobrania 
w  ISAP  oraz  na  stronie  Sejmu  pod  linkami  lub  numerami druków  sejmowych   i win-
ny  być  pobrane  jako dowody  przez  Prokuraturę. Moim  przykładem  można  także  robić 
zdjęcia  stron internetowych w  toku  śledztwa, które- mam    nadzieję,  jest  prowadzone a  
przynajmniej  zaczęte.
Uprzejmie  także  proszę o  udzielenie mi  odpowiedzi  czy i kiedy  zostało  wszczęte  śledz-
two  lub dochodzenie w  sprawie  sfałszowanego wniosku  przez  dyrektor  MOPR, kto  zaj-
muje  się  tym postępowaniem , mam nadzieję, że  nie  jest to zaskarżona  o  mataczenie 
Prokurator  Deryło  Burek. 
W  przypadku  sfałszowanej  opinii  biegłej Jaślon  dochodzenie nie  jest wymagane,  jest to 
fałszerstwo  umyślne  wg  mojego zawiadomienia  o  przestępstwie.

Proszę    o informację,  kto prowadzi  powyższe  postępowanie i  na jakim jest etapie. 

                                                                                  Mgr  Krystyna  Ziemlańska

Razem  stron A- 4  23. 
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Krystyna Ziemlańska 
20- 860 Lublin
Paderewskiego 4- 179                                                                   Dnia 1   marca  2021 pon,

                                                                                        rejlpn@lublin.po.gov.pl 

                                                                              PROKURATURA  REJONOWA
                                                                                          Lublin Północ 
                                                                                      Gabriela Narutowicza 32
                                                                                    20-016 Lublin 
                                                                          

Do   SYGN  PR  Ko  (k)  1012. 2020 w  sprawie  zawiadomienia  przeciwko dyrektor  

MOPR  oraz  SSR  Kołtunowi   i innym  - załączam nowe  zawiadomienie wraz z  danymi o

dodanych  przepisach w  KPK z  dnia 1 luty 2021 – data  na pewno wsteczna   lub możliwe,

że wsteczna  przez  grupę  przestępczości  zorganizowanej  która  zamieszcza w  ISAP  pod-

robione i  przerobione  akty  prawne z  powodu  mojej osoby.   Poniżej są  ustalenia doty-

czące  dodanych niekorzystnych  przepisów w  KPK  oraz  dowody na  ich spreparowanie w

przerobionym  tekście  jednolitym   - wg materiału  foto  strony  internetowej ISAP.

  Jak  napisałam w  piśmie  emailu z dnia   24  luty 2021 

Wszelkie  akty  prawne  które  są  wymienione w  załączonych  ustaleniach są do  pobrania 

w  ISAP  oraz  na  stronie  Sejmu  pod  linkami  lub  numerami druków  sejmowych   i win-

ny  być  pobrane  jako dowody  przez  Prokuraturę. Moim  przykładem  można  także  robić

zdjęcia  stron internetowych w  toku  śledztwa, które- mam    nadzieję,  jest  prowadzone a  

przynajmniej  zaczęte.

                                                            Mgr  Krystyna  Ziemlańska

Razem  stron A- 4  10.
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Sfingowany  kolejny  proces  legislacyjny   specjalnie dla  Pani  Krysi Ziemlańskiej

                                           to jest podrzutka i wstawka w  ISAP.

Dz.U. 1997 nr 89 poz. 555  ostatni  tekst  jednolity z dnia  1  luty 2021 data na  KPK

                          Organ wydający:  SEJM   Organ zobowiązany:
                                      MIN. OBRONY NARODOWEJ
                               MIN. ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ
                                         MIN. SPRAWIEDLIWOŚCI

W  obecnym  Kodeksie Postępowania  Karnego  jest  nawet skandaliczny  dodany  przepis
w  Art. 325  e  pargf 1 kpk, że postanowienie  o umorzeniu nie  wymaga  uzasadnienia.  Na
wniosek  strony  organ  prowadzący  dochodzenie – czyli w  tym wypadku aspiranci-  poda-
je  ustnie  najważniejsze  powody  rozstrzygnięcia. W  jaki sposób- przez telefon na odle-
głość  ? Chyba  tak. 

Art.325f.§1. Jeżeli dane uzyskane wtoku czynności, o których mowa wart.308 §1, lub pro-
wadzonego przez okres co najmniej 5dni dochodzenia nie stwarzają dostatecznych podstaw 
do wykrycia sprawcy w drodze dalszych czynności procesowych, można wydać postano-
wienie o umorzeniu dochodzenia i wpisaniu sprawy do rejestru przestępstw .

Art.325 g.§1. Nie jest wymagane sporządzenie postanowienia o przedstawieniu zarzutów 
oraz wydanie postanowienia o zamknięciu dochodzenia, chyba że podejrzany jest tymczaso-
wo aresztowany. 

             Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 
                   z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy
                                    - Kodeks postępowania karnego 
            http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu19970890555

Nowy  KPK z tymi dodatkami  podobno  podpisał  Prezydent  Duda- a może  nie podpisał  .

Jak  wynika z danych  na stronie ISAP  akty zmieniające  KPK z dnia  25 stycznia  2021 
podpisane przez  Prezydenta  akty te   nie dotyczą  tych dodanych  przepisów, i są  krótkie 
na  jedną  stronę  A- 4, dotyczą  innych  przepisów  Art. 49 a, b  i  Art. 52a. 

                  Załączone  zdjęcia  strony  internetowej  ISAP z  dnia   28  luty 2021.
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                       http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu19970890555

                                                              101.



               http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000030
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http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu19970890555

              Akty zmieniające (148)

Adres publikacyj-
ny

Data: Status Tytuł

Dz.U. 2021 poz. 
155

2021-02-
09

obowiązujący
Ustawa z dnia 16 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy - 
Kodeks postępowania karnego
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http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20210000155/O/D20210155.pdf
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Krystyna Ziemlańska 
20- 860 Lublin
Paderewskiego 4- 179                                                                   Dnia 5   marca  2021 pon,

Do   SYGN  PR  Ko  (k)  1012. 2020

                                                                                        rejlpn@lublin.po.gov.pl 

                                                                              PROKURATURA  REJONOWA
                                                                                          Lublin Północ 
                                                                                      Gabriela Narutowicza 32
                                                                                    20-016 Lublin 
                                                                          
W  załączeniu dalsze  ustalenia  oraz  udzielone  odpowiedzi w  sprawie  przerabianych 
ustaw w związku z  moją  osobą.

Stron A- 4  10.

ODPOWIEDZI                                                                       

     ------ Wiadomość oryginalna ------
Temat: RE: Adresat Dyrektor - Tomasz Matynia
Data: 2021-03-01 14:17
Nadawca: "bip" <bip@kprm.gov.pl>
Adresat: "Krystyna Ziemlańska" <wydawnictwo.bialy.orzel@vip.interia.pl>; 
Szanowna Pani,

W odpowiedzi na poniższy wniosek przekazuję, że przedmiotowa autopoprawka została przy-
gotowana przez Ministerstwo Rozwoju, a Departament Prawny KPRM nie brał udziału w konsul-
tacjach.
Poniżej przesyłam link do projektu: 
https://legislacja.gov.pl/projekt/12331752/katalog/12673001#12673001         
Jednocześnie wyjaśniam, że - zgodnie z ustawą o Radzie Ministrów i w związku z ustawą o dzia-
łach administracji rządowej - ministrowie kierując wyodrębnionymi działami są właściwi w sferze 
objętej zakresem kierowanego działu.               
 
 Z poważaniem,
AGNIESZKA KOWALSKA
radca Szefa KPRM
Centrum Informacyjne Rządu
 
 KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW
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KOMENTARZ 

Wg danych  pod wskazanym  linkiem 

https://legislacja.gov.pl/projekt/12331752/katalog/12673001#12673001     

                  pojawia  się  okno pod  linkiem 

https://legislacja.gov.pl/projekt/12331752/katalog/12673001#12673001

 Autopoprawka do projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z 
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wy-
wołanych...(UD77), RM-10-29-20, RM 27-03-2020.zip 

   Autor dokumentu: Departament Koordynacji Procesu Legislacyjnego   , wprowadzony 
przez: Dorota Szadkowska
 Data utworzenia: 27-03-2020

                        Po  kliknięciu w    niebieski  czyli   aktywny link  
 Autopoprawka do projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z 
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wy-
wołanych...(UD77), RM-10-29-20, RM 27-03-2020.zip 

                              pojawia się  plik  7  zip  pod  którym  jest komunikat  ;

                                    NIE MOŻNA  ODNALEŹĆ  APLIKACJI 
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------ Wiadomość oryginalna ------
Temat: Odpowiedź Biura Komunikacji Społecznej Kancelarii Sejmu na list z dnia 15.02.2021
Data: 2021-03-01 11:04
Nadawca: listy@sejm.gov.pl
Adresat: wydawnictwo.bialy.orzel@vip.interia.pl; 
Warszawa, 1 marca 2021 r.

Kancelaria Sejmu
Biuro Komunikacji Społecznej
ul. Wiejska 4/6/8
00-902 Warszawa

BKSP-1151-5724/21
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Pani
Krystyna  Ziemlańska
Szanowna Pani

W odpowiedzi na Pani wniosek z dnia 15 lutego 2021 r. o udostępnienie informacji publicznej oraz 

kolejnych 7 pism z tego dnia, Biuro Komunikacji Społecznej Kancelarii Sejmu informuje, co nastę-
puje.

Rządowe projekty ustaw, w tym również autopoprawki, wpływają do Kancelarii Sejmu za pośred-
nictwem platformy ePuap. 
Sejm pracuje na posiedzeniach. Posiedzenia Sejmu odbywają się w terminach ustalonych przez Pre-
zydium Sejmu lub uchwałą Sejmu. Porządek dzienny posiedzenia Sejmu ustala Marszałek Sejmu, 
po wysłuchaniu opinii Konwentu Seniorów. 
Kalendarz obrad Sejmu jest dostępny na stronie www.sejm.gov.pl w zakładce prace Sejmu/ Posie-
dzenia Sejmu.

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapo-
bieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoła-
nych nimi sytuacji kryzysowych (druk 299 i 299-A) odbyło się w dniu 27 marca 2020 r. 
Był to punkt 2 porządku dziennego. Obrady tego dnia zostały wznowione (był do drugi dzień 
obrad 8. posiedzenia Sejmu) o godzinie 12 minut 27. W przypadku tego projektu ustawy, jak i 
pozostałych projektów rozpatrywanych na posiedzeniu tego dnia, Marszałek Sejmu, za zgodą Sej-
mu, zastosowała procedurę przewidzianą w art. 37 ust. 4 in fine Regulaminu Sejmu.

Szczegółowe informacje na temat przebiegu tego posiedzenia Sejmu oraz prac nad interesującym 
panią projektem ustawy, znajdzie Pani w sprawozdaniu stenograficznym na stronie głównej Sejmu 
w zakładce Prace Sejmu/ Sprawozdania stenograficzne z posiedzeń Sejmu.              
Na stronie należy wybrać rok 2020 oraz właściwą datę i numer posiedzenia. 

W Kancelarii Sejmu nie ma Departamentu Oceny Skutków Regulacji. Funkcjonuje on w Kancelarii 
Prezesa Rady Ministrów. Kancelaria Sejmu nie posiada informacji, kto w KPRM pracował nad tre-
ścią autopoprawki druk 299-A. 
Z poważaniem
Magdalena Baszkowska
główny specjalista

…………………………………………………...
------ Wiadomość oryginalna ------
Temat: Fwd: Odpowiedź Biura Komunikacji Społecznej Kancelarii Sejmu na list z dnia 15.02.2021
Data: 2021-03-01 15:36
Nadawca: "Krystyna Ziemlańska" <wydawnictwo.bialy.orzel@vip.interia.pl>
Adresat: listy@sejm.gov.pl; 

Brakuje  informacji w  Pani  odpowiedzi  na temat druku  299 A.   O której    dokładnie go-
dzinie wpłynął  przed posiedzeniem  Sejmu  w dniu 27 marca 2020   roku  i do kogo  wpłynął.  

--Krystyna Ziemlańska 
Lublin
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1  marca  2021  
DO:   Sekretariat Wicepremiera
 Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii
Jarosława  Gowina

 sekretariatJGowina@mrpit.gov.pl

Do  Pana  Min. Jarosława  Gowina  

 Powołując się na  informację z   KPRM   uprzejmie  proszę o udzielenie mi dodatkowej  informacji
kiedy  i  przez  kogo została  opracowana   tak zwana  autopoprawka  druk 299 A  która  zawiera  
niewłaściwe  przepisy  dotyczące  przedłużania  terminu ważności  orzeczeń o niepełnosprawności  
w  ustawie  covidowej  , które  wymuszają  przedłużenie  daty ważności  orzeczenia  wbrew  woli  
osoby  oraz  czy  Minister  Rozwoju  brał osobiście  udział w  tworzeniu  tej autopoprawki, jeśli  nie
to kto  był jej  autorem  i kiedy  wpłynęła do  Sejmu   oraz  od  kogo  w dniu 27    marca 2020  roku.

A  także  czy można  otrzymać   link  lub plik  PDF z  tą  autopoprawką, ponieważ wskazany  poni-
żej  link    do tego projektu jest nieaktywny.

Poniżej  jest  udzielona mi  odpowiedź z  KPRM.

     ------ Wiadomość oryginalna ------
Temat: RE: Adresat Dyrektor - Tomasz Matynia
Data: 2021-03-01 14:17
Nadawca: "bip" <bip@kprm.gov.pl>
Adresat: "Krystyna Ziemlańska" <wydawnictwo.bialy.orzel@vip.interia.pl>; 
Szanowna Pani,

W odpowiedzi na poniższy wniosek przekazuję, że przedmiotowa autopoprawka została przygoto-
wana przez Ministerstwo Rozwoju, a Departament Prawny KPRM nie brał udziału w konsultacjach.
Poniżej przesyłam link do projektu: 

https://legislacja.gov.pl/projekt/12331752/katalog/12673001#12673001         

Jednocześnie wyjaśniam, że - zgodnie z ustawą o Radzie Ministrów i w związku z ustawą o dzia-
łach administracji rządowej - ministrowie kierując wyodrębnionymi działami są właściwi w sferze 
objętej zakresem kierowanego działu.               
 
 Z poważaniem,
AGNIESZKA KOWALSKA
radca Szefa KPRM
Centrum Informacyjne Rządu
  KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW
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DODANE  PRZEPISY W  AUTOPOPRAWCE  druk 299 A 

USTAWA   Dz. U. 2020 poz. 374   z  dnia 2  marca  2020 0   przeciwdziałaniem i zwalczaniem CO-
VID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych   :

Art.15h.1. Z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, orzeczenie o niepełnosprawno-
ści albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, wydane na czas określony na podstawie ustawy z
dnia 27 sierpnia 1997r.  o rehabilitacji  zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełno-
sprawnych, którego ważność:
1) upłynęła w terminie do 90 dni przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, pod warunkiem
złożenia w tym terminie kolejnego wniosku o wydanie orzeczenia, zachowuje ważność do upływu
60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej
niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełno-
sprawności;
2) upływa w terminie od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy
zachowuje ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub sta-
nu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo
orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. 
4.Jeżeli decyzja przyznająca świadczenie z pomocy społecznej, o której mowa w ustawie z dnia 
12marca 2004r. O pomocy społecznej, została wydana w związku 
z niepełnosprawnością potwierdzoną orzeczeniem i okres, na który została przyznana pomoc, jest 
uzależniony terminem ważności orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepeł-
nosprawności, okres wskazany w decyzji ulega przedłużeniu na okres, na jaki zachowuje ważność 
orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ust.1 i2, 
na podstawie decyzji wydanej z urzędu
5.Zmiana decyzji w przypadku, o którym mowa w ust.4, nie wymaga przeprowadzenia rodzinnego
wywiadu środowiskowego ani jego aktualizacji. 

Z  wyrazami szacunku dla  Pana  Ministra  Gowina  którego  podziwiałam za  nieugiętą   postawę  
moralną  i etyczną.

……………………………………………………………………………………………….
Przy okazji zadam  także dodatkowe  pytanie co  wspólnego  ma Minister Rozwoju z  orzecze-
niami  o niepełnosprawności?

https://www.gov.pl/web/rozwoj-praca-technologia

W Ministerstwie Rozwoju pracujemy nad spójnym rozwojem społeczno-gospodarczym Polski. Od-
powiadamy za trzy działy administracji rządowej: gospodarkę, budownictwo i mieszkalnictwo oraz
turystykę. W obliczu pandemii COVID-19 – by chronić miejsca pracy oraz pomóc przedsiębior-
stwom w utrzymaniu płynności finansowej – współtworzyliśmy tarczę antykryzysową. Koordyno-
waliśmy prace nad ustawami, które złożyły się na nią – tzw. tarczą 1.0 oraz tarczą 4.0.
Naszym strategicznym celem jest modernizacja naszej gospodarki pod względem technologicznym
i ekologicznym (przemysł 4.0, cyfryzacja i automatyzacja, zielone technologie, gospodarka o obie-
gu zamkniętym). Tak, aby rosła jej konkurencyjność na globalnych rynkach.Przedmiotem naszych
działań jest także wsparcie rozwoju polskiego rzemiosła, tak by pomóc mu – z jednej strony – za-
chować tradycję, a z drugiej – iść z duchem czasu.Odpowiadamy też za kształtowanie polityki in-
westycyjnej w Polskiej Strefie Inwestycji/ Specjalnych Strefach Ekonomicznych. 
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Zależy nam na zrównoważonym rozwoju kraju pod względem nasycenia inwestycjami i premiowa-
niu tworzenia wysokiej jakości miejsc pracy.Kształtujemy również polską politykę handlową. Zaś
na forum UE – współpracujemy w kwestii wspólnotowych polityk dotyczących przemysłu, konku-
rencyjności i jednolitego rynku.

Warszawa, dnia 01 marca 2021 r.
RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI BIURO PREZESA RCL
.BP.0150.78/2021 
Pani Krystyna Ziemlańska 
adres e-mail: wydawnictwo.bialy.orzel@vip.interia.pl

Szanowna Pani

Nawiązując do korespondencji elektronicznej z dnia 16 lutego 2021 r., Rządowe Centrum Legislacji
(RCL) informuje.1.Autopoprawka z dnia 27 marca 2020 r. Dotycząca zmian w przepisach „ustawy 
covidowej”, została  objęta ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych roz-
wiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych 
chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, 
ogłoszoną w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej z 2020 r. pod pozycją 568.

Przebieg procesu legislacyjnego dotyczącego projektu wyżej wymienionej ustawy, do momentu 
przekazania projektu do Sejmu RP, jest dostępny na stronie internetowej RCL w serwisie

Rządowy Proces Legislacyjny, pod adresem: 
https://legislacja.gov.pl/projekt/12331752/katalog/12673001#12673001

Organem wnioskującym(autorem nowelizacji), w rozumieniu uchwały nr 190 Rady Ministrów
z dnia 23 października2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. z 2016 r. poz. 1006, z 
późn.zm.), w odniesieniu do przedmiotowego projektu ustawy jest Minister Rozwoju.

Rządowe Centrum Legislacji wykonuje w procesie legislacyjnym dotyczącym aktu normatywnego, 
zadania określone w ustawie z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2021 r. poz. 
178), doprecyzowane w akcie wykonawczym do tej ustawy, tj. Wyżej powołanej uchwale nr 190 
Rady Ministrów – Regulamin pracy Rady Ministrów.
Odnośnie pytania dotyczącego zmian w ustawie o pomocy społecznej,w art. 107 ustawy, w zakresie
wzmiankowanym w pytaniu(należy domniemywać,że chodzi o art. 107 ust. 3a i 3b), RCL 
wyjaśnia,że zmiany takie zostały wprowadzone ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o 
pomocy społecznej(Dz. U. z 2015 r. Poz.1310).
 Przedmiotowa ustawa zmieniająca była procedowana z projektu sejmowego – komisyjny projekt 
ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej.
Przebieg prac sejmowych nad projektem jest dostępny na stronie internetowej Sejmu RP – druk nu-
mer 3473.  RCL nie brało udziału w pracach legislacyjnych,ponieważ ustawowo przyznane kompe-
tencje RCL w tym zakresie dotyczą wyłącznie dokumentów (projektów) rządowych. 
Z poważaniem Arkadiusz Goławski Dyrektor Biura Prezesa w Rządowym Centrum Legislacji /-
podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifi-
kowanego certyfikatu

 Załącznik:klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych. 
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------ Wiadomość oryginalna ------
Temat: PD: Do Pana Min. Jarosława Gowina Krystyna Ziemlańska 1 marca 2021
Data: 2021-03-04 7:21
Nadawca: Anna.Maurer-Melon@mr.gov.pl
Adresat: sekretariat.BM@mrips.gov.pl; 
DW: wydawnictwo.bialy.orzel@vip.interia.pl; 

Przekazuję według właściwości wystąpienie Pani Krystyny Ziemlańskiej. 

Z poważaniem 
Sekretariat  
Sekretariat 
Departament Doskonalenia Regulacji Gospodarczych 
Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii 
tel. 22 411 92 64 
Anna.Maurer-Melon@mrpit.gov.pl 
  www.gov.pl/web/rozwoj-praca-technologia 

………………………………………………………………

------ Wiadomość oryginalna ------
Temat: Odpowiedź Biura Komunikacji Społecznej Kancelarii Sejmu na list z dnia 18.02.2021
Data: 2021-03-04 9:38
Nadawca: listy@sejm.gov.pl
Adresat: wydawnictwo.bialy.orzel@vip.interia.pl; 
Warszawa, 4  marca 2021 r.

Kancelaria Sejmu
Biuro Komunikacji Społecznej
ul. Wiejska 4/6/8
00-902 Warszawa

BKSP-1151-5724/21

Pani Krystyna  Ziemlańska
Szanowna Pani
W związku z Pani wnioskiem z dnia 18 lutego 2021 r. o udostępnienie informacji publicznej, Biuro 
Komunikacji Społecznej Kancelarii Sejmu uprzejmie informuje, że trwa przygotowywanie informa-
cji umożliwiających udzielenie odpowiedzi na wniosek. 
Mając to na uwadze, na podstawie art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do in-
formacji publicznej (Dz.U. z 2020 r. poz. 2176) informuję o przedłużeniu terminu rozpatrzenia Pani
wniosku. Wniosek zostanie rozpatrzony najszybciej jak to możliwe, jednak nie później niż do dnia 
18 kwietnia 2021 r. 
Z poważaniem Magdalena Baszkowska
główny specjalista                     
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Komentarz:      
Takie to trudne   poinformować o  której  godzinie wpłynęła  Autopoprawka  299 A  do sejmu  
przed posiedzeniem   - aż  miesiąc  trzeba  to ustalać !  Czyli  kombinować z  systemem infor-
matycznym.

------ Wiadomość oryginalna ------
Temat: Pismo z KPRM, Symbol: DSO.SWA.161.109.2021.PJ(5) [KWRID: 760693]
Data: 2021-03-04 11:15
Nadawca: edokmail@kprm.gov.pl
Adresat: wydawnictwo.bialy.orzel@vip.interia.pl; 
> Dzień dobry,
> Otrzymałeś pismo wysyłane automatycznie z systemu eDok z Kancelarii Prezesa Rady Mini-
strów.
> 
> DSO.SWA.161.109.2021.PJ(5)  

Pani
Krystyna Ziemlańska
wydawnictwo.bialy.orzel@vip.interia.pl

dot. wystąpienia z 10 lutego br. w sprawie interpretacji rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów 
z dnia 30 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych 
ograniczeń, nakazów i zakazów  w związku z wystąpieniem stanu epidemii
Szanowna Pani,  dziękujemy za przesłanie korespondencji do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
Wskazujemy, że z należytą uwagą zapoznaliśmy się z przedstawioną przez Panią sprawą w wyżej 
przywołanym piśmie. Odnosząc się do Pani wystąpienia dotyczącego ww. Rozporządzenia, infor-
mujemy, że Kancelaria nie interpretuje obowiązujących przepisów, jak również nie udzielamy wyja-
śnień w sprawach związanych z ich stosowaniem. W kwestiach związanych z wydawaniem orze-
czeń o stopniu niepełnosprawności zachęcamy  do kontaktu z Ministerstwem Rodziny i Polityki 
Społecznej, który jest organem właściwym   w sprawie.

Z poważaniem
Patrycja Jaworska
gł. specjalista
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PO WYSŁANIU  PISMA  E MAILA DO  PROKURATURY

------ Wiadomość oryginalna ------
Temat: Fwd: Odpowiedź Biura Komunikacji Społecznej Kancelarii Sejmu na list z dnia 18.02.2021
Data: 2021-03-05 11:33
Nadawca: "Krystyna Ziemlańska" <wydawnictwo.bialy.orzel@vip.interia.pl>
Adresat: listy@sejm.gov.pl; 

Żądam  udzielenia mi natychmiast  odpowiedzi  o której  godzinie  w  dniu 27 marca 2020  roku 
wpłynęła  do Sejmu  Autopoprawka  druk 299 A  z   KPRM  albo zaskarżę  Panią i inne osoby o    
podrabianie systemu  informatycznego  .
Ta  informacja nie wymaga  żadnych  ustaleń  przez  miesiąc  takie dane  powinny  być  jawne  i  
dostępne od  razu na podstawie  wykazu    w systemie baz  Sejmu.
Czekam  na odpowiedź do poniedziałku 8   marca  2021, żarty się skończyły. 
Prokuratura   czeka.
Przerobiony

Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170001206/O/D20171206.pdf

                      DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
                                Warszawa, dnia 23 czerwca 2017 r. Poz. 1206 
                        OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI 

z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedli-
wości – Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokura-
tury 

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i 
niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 296 i 1579 oraz z 2017 r. poz. 1139) ogła-
sza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Sprawie-
dliwości z dnia 7 kwietnia 2016 r. – Regulamin wewnętrz-nego urzędowania powszechnych jedno-
stek organizacyjnych prokuratury (Dz. U. poz. 508), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:
1) rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 listopada 2016 r. zmieniającym rozporządze-
nie – Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury
(Dz. U. Poz. 1820);
2) rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 2016 r. zmieniającym rozporządze-
nie – Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury
(Dz. U. poz. 2195). 2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporzą-
dzenia nie obejmuje:
1) § 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 listopada 2016 r. zmieniającego rozporzą-
dzenie – Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych proku-
ratury (Dz. U. poz. 1820), który stanowi: „§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następują-
cym po dniu ogłoszenia.”;
2) § 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 2016 r. zmieniającego rozporzą-
dzenie – Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych proku-
ratury (Dz. U. poz. 2195), który stanowi:
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„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.”. Minister Sprawiedliwości: Z. 
Ziobro 

                       A  POD  TYM WSTĘPEM  JEST   DODANY  ZAŁĄCZNIK 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 7 kwietnia 2016 r. 
Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury Na 
podstawie art. 36 § 1 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. – Prawo o prokuraturze (Dz. U. poz. 177, z 
późn. zm.1)) zarządza się, co następuje 

Załącznik do obwieszczenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 maja 2017 r. (poz. 1206) 

§ 120. Czynności, o których mowa w art. 307 § 1 k.p k., mogą polegać w szczególności na:
1) żądaniu od zawiadamiającego przedstawienia dodatkowych dokumentów lub informacji niezbęd-
nych dla prawidłowej oceny zdarzenia, którego dotyczy zawiadomienie;

                                                      DODANY  punkt
4) żądaniu nadesłania dokumentacji medycznej dotyczącej osoby pokrzywdzonej;

                                 Pod   Dziennikiem Ustaw  poz. 1206   

      link        http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001206

jest  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie egzaminowania 
osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyski-
wania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach
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                                       FOTO  z dnia 6  marca 2021 
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           Przerobiony Regulamin   został wrzucony w wyszukiwarkę  google
                                              nie  ma wejścia  przez  ISAP 
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     Z google  jest  przełączenie  bezpośrednio  na ISAP  ten sam  adres co w  google

                                         WDU 201700001206    plus rozszerzenie 

Brak  jednoznacznej odpowiedzi na  pytania   o której  godzinie  została wniesiona do  sejmu  auto-
poprawka  druk 299 A  dowodzi, że  nie była  ona wniesiona.  Celowo  opracowane  przepisy  prze-
ciwko  mnie  zostały dopisane do  tekstu jednolitego  ustawy i  zamontowane w  ISAP .

------ Wiadomość oryginalna ------
Temat: Odpowiedź Biura Komunikacji Społecznej Kancelarii Sejmu na list z dnia 18.02.2021
Data: 2021-03-09 12:48
Nadawca: listy@sejm.gov.pl
Adresat: wydawnictwo.bialy.orzel@vip.interia.pl; 
Warszawa, 9  marca 2021 r.

Kancelaria Sejmu
Biuro Komunikacji Społecznej
ul. Wiejska 4/6/8
00-902 Warszawa                                          121.



BKSP-1151-5724/21

Pani
Krystyna  Ziemlańska

Szanowna Pani

W odpowiedzi na Pani wniosek z dnia 18 lutego 2021 r. o udostępnienie informacji publicznej, do-
tyczący opinii/informacji Biura Analiz Sejmowych (BAS), Biuro Komunikacji Społecznej Kancela-
rii Sejmu informuje, co następuje.

Zgodnie z art. 199 st. 1 uchwały Sejmu z dnia 30 lipca 1992 r. – Regulamin Sejmu Rzeczypospoli-
tej Polskiej (t.j. M.P. z 2019 r. poz. 1028) zadania organizacyjno-techniczne i doradcze związane z 
działalnością Sejmu i jego organów wykonuje Kancelaria Sejmu. 
Organizację Kancelarii Sejmu określa Statut Kancelarii Sejmu, który stanowi załącznik do zarzą-
dzenia nr 6 Marszałka Sejmu z dnia 21 marca 2002 r. w sprawie nadania Statutu Kancelarii Sejmu 
(dalej: Statut KS). 
Zgodnie z § 1 ust. 1 Statutu KS Kancelaria Sejmu jest urzędem służącym Sejmowi i jego organom 
w zakresie prawnym, organizacyjnym, doradczym, finansowym i technicznym.

Biuro Analiz Sejmowych jest komórką organizacyjną wchodzącą w skład Kancelarii Sejmu (§ 5 
Statutu KS). Jak stanowi § 6 Statutu KS szczegółową organizację wewnętrzną Kancelarii Sejmu i 
zadania komórek organizacyjnych określa regulamin organizacyjny Kancelarii Sejmu stanowiący 
załącznik do zarządzenia nr 10 Szefa Kancelarii Sejmu z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie regula-
minu organizacyjnego Kancelarii Sejmu (dalej: regulamin organizacyjny KS lub reg. org.). 

Jak stanowi § 17 ust. 1 pkt 1 regulaminu organizacyjnego KS do zadań Biura Analiz Sejmowych 
należy m.in. wykonywanie i organizowanie doradztwa naukowego na rzecz Sejmu, jego organów, 
posłów oraz Kancelarii Sejmu. Doradztwo to może („w szczególności”) polegać na przygotowywa-
niu opinii prawnych (§ 17 ust. 1 pkt 1 lit. a reg. org), przedstawianiu wniosków i uwag dotyczących
problemów legislacyjnych (§ 17 ust. 1 pkt 1lit. d reg. org), czy też uczestniczeniu w wykonywaniu 
zadań służby prawnej Kancelarii Sejmu, w tym udziału w postępowaniu dotyczącym projektów 
ustaw i uchwał (§ 17 ust. 1 pkt 1 lit h reg. org.). Ponadto do zadań BAS należy także prowadzenie 
(na zlecenie oraz z własnej inicjatywy) badań, analiz i prac studialnych m.in. w zakresie zagadnień 
związanych z przedmiotem prac Sejmu (§ 17 ust. pkt 5 lit a reg. org.). 
Jak wynika z przytoczonych powyżej regulacji, przygotowywanie opinii jest jedną z form wykony-
wania doradztwa BAS. Użycie zwrotu „w szczególności” wskazuje, że określone w regulaminie or-
ganizacyjnym KS zadania Biura nie stanowią katalogu zamkniętego. Działalność Biura nie ograni-
cza się zatem jedynie do sporządzania opinii, a do kompetencji BAS należy także przygotowywanie
innych opracowań i materiałów, w tym dokumentów o charakterze sprawozdawczym czy też infor-
macyjnym. 
Dokument wskazany w treści wniosku (zamieszczony na stronie https://www.sejm.gov.pl/
Sejm9.nsf/opinieBAS.xsp?nr=299) ma charakter sprawozdawczy, a jego nazwa koresponduje z tre-
ścią. Jak wynika bezpośrednio z treści ww. dokumentu został on sporządzony na zlecenie Zastępcy 
Szefa Kancelarii Sejmu, czyli uprawnionego podmiotu, i przyjęty do realizacji w dniu 26 marca 
2020 r. Poza wskazanymi w treści wniosku dokumentami na stronie internetowej Sejmu można od-
naleźć także inne opracowania stanowiące materiały o charakterze informacyjnym. Należy także 
odnotować, że żaden z ww. aktów nie ogranicza wykonywania i organizowania doradztwa, czy też 
prowadzenia analiz w zakresie zagadnień związanych z przedmiotem prac Sejmu, jedynie do okre-
su „przed podpisaniem ustawy w trakcie procesu legislacyjnego”.
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Informacyjnie należy wskazać, że podany w treści wniosku link (http://www.bas.sejm.gov.pl/eks-
pertyzy.php) nie odnosi się do żadnego regulaminu czy też „informatora BAS” określającego za-
kres zadań BAS, a stanowi jedynie informację dotyczącą trybu zamawiania ekspertyz i opinii, po-
woływania konsultantów i stałych doradców przez komisje sejmowe, które nie są jedynymi upraw-
nionymi podmiotami (do zadań BAS należy także zamawianie ekspertyz i opinii na wniosek 
uprawnionych podmiotów – m.in. komisji sejmowych). 

Z poważaniem

Magdalena Baszkowska
glówny specjalista

……………………………………………………
W   dniu 4  marca  2021  Miejski Zespół  do  spraw  Orzekania o  Niepełnosprawności w  Lublinie 
uchylił  orzeczenie  psychiatryczne z  roku 2018   ważne   do 28  luty 2021   roku,  które  miało być
na siłę przedłużone  tymi  przepisami  jako niewłaściwe  , na podstawie    Art. 155 kpa  decyzja 
ostateczna,  na mocy  której strona  nabyła  prawo, może  być  w  każdym czasie    za  zgodą strony 
uchylona   lub zmieniona przez  organ administracji który  ją wydał,  jeżeli  przepisy  szczególne 
nie sprzeciwiają się  uchyleniu  lub zmianie  takiej  decyzji  i  przemawia za  tym  interes społeczny
lub słuszny  interes  strony. § 2. W przypadkach wymienionych w § 1 właściwy organ wydaje decy-
zję w sprawie uchylenia lub zmiany dotychczasowej decyzji. 

Ale  gnój  pozostał. 
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……………………………………………………………………..



Krystyna Ziemlańska 
20- 860 Lublin
Paderewskiego 4- 179                                                                   Dnia    7  kwietnia   2021 pon,

Do   SYGN  PR  Ko  (k)  1012. 2020

                                                                                   

                                                                              PROKURATURA  REJONOWA
                                                                                          Lublin Północ 
                                                                                      Gabriela Narutowicza 32
                                                                                    20-016 Lublin 

Wnoszę  do  Prokuratury  pocztą  wszystkie pisma  wysłane  emailem do  których były załą-
czone    liczne załączniki  ze  śledztwa  prywatnego  które  prowadziłam w  sprawie  przera-
biania ustaw  i internetowych  baz  danych z    mojego  powodu wraz z  ostatnimi załączni-
kami  począwszy od dnia  5  marca 2021.

  Nie otrzymałam  odpowiedzi  od  Ministra  Gowina  co świadczy o     tym,   że  Minister-
stwo  Rozwoju  nie brało udziału w tych  przeróbkach.

  Załączam  także  pismo do  V  Komisariatu   Policji w  Lublinie w  sprawie wezwania  do 
złożenia zeznań  do protokołu  z  odmową    oraz  unieważnienie  orzeczenia  o niepełno-
sprawności- decyzja  MZON w  Lublinie .

Razem   stron  : 19.

                                                              mgr  Krystyna  Ziemlańska
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