
 Projekt z dnia 27 sierpnia 2020

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

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 8–12 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o 

zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239, 

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

§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia 

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

U. poz. 1356, 1393 i 1425) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) odbyć, po przekroczeniu granicy państwowej, obowiązkową kwarantannę, o której 

mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy z dnia 5 grudnia 

2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, 

trwającą 10 dni licząc od dnia następującego po przekroczeniu tej granicy, wraz z 

osobami wspólnie zamieszkującymi lub gospodarującymi.”;

2) w § 3 uchyla się ust. 5–7;

3) po § 12 dodaje się § 12a w brzmieniu:

„12a. 1. Do odwołania warunkiem przyjęcia do zakładu opiekuńczo-leczniczego, 

pielęgnacyjno-opiekuńczego, hospicjum oraz domu pomocy społecznej jest negatywny 

wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 z materiału pobranego w terminie 

nie wcześniejszym niż 6 dni przed wyznaczonym terminem przyjęcia.

2. Podstawą do wykonania testu, o którym mowa w ust. 1, jest odpowiednio 

skierowanie lekarza do danego zakładu albo hospicjum, albo decyzja o skierowaniu do 

domu pomocy społecznej oraz decyzja o umieszczeniu w domu pomocy społecznej, 

wydane na podstawie art. 59 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1495 oraz z 2020 r. 
poz. 284, 322, 374, 567 i 875.
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U. z 2019 r. poz. 1507, 1622, 1690, 1818 i 2473). Testy te są finansowane ze środków 

publicznych.”.

§ 2. Okres obowiązkowej kwarantanny odbywanej na podstawie § 2 ust. 2 pkt 2 

rozporządzenia zmienianego w § 1, w przypadku osoby, która uzyskała ujemny wynik testu 

diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 wykonanego przed dniem wejścia w życie 

niniejszego rozporządzenia, albo osoby, której obowiązkowa kwarantanna trwała już co 

najmniej 10 dni,  trwa nie dłużej niż do dnia następującego po dniu wejścia w życie niniejszego 

rozporządzenia.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
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UZASADNIENIE

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

46b pkt 1–6 i 8–12 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i 

chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239, z późn.zm.). Wydanie rozporządzenia 

jest związane ze zwalczaniem epidemii COVID-19.

Biorąc pod uwagę ryzyko zakażenia wirusem SARS-CoV-2 oraz zidentyfikowane 

przypadki zachorowań na COVID-19, jest konieczne podjęcie działań profilaktycznych, 

zapobiegających rozprzestrzenianiu się tego wirusa. 

Projektowane rozporządzenie dokonuje zmian w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 

7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w 

związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 1356, 1393 i 1425) w zakresie 

dostosowania do zasad odbywania obowiązkowej kwarantanny przez osoby przekraczające 

granicę Rzeczypospolitej Polskiej oraz odstąpienia od zwolnienia z obowiązku odbycia 

obowiązkowej kwarantanny w celu wykonania testu w kierunku SARS-CoV-2. Doświadczenia 

międzynarodowe oraz dostępna wiedza naukowa, której przeglądu dokonał zespół do spraw 

opracowania strategii działań związanych ze zwalczaniem epidemii COVID-19 przy Ministrze 

Zdrowia, pozwala na zaproponowanie regulacji, zgodnie z którymi czas trwania obowiązkowej 

kwarantanny może wynosić 10 dni. Takie rozwiązanie pozwoli na szybszy powrót osób 

poddanych kwarantannie do regularnego życia społecznego, zawodowego i rodzinnego, przy 

praktycznie niezmiennym ryzyku transmisji wirusa.

Projekt uwzględnia ponadto regulacje stanowiące, że warunkiem przyjęcia do zakładu 

opiekuńczo-leczniczego, pielęgnacyjno-opiekuńczego, hospicjum oraz domu pomocy 

społecznej będzie negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 z 

materiału pobranego w terminie nie wcześniejszym niż 6 dni przed wyznaczonym terminem 

przyjęcia. Proponowana regulacja ma na celu ochronę osób szczególnie podatnych na ciężki 

przebieg choroby z uwagi na stan zdrowia oraz choroby charakterystyczne i współistniejące u 

osób w podeszłym wieku lub niesamodzielnych. 

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 prawa nie stoją temu na przeszkodzie, dniem wejścia w życie 
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może być dzień ogłoszenia tego aktu w dzienniku urzędowym. Przedłożony projekt 

rozporządzenia przewiduje, że rozporządzenie ma wejść po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

Jednocześnie projekt zawiera przepis przejściowy, zgodnie z którym okres obowiązkowej 

kwarantanny odbywanej na podstawie zmienianego rozporządzenia, w przypadku osoby, która 

uzyskała ujemny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 wykonanego przed 

dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, albo osoby, której obowiązkowa 

kwarantanna trwała już co najmniej 10 dni,  trwa nie dłużej niż do dnia następującego po dniu 

jego wejścia niniejszego rozporządzenia. 

Rozporządzenie nie wymaga przedstawienia właściwym organom i instytucjom Unii 

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

powiadomienia, konsultacji lub uzgodnienia.

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 rozporządzeniu. 

Rozporządzenie nie jest sprzeczne z prawem Unii Europejskiej.
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