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R O Z P O R Z Ą D Z E N I E  

R A D Y  M I N I S T R Ó W  

z dnia 27 września 2021 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów 

i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii 

Na podstawie art. 46a i art. 46b pkt 1–6 i 8–13 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. 

o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 1845, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia 

określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. 

poz. 861, z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 2: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Do dnia 31 października 2021 r. wstrzymuje się przemieszczanie się 

pasażerów w transporcie kolejowym wykonywanym z przekroczeniem odcinka 

granicy Rzeczypospolitej Polskiej z Republiką Białorusi.”, 

b) w ust. 2 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„Do dnia 31 października 2021 r. osoba przekraczająca granicę Rzeczypospolitej 

Polskiej, stanowiącą granicę zewnętrzną w rozumieniu art. 2 pkt 2 rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/399 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie 

unijnego kodeksu zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks 

graniczny Schengen) (Dz. Urz. UE L 77 z 23.03.2016, str. 1, z późn. zm.3)), w celu 

udania się do swojego miejsca zamieszkania lub pobytu na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązana:”, 

c) w ust. 4a wyrazy „w ust. 1” zastępuje się wyrazami „w ust. 2”, 

                                                

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 2112 i 2401 oraz 

z 2021 r. poz. 159, 180, 255, 616 i 981. 
2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 879, 905, 957, 1013, 1054, 

1116, 1125, 1145, 1262 i 1583. 
3) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 251 z 16.09.2016, str. 1, Dz. Urz. 

UE L 74 z 18.03.2017, str. 1, Dz. Urz. UE L 327 z 09.12.2017, str. 1, Dz. Urz. UE L 236 z 19.09.2018, str. 1, 

Dz. Urz. UE L 135 z 22.05.2019, str. 27 oraz Dz. Urz. UE L 248 z 13.07.2021, str. 11. 
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d) po ust. 4a dodaje się ust. 4aa w brzmieniu: 

„4aa. Obowiązku, o którym mowa w ust. 4a, nie stosuje się w przypadku 

przekraczania granicy Rzeczypospolitej Polskiej przez funkcjonariuszy Policji, 

Straży Granicznej i Służby Ochrony Państwa wykonujących czynności służbowe 

oraz osób, wobec których są wykonywane te czynności.”, 

e) w ust. 18 wyrazy „30 września 2021 r.” zastępuje się wyrazami „31 października 

2021 r.”, 

f) po ust. 28 dodaje się ust. 28a28c w brzmieniu: 

„28a. W celu wydania unijnego cyfrowego zaświadczenia COVID osoba, która 

została zaszczepiona przeciwko COVID-19 poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej szczepionką dopuszczoną do obrotu w Unii Europejskiej, przedstawia 

podmiotowi przeprowadzającemu szczepienia ochronne przeciwko COVID-19 

oryginał zaświadczenia o zaszczepieniu przeciwko COVID-19, zgodny ze wzorem 

obowiązującym w kraju przyjęcia szczepionki przeciwko COVID-19, oraz 

tłumaczenie tego zaświadczenia na język polski przez tłumacza przysięgłego, a także 

oświadczenie zawierające zgodę tej osoby lub jej przedstawiciela ustawowego na 

przetwarzanie danych osobowych związanych z wydaniem unijnego cyfrowego 

zaświadczenia COVID. 

28b. Osoby, o których mowa w art. 21c ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. 

o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, zatrudnione 

w podmiocie, o którym mowa w ust. 28a, wprowadzają dane zawarte 

w dokumentach, o których mowa w ust. 28a, do Karty Szczepień określonej 

w przepisach wydanych na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. 

o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2020 r. poz. 849), 

prowadzonej w postaci elektronicznej w systemie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 

ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia. 

28c. Wykaz podmiotów przeprowadzających szczepienia ochronne przeciwko 

COVID-19, o których mowa w ust. 28a, Narodowy Fundusz Zdrowia podaje do 

publicznej wiadomości na swojej stronie internetowej oraz w Biuletynie Informacji 

Publicznej Narodowego Funduszu Zdrowia.”; 



– 3 – 

2) w § 3: 

a) w ust. 2: 

– pkt 29 otrzymuje brzmienie: 

„29) przez osoby posiadające negatywny wynik testu diagnostycznego 

w kierunku SARS-CoV-2, poświadczony unijnym cyfrowym 

zaświadczeniem COVID lub zaświadczeniem o szczepieniu, o wyniku 

testu i o powrocie do zdrowia w związku z COVID-19 uznawanym za 

równoważne z zaświadczeniami wydawanymi zgodnie z rozporządzeniem 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/953 z dnia 14 czerwca 2021 r. 

w sprawie ram wydawania, weryfikowania i uznawania interoperacyjnych 

zaświadczeń o szczepieniu, o wyniku testu i o powrocie do zdrowia 

w związku z COVID-19 (unijne cyfrowe zaświadczenie COVID) w celu 

ułatwienia swobodnego przemieszczania się w czasie pandemii  

COVID-19;”, 

– pkt 31 otrzymuje brzmienie: 

„31) przez osoby, których przyjazd następuje w związku z udziałem, 

w charakterze uczestnika, w międzynarodowej konferencji, organizowanej 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przez instytucję państwową lub 

samorządową, której organizacja stanowi realizację zobowiązań, 

wynikających z umowy międzynarodowej zawartej przez Rzeczpospolitą 

Polską;”, 

– dodaje się pkt 32 w brzmieniu: 

„32) przez osoby przekraczające granicę w związku z realizacją prawomocnego 

orzeczenia sądu lub ugody zawartej przed sądem ustalających kontakty 

z małoletnim dzieckiem, które przebywa na terenie innego państwa niż 

miejsce pobytu rodzica, dla którego określono kontakty.”, 

b) w ust. 3: 

– pkt 16 otrzymuje brzmienie: 

16) pkt 29 i 30 – są obowiązane okazać funkcjonariuszowi Straży Granicznej 

unijne cyfrowe zaświadczenie COVID lub zaświadczenie o szczepieniu, 

o wyniku testu i o powrocie do zdrowia w związku z COVID-19 uznawane 

za równoważne z zaświadczeniami wydawanymi zgodnie 

z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/953 z dnia 
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14 czerwca 2021 r. w sprawie ram wydawania, weryfikowania i uznawania 

interoperacyjnych zaświadczeń o szczepieniu, o wyniku testu i o powrocie 

do zdrowia w związku z COVID-19 (unijne cyfrowe zaświadczenie 

COVID) w celu ułatwienia swobodnego przemieszczania się w czasie 

pandemii COVID-19;”, 

– w pkt 17 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 18 w brzmieniu: 

„18) pkt 32 – są obowiązane udokumentować funkcjonariuszowi Straży 

Granicznej prawo do kontaktów z małoletnim przez okazanie odpisu 

orzeczenia sądu lub ugody zawartej przed sądem w języku polskim, a jeżeli 

jest to orzeczenie lub ugoda zawarta w innym państwie niż Rzeczpospolita 

Polska, w języku angielskim.”; 

3) użyte w § 9 w ust. 3a we wprowadzeniu do wyliczenia, w ust. 5a, w ust. 6b we 

wprowadzeniu do wyliczenia, w ust. 7b, w ust. 10 we wprowadzeniu do wyliczenia, 

w ust. 15 we wprowadzeniu do wyliczenia, w ust. 16a, w ust. 19c we wprowadzeniu do 

wyliczenia, w ust. 19d we wprowadzeniu do wyliczenia, w ust. 20a we wprowadzeniu do 

wyliczenia, w ust. 20b we wprowadzeniu do wyliczenia, w ust. 22a we wprowadzeniu do 

wyliczenia, w ust. 23a we wprowadzeniu do wyliczenia, w ust. 26a, w ust. 27a we 

wprowadzeniu do wyliczenia, w ust. 31e we wprowadzeniu do wyliczenia,  

w ust. 34c–34e, w ust. 35c i 35d, w ust. 37 we wprowadzeniu do wyliczenia, w ust. 38b 

i w ust. 38c we wprowadzeniu do wyliczenia, w § 10 w ust. 1 we wprowadzeniu do 

wyliczenia, w ust. 3 we wprowadzeniu do wyliczenia, w ust. 4a i 6b, w § 13 w ust. 3, 

w § 15 w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia, w § 16 w ust. 1 we wprowadzeniu do 

wyliczenia, w § 18 w ust. 1, w § 21 w ust. 1, w § 23 w ust. 1, w § 24 w ust. 2a we 

wprowadzeniu do wyliczenia i w ust. 6 we wprowadzeniu do wyliczenia, w § 25 w ust. 1 

we wprowadzeniu do wyliczenia, w ust. 2 i 3 oraz w § 26 w ust. 1b we wprowadzeniu do 

wyliczenia, w ust. 3, w ust. 10b we wprowadzeniu do wyliczenia, w ust. 13 we 

wprowadzeniu do wyliczenia i w ust. 15 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy 

„30 września 2021 r.” zastępuje się wyrazami „31 października 2021 r.”; 

4) w § 25 w ust. 4 pkt 16 otrzymuje brzmienie: 

„16) zdających oraz innych osób uczestniczących w przeprowadzaniu egzaminu 

ósmoklasisty, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje 

w zawodzie lub egzaminu zawodowego oraz egzaminu adwokackiego, 

radcowskiego, notarialnego, komorniczego, egzaminu dla osób ubiegających się 
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o licencję doradcy restrukturyzacyjnego, egzaminów wstępnych na aplikację 

adwokacką, radcowską, notarialną i komorniczą oraz egzaminów dla osób 

ubiegających się o przyznanie prawa do wykonywania zawodu rzeczoznawcy do 

spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych i sprawdzianów dla rzeczoznawców do 

spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, jeżeli w trakcie egzaminu lub sprawdzianu 

odległość między poszczególnymi osobami wynosi co najmniej 1,5 m;”. 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 30 września 2021 r. 

 

PREZES RADY MINISTRÓW 

MATEUSZ MORAWIECKI 

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/ 



UZASADNIENIE 

Rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 46a i art. 46b  

pkt 1–6 i 8–13 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń 

i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1845, z późn. zm.). 

W projekcie przewiduje się: 

1) przedłużenie do dnia 31 października 2021 r. obowiązywania aktualnych ograniczeń, 

nakazów i zakazów określonych przepisami modyfikowanego aktu normatywnego; 

2) umożliwienie uruchomienia międzynarodowych kolejowych przewozów pasażerskich 

realizowanych z przekroczeniem granicy Rzeczypospolitej Polskiej na odcinku z Ukrainą 

(tj. w szczególności uruchomienie przez Koleje Ukraińskie pociągów w relacji Kijów – 

Przemyśl – Kijów). Wprowadzenie przedmiotowego rozwiązania ma zapewnić możliwość 

realizacji zaplanowanej oferty przewozowej w celu spełnienia oczekiwań społecznych w 

kolejowych przewozach pasażerskich; 

3) zwolnienie z obowiązku wypełniania karty lokalizacyjnej funkcjonariuszy Policji, Straży 

Granicznej i Służby Ochrony Państwa wykonujących zadania służbowe oraz osób, wobec 

których są wykonywane czynności służbowe, np. konwojowanych przez funkcjonariuszy 

Policji, co jest uzasadnione specyfiką powyższych zadań;  

4) wprowadzenie regulacji dotyczących wydawania unijnego cyfrowego zaświadczenia 

COVID osobie, która została zaszczepiona przeciwko COVID-19 poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej szczepionką dopuszczoną do obrotu w Unii Europejskiej; 

5) doprecyzowanie przepisów dotyczących posługiwania się unijnym cyfrowym 

zaświadczeniem COVID w kontekście uznawania za równoważne z tym zaświadczeniem, 

zaświadczeń, o których mowa w decyzjach wykonawczych Komisji (UE):  

a) nr 2021/1380 z dnia 19 sierpnia 2021 r. ustanawiającej równoważność, w celu 

ułatwienia korzystania z prawa do swobodnego przemieszczania się w Unii, 

zaświadczeń COVID-19 wydawanych przez Ukrainę z zaświadczeniami wydawanymi 

zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/953 (Dz. 

Urz. UE L 297 z 20.08.2021, str. 35),  

b) nr 2021/1381 z dnia 19 sierpnia 2021 r. ustanawiającej równoważność, w celu 

ułatwienia korzystania z prawa do swobodnego przemieszczania się w Unii, 

zaświadczeń COVID-19 wydawanych przez Republikę Macedonii Północnej z 

zaświadczeniami wydawanymi zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego 

i Rady (UE) 2021/953 (Dz. Urz. UE L 297 z 20.08.2021, str. 38),  
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c) nr 2021/1382 z dnia 19 sierpnia 2021 r. ustanawiającej równoważność, w celu 

ułatwienia korzystania z prawa do swobodnego przemieszczania się w Unii, 

zaświadczeń COVID-19 wydawanych przez Republikę Turcji z zaświadczeniami 

wydawanymi zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2021/953 (Dz. Urz. UE L 297 z 20.08.2021, str. 41), 

d) przyszłych decyzjach wykonawczych Komisji (UE) wydanych i podanych do 

publicznej wiadomości zgodnie z art. 8 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2021/953 z dnia 14 czerwca 2021 r. w sprawie ram 

wydawania, weryfikowania i uznawania interoperacyjnych zaświadczeń o 

szczepieniu, o wyniku testu i o powrocie do zdrowia w związku z COVID-19 (unijne 

cyfrowe zaświadczenie COVID) w celu ułatwienia swobodnego przemieszczania się 

w czasie pandemii COVID-19 (Dz. Urz. UE L 211 z 15.06.2021, str. 1); 

6) doprecyzowanie przepisu statuującego uprawnienie zwolnienia z obowiązku odbycia 

kwarantanny po przekroczeniu granicy Rzeczypospolitej Polskiej (w odniesieniu do 

uczestnika międzynarodowej konferencji, organizowanej na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, przez instytucję państwową lub samorządową); 

7) rozszerzenie katalogu podmiotów, które są zwolnione z obowiązku odbycia kwarantanny 

po przekroczeniu granicy Rzeczypospolitej Polskiej (osoby realizujące prawomocne 

orzeczenie sądu lub ugodę zawartą przed sądem ustalające kontakty z małoletnim 

dzieckiem, które przebywa na terenie innego państwa niż miejsce pobytu rodzica, dla 

którego określono kontakty); 

8) rozszerzenie katalogu sytuacji, do których nie stosuje się nakazu zasłaniania ust i nosa – o 

egzaminy dla osób ubiegających się o przyznanie prawa do wykonywania zawodu 

rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych i sprawdziany dla 

rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych. 

Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych 

i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) w uzasadnionych 

przypadkach akty normatywne mogą wchodzić w życie w terminie krótszym niż czternaście 

dni, a jeżeli ważny interes państwa wymaga natychmiastowego wejścia w życie aktu 

normatywnego i zasady demokratycznego państwa prawnego nie stoją temu na przeszkodzie, 

dniem wejścia w życie może być dzień ogłoszenia tego aktu w dzienniku urzędowym. 

Przedłożony projekt rozporządzenia przewiduje, że ze względu na trwający stan epidemii 

COVID-19, wejdzie ono w życie z dniem 30 września 2021 r. 
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Rozporządzenie nie wymaga przedstawienia właściwym organom i instytucjom Unii 

Europejskiej, w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu, w celu uzyskania opinii, dokonania 

powiadomienia, konsultacji albo uzgodnienia. 

Rozporządzenie nie jest sprzeczne z prawem Unii Europejskiej. 

Rozporządzenie nie podlega notyfikacji zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady 

Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu 

notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597). 

Rozporządzenie wpływa na działalność mikroprzedsiębiorców, małych i średnich 

przedsiębiorców, jeżeli prowadzą oni działalność związaną z ograniczeniami przewidzianymi 

w projektowanym rozporządzeniu. 



Nazwa projektu 
Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w 

sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i 
zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii  

 

Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące 
Ministerstwo Zdrowia 

 

Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, 

Sekretarza Stanu lub Podsekretarza Stanu 

Pani Anna Goławska, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie 

Zdrowia 

 

Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu 
Damian Jakubik, Dyrektor Departamentu Prawnego 

Ministerstwa Zdrowia, tel. 22 634 94 13,  
d.jakubik@mz.gov.pl 

Data sporządzenia 

24.09.2021 r. 

 

Źródło: 

Art. 46a i art. 46b pkt 1–6 i 8–13 ustawy z dnia 5 grudnia 

2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób 
zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1845, z późn. zm.) 

 

Nr w Wykazie prac Rady Ministrów: 

RD  

OCENA SKUTKÓW REGULACJI 

1. Jaki problem jest rozwiązywany? 

Projekt ma na celu ograniczenie ryzyka związanego z wystąpieniem epidemii wywołanej nowym koronawirusem  

SARS-CoV-2. 

2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt 

W projekcie przewiduje się: 
1) przedłużenie do dnia 31 października 2021 r. obowiązywania aktualnych ograniczeń, nakazów i zakazów określonych 

przepisami modyfikowanego aktu normatywnego; 

2) umożliwienie uruchomienia międzynarodowych kolejowych przewozów pasażerskich realizowanych z przekroczeniem 

granicy Rzeczypospolitej Polskiej na odcinku z Ukrainą (tj. uruchomienie przez Koleje Ukraińskie pociągów w relacji 
Kijów – Przemyśl – Kijów). Wprowadzenie przedmiotowego rozwiązania ma zapewnić możliwość realizacji 

zaplanowanej oferty przewozowej w celu spełnienia oczekiwań społecznych w kolejowych przewozach pasażerskich; 

3) zwolnienie z obowiązku wypełniania karty lokalizacyjnej funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej i Służby Ochrony 
Państwa wykonujących zadania służbowe oraz osób, wobec których są wykonywane czynności służbowe, np. 

konwojowanych przez funkcjonariuszy Policji, co jest uzasadnione specyfiką powyższych zadań;  

4) wprowadzenie regulacji dotyczących wydawania unijnego cyfrowego zaświadczenia COVID osobie, która została 
zaszczepiona przeciwko COVID-19 poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej szczepionką dopuszczoną do obrotu w 

Unii Europejskiej; 

5) doprecyzowanie przepisów dotyczących posługiwania się unijnym cyfrowym zaświadczeniem COVID w kontekście 

uznawania za równoważne z tym zaświadczeniem, zaświadczeń, o których mowa w decyzjach wykonawczych Komisji 
(UE):  

a) nr 2021/1380 z dnia 19 sierpnia 2021 r. ustanawiającej równoważność, w celu ułatwienia korzystania z prawa do 

swobodnego przemieszczania się w Unii, zaświadczeń COVID-19 wydawanych przez Ukrainę z zaświadczeniami 
wydawanymi zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/953(Dz. Urz. UE L 297 z 

20.08.2021, str. 35),  

b) nr 2021/1381 z dnia 19 sierpnia 2021 r. ustanawiającej równoważność, w celu ułatwienia korzystania z prawa do 
swobodnego przemieszczania się w Unii, zaświadczeń COVID-19 wydawanych przez Republikę Macedonii Północnej 

z zaświadczeniami wydawanymi zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/953 (Dz. 

Urz. UE L 297 z 20.08.2021, str. 38),  

c) nr 2021/1382 z dnia 19 sierpnia 2021 r. ustanawiającej równoważność, w celu ułatwienia korzystania z prawa do 
swobodnego przemieszczania się w Unii, zaświadczeń COVID-19 wydawanych przez Republikę Turcji z 

zaświadczeniami wydawanymi zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/953(Dz. Urz. 

UE L 297 z 20.08.2021, str. 41), 
d) przyszłych decyzjach wykonawczych Komisji (UE) wydanych i podanych do publicznej wiadomości zgodnie z art. 8 

ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/953 z dnia 14 czerwca 2021 r. w sprawie ram 

wydawania, weryfikowania i uznawania interoperacyjnych zaświadczeń o szczepieniu, o wyniku testu i o powrocie do 

zdrowia w związku z COVID-19 (unijne cyfrowe zaświadczenie COVID) w celu ułatwienia swobodnego 

przemieszczania się w czasie pandemii COVID-19 (Dz. Urz. UE L 211 z 15.06.2021, str. 1); 
6) doprecyzowanie przepisu statuującego uprawnienie zwolnienia z obowiązku odbycia kwarantanny po przekroczeniu 

granicy Rzeczypospolitej Polskiej (w odniesieniu do uczestnika międzynarodowej konferencji, organizowanej na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przez instytucję państwową lub samorządową); 
7) rozszerzenie katalogu podmiotów, które są zwolnione obowiązku odbycia kwarantanny po przekroczeniu granicy 

Rzeczypospolitej Polskiej (osoby realizujące prawomocne orzeczenie sądu lub ugodę zawartą przed sądem ustalające 
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kontakty z małoletnim dzieckiem, które przebywa na terenie innego państwa niż miejsce pobytu rodzica, dla którego 

określono kontakty); 

8) rozszerzenie katalogu sytuacji, do których nie stosuje się nakazu zakrywania ust i nosa  – o egzaminy dla osób 
ubiegających się o przyznanie prawa do wykonywania zawodu rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych 

i sprawdziany dla rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych. 

3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?  

Zasadniczo – brak danych. Państwa członkowskie Unii Europejskiej odmiennie podchodzą do kwestii ograniczeń i zakazów w 
zakresie funkcjonowania życia gospodarczego i społecznego – w zależności od przyjętego modelu zwalczania pandemii i 

ograniczania jej skutków.  

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt 

Grupa Wielkość Źródło danych  Oddziaływanie 

Podmioty podlegające ograniczeniom – – Zmiana w zakresie ograniczeń. 

Grupy osób, które będą podlegały 

szczepieniu przeciwko COVID-19 

– –  
 

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji 

Nie były prowadzone pre-konsultacje dotyczące projektu rozporządzenia. 

Projekt był procedowany w trybie odrębnym zgodnie z § 98 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – 
Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. z 2016 r. poz. 1006, z późn. zm.), z pominięciem etapu uzgodnień, opiniowania i 

konsultacji publicznych oraz komisji prawniczej. 

6.  Wpływ na sektor finansów publicznych 

(ceny stałe z …… r.) Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł] 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Łącznie (0–10) 

Dochody ogółem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0 

budżet państwa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0 

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Wydatki ogółem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0 

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Saldo ogółem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0 

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Źródła finansowania   

Dodatkowe 

informacje, w tym 

wskazanie źródeł 
danych i przyjętych do 

obliczeń założeń 

 

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na 

rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe  

Skutki 

Czas w latach od wejścia w życie 

zmian 

0 1 2 3 5 6 Łącznie (0–10) 

W ujęciu 
pieniężnym 

(w mln zł,  

 - - - - - - - 

duże 

przedsiębiorstwa 

- - - - - - - 
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ceny stałe z 

…… r.) 

sektor mikro-, 

małych i średnich 

przedsiębiorstw 

- - - - - - - 

rodzina, obywatele 

oraz gospodarstwa 

domowe 

- - - - - - - 

W ujęciu 
niepieniężnym 

duże 
przedsiębiorstwa 

- 

sektor mikro-, 

małych i średnich 
przedsiębiorstw 

Rozporządzenie może wpływać na działalność mikroprzedsiębiorców, małych i 

średnich przedsiębiorców, jeżeli prowadzą oni działalność związaną z 
ograniczeniami przewidzianymi w rozporządzeniu. 

rodzina, obywatele 

oraz gospodarstwa 

domowe  

Rozporządzenie może mieć wpływ na tę grupę, w zakresie korzystania z usług w 

dziedzinach podlegających ograniczeniom. 

 

 osoby starsze  

i niepełnosprawne 

Rozporządzenie może mieć wpływ na tę grupę, w zakresie korzystania z usług w 

dziedzinach podlegających ograniczeniom. 

Dodatkowe 
informacje, w tym 

wskazanie źródeł 

danych i przyjętych do 
obliczeń założeń 

 

8. Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu 

 nie dotyczy 

Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie 

wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej tabeli 

zgodności). 

 tak 

 nie 

 nie dotyczy 

 zmniejszenie liczby dokumentów  
 zmniejszenie liczby procedur 

 skrócenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:       

 zwiększenie liczby dokumentów 
 zwiększenie liczby procedur 

 wydłużenie czasu na załatwienie sprawy 

  inne:       
 

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich 

elektronizacji.  

 tak 

 nie 

 nie dotyczy 
 

Komentarz: 

9. Wpływ na rynek pracy  

Rozporządzenie może mieć wpływ na rynek pracy w obszarze świadczenia usług objętych ograniczeniami.  

10. Wpływ na pozostałe obszary 

 

 środowisko naturalne 

 sytuacja i rozwój regionalny 
 inne:       

 

 demografia 

 mienie państwowe 

 

 informatyzacja 

 zdrowie 

Omówienie wpływu 
Przewiduje się, że projektowane rozporządzenie przyczyni się do ograniczenia ryzyka wystąpienia 
epidemii związanej z zakażeniem koronawirusem SARS-CoV-2. 

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego 

Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 30 września  2021 r. 

12. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane? 

Projektowane rozporządzenie ma być stosowane w sposób ciągły, stąd też nie planuje się ewaluacji efektów projektu, a tym samym 

nie stosuje się mierników dla tej ewaluacji. Ewentualna ocena i zmiany będą związane z sytuacją związaną ze stanem epidemii w 

Rzeczypospolitej Polskiej i na świecie.  

13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)  

Brak. 
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