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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 11 lutego 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, 2112 i 2401 oraz z 2021 r. poz. 159, 180 i 255) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia 

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

(Dz. U. poz. 2316, z późn. zm.1)) wprowadza się następujące zmiany: 

1) użyte w § 2 w ust. 1 i 18, w § 10 w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia, w ust. 6, 9, 10 

i 18, w ust. 21 we wprowadzeniu do wyliczenia i w ust. 22, w § 11 w ust. 1 we 

wprowadzeniu do wyliczenia, w ust. 3 we wprowadzeniu do wyliczenia i w ust. 6, w § 14, 

w § 16 w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia, w § 17 w ust. 1 we wprowadzeniu do 

wyliczenia, w § 19 w ust. 1, w § 22 w ust. 1 i 2, w § 23 w ust. 1, w § 24 w ust. 1, w § 25 

w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia i w ust. 5 we wprowadzeniu do wyliczenia, 

w § 27 w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia i w ust. 2 oraz w § 28 w ust. 1 

we wprowadzeniu do wyliczenia i w ust. 8 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy 

„14 lutego 2021 r.” zastępuje się wyrazami „28 lutego 2021 r.”; 

2) w § 3 w ust. 2: 

a) pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) przez żołnierzy i pracowników Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej lub 

żołnierzy i personel cywilny wojsk sojuszniczych, funkcjonariuszy Policji, 

Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służby Celno-

Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Ochrony Państwa, 

                                                 

1) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 2353 i 2430 oraz z 2021 r. 

poz. 12, 91, 153, 207 i 253. 
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inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego, wykonujących zadania 

służbowe;”, 

b) pkt 18 otrzymuje brzmienie: 

„18) przez członków kadry narodowej polskich związków sportowych, członków 

sztabu szkoleniowego, lekarzy, fizjoterapeutów i sędziów sportowych, 

powracających do Rzeczypospolitej Polskiej ze zgrupowań zagranicznych lub 

z międzynarodowych zawodów organizowanych przez międzynarodową 

federację sportową działającą w sporcie olimpijskim lub paraolimpijskim lub 

inną uznaną przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski albo organizowanych 

przez międzynarodową organizację sportową o zasięgu kontynentalnym 

należącą do takiej federacji;”; 

3) w § 10: 

a) w ust. 1: 

– w pkt 2 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„aquaparków, siłowni, klubów i centrów fitness, z wyłączeniem siłowni, klubów 

i centrów fitness:”, 

– uchyla się pkt 3, 

b) ust. 1a otrzymuje brzmienie: 

„1a. Do dnia 28 lutego 2021 r. w kasynach oraz obiektach działalności 

związanej z eksploatacją automatów do gier hazardowych (ujętej w Polskiej 

Klasyfikacji Działalności w podklasie 92.00.Z) może znajdować się nie więcej niż 

1 osoba na 15 m2 powierzchni dostępnej dla klientów, przy zachowaniu odległości 

co najmniej 1,5 m, z wyłączeniem obsługi. Przed wejściem do kasyna lub obiektu 

działalności związanej z eksploatacją automatów do gier hazardowych zamieszcza 

się informację o limicie osób oraz podejmuje środki zapewniające jego 

przestrzeganie.”, 

c) po ust. 1a dodaje się ust. 1b w brzmieniu: 

„1b. Do dnia 28 lutego 2021 r. prowadzenie przez przedsiębiorców 

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców 

oraz przez inne podmioty działalności polegającej na prowadzeniu działalności 

usługowej związanej z poprawą kondycji fizycznej (ujętej w Polskiej Klasyfikacji 

Działalności w podklasie 96.04.Z) jest dopuszczalne, pod warunkiem zachowania 

odległości między klientami co najmniej 1,5 m.”, 
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d) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Do dnia 28 lutego 2021 r. prowadzenie usług hotelarskich w rozumieniu 

art. 3 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz 

usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 

2211) jest dopuszczalne, z wyłączeniem działalności, o której mowa w ust. 1 pkt 1 

oraz ust. 1a i 1b, wykonywanej na terenie prowadzenia usług hotelarskich. 

W przypadku prowadzenia usług hotelarskich w obiekcie hotelarskim, o którym 

mowa w art. 36 pkt 1–3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich 

oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych, dla gości 

udostępnia się nie więcej niż 50% pokoi znajdujących się w danym obiekcie.”, 

e) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: 

„2a. Ograniczenia, o którym mowa w ust. 2 zdanie drugie, nie stosuje się do 

obiektów Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, w których są świadczone 

usługi na rzecz aplikantów aplikacji sędziowskiej i aplikacji prokuratorskiej, w tym 

prowadzonych w formie aplikacji uzupełniającej, oraz innych osób zaangażowanych 

w wykonywanie zadań dotyczących działalności Krajowej Szkoły Sądownictwa 

i Prokuratury, w tym uczestniczących w organizowaniu i przeprowadzaniu konkursu 

na aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską oraz egzaminu sędziowskiego 

i egzaminu prokuratorskiego.”, 

f) uchyla się ust. 3, 

g) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Do prowadzenia usług hotelarskich w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 8 ustawy 

z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek 

i przewodników turystycznych stosuje się przepisy ust. 15–21.”, 

h) ust. 11 otrzymuje brzmienie: 

„11. Do dnia 28 lutego 2021 r. prowadzenie przez przedsiębiorców 

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców 

oraz przez inne podmioty działalności twórczej związanej z wszelkimi zbiorowymi 

formami kultury i rozrywki (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale 

90.0) w zakresie związanym z przygotowaniem i realizacją wydarzeń artystycznych, 

wystaw oraz działalności związanej z projekcją filmów lub nagrań wideo w domach 

i ośrodkach kultury, w kinach lub w pozostałych miejscach oraz działalności klubów 
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filmowych (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 59.14.Z) jest 

dopuszczalne w pomieszczeniach, pod warunkiem: 

1) udostępnienia widzom lub słuchaczom co drugiego miejsca na widowni, z tym 

że nie więcej niż 50% liczby miejsc, w przypadku braku wyznaczonych miejsc 

na widowni przy zachowaniu odległości 1,5 m pomiędzy widzami lub 

słuchaczami; 

2) zapewnienia, aby widzowie lub słuchacze realizowali nakaz zakrywania ust 

i nosa, o którym mowa w § 27 ust. 1; 

3) zapewnienia, aby widzowie lub słuchacze nie spożywali napojów lub 

posiłków.”, 

i) po ust. 11 dodaje się ust. 11a w brzmieniu: 

„11a. Obowiązek udostępniania co drugiego miejsca oraz zachowania 

odległości, o których mowa w ust. 11 pkt 1, nie dotyczy: 

1) widza lub słuchacza, który uczestniczy w wydarzeniach realizowanych 

w ramach działalności, o których mowa w ust. 11, z dzieckiem poniżej 13. roku 

życia; 

2) widza lub słuchacza, który uczestniczy w wydarzeniach realizowanych 

w ramach działalności, o których mowa w ust. 11, z osobą z orzeczeniem 

o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, 

osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze 

względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie; 

3) osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących.”, 

j) ust. 12 otrzymuje brzmienie: 

„12. Do dnia 28 lutego 2021 r. ustanawia się ograniczenie prowadzenia 

działalności obiektów kulturalnych (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności 

w podklasie 90.04.Z), z zastrzeżeniem ust. 11 oraz z wyłączeniem galerii i instytucji 

kultury prowadzących działalność wystawienniczą, polegające na zakazie: 

1) udostępniania zbiorów publiczności, 

2) organizowania wydarzeń z udziałem publiczności 

– z wyłączeniem działań prowadzonych za pomocą środków bezpośredniego 

porozumiewania się na odległość oraz udostępniania zbiorów w formie 

bezkontaktowej, z zachowaniem odpowiednich wymogów sanitarnych.”, 

k) uchyla się ust. 14, 
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l) ust. 15 i 16 otrzymują brzmienie: 

„15. Do dnia 28 lutego 2021 r. prowadzenie przez przedsiębiorców 

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców 

oraz przez inne podmioty działalności związanej ze sportem, rozrywkowej 

i rekreacyjnej (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale 93.0) jest 

dopuszczalne bez udziału publiczności wyłącznie w przypadku: 

1) sportu zawodowego w rozumieniu art. 2 pkt 143 rozporządzenia Komisji (UE) 

nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za 

zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu 

(Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.2)); 

2) zawodników pobierających stypendium sportowe, o którym mowa w ustawie 

z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133); 

3) zawodników będących członkami kadry narodowej lub reprezentacji 

olimpijskiej lub paraolimpiskiej;  

4) uprawiających sport w ramach ligi zawodowej w rozumieniu ustawy z dnia 

25 czerwca 2010 r. o sporcie; 

5) zawodników uczestniczących we współzawodnictwie sportowym 

prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy lub Polski Komitet 

Paraolimpijski i jego członków zwyczajnych;  

6) szkolenia i współzawodnictwa w sporcie akademickim realizowanych przez 

Akademicki Związek Sportowy; 

7) organizowania kursów i egzaminów w zakresie uprawnień trenerskich lub 

instruktorskich, o których mowa w art. 41 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. 

o sporcie, oraz egzaminów na patenty żeglarskie i motorowodne oraz na 

licencje motorowodne, o których mowa w ustawie z dnia 21 grudnia 2000 r. 

o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1863); 

8) obiektów sportowych na otwartym powietrzu; 

9) kortów tenisowych, przy czym na jednym korcie tenisowym może przebywać 

w tym samym czasie nie więcej niż 5 osób z niego korzystających; 

10) basenów. 

                                                 

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 329 z 15.12.2015, str. 28, Dz. Urz. 

UE L 149 z 07.06.2016, str. 10, Dz. Urz. UE L 156 z 20.06.2017, str. 1, Dz. Urz. UE L 236 z 14.09.2017, 

str. 28, Dz. Urz. UE L 26 z 31.01.2018, str. 53 oraz Dz. Urz. UE L 215 z 07.07.2020, str. 3. 
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16. Okoliczności, o których mowa w ust. 15 pkt 1–7, potwierdza dokument 

wystawiony przez podmiot opłacający wynagrodzenie lub stypendium sportowe albo 

przez odpowiednio międzynarodową federację sportową działającą w sporcie 

olimpijskim lub paraolimpijskim lub inną uznaną przez Międzynarodowy Komitet 

Olimpijski albo międzynarodową organizację sportową o zasięgu kontynentalnym 

należącą do takiej federacji, albo polski związek sportowy lub Polski Komitet 

Paraolimpijski i jego członków zwyczajnych lub Akademicki Związek Sportowy.”, 

m) w ust. 17 w pkt 1 uchyla się lit. a, 

n) ust. 19 otrzymuje brzmienie: 

„19. Do dnia 28 lutego 2021 r. ustanawia się zakaz prowadzenia przez 

przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo 

przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności polegającej na prowadzeniu 

wesołych miasteczek i parków rozrywki (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności 

w podklasie 93.21.Z), pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia 

i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach 

lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni (ujętej w Polskiej Klasyfikacji 

Działalności w podklasie 93.29.A) oraz pozostałej działalności rozrywkowej 

i rekreacyjnej (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 93.29.B), 

z wyłączeniem działalności związanej z obsługą stoków narciarskich.”; 

4) w § 13 w ust. 1 uchyla się pkt 1; 

5) po § 13a dodaje się § 13b w brzmieniu: 

„§ 13b. 1. Do odwołania warunkiem rozpoczęcia: 

1) leczenia uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej, 

2) świadczeń uzdrowiskowego leczenia sanatoryjnego dzieci wykonywanego pod 

opieką dorosłych 

– jest negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 pacjenta oraz 

opiekuna dziecka, o którym mowa w pkt 2, z materiału pobranego w terminie nie 

wcześniejszym niż 6 dni przed terminem rozpoczęcia leczenia uzdrowiskowego albo 

rehabilitacji uzdrowiskowej albo zaszczepienie się pacjenta lub opiekuna dziecka, 

o którym mowa w pkt 2, przeciwko COVID-19. 

2. Podstawą do wykonania testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 

finansowanego ze środków publicznych jest skierowanie na leczenie uzdrowiskowe albo 

rehabilitację uzdrowiskową, o którym mowa w art. 33 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. 
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o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, 

potwierdzone przez oddział wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia na zasadach 

określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 

2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. 

3. Do skierowań na turnusy rozpoczynające się w marcu 2021 r., potwierdzonych 

przez oddział wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia na zasadach określonych 

w przepisach wydanych na podstawie art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. 

o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, nie stosuje 

się terminu doręczenia świadczeniobiorcy potwierdzonego skierowania, o którym mowa 

w tych przepisach.”; 

6) uchyla się § 15; 

7) w § 25 w ust. 4 w pkt 3 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 4 w brzmieniu: 

„4) wojsk sojuszniczych realizujących przejazdy przez terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej oraz w jego obszarze.”; 

8) w § 28 w ust. 13: 

a) pkt 6 otrzymuje brzmienie: 

„6) szkoleń, kursów, testów kwalifikacyjnych, egzaminów i ćwiczeń 

odbywających się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej koniecznych do 

zapewnienia gotowości do wykonywania zadań ustawowych Sił Zbrojnych 

Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, 

Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby 

Celno-Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Ochrony Państwa, 

Straży Marszałkowskiej, Służby Więziennej, straży gminnych (miejskich) oraz 

Inspekcji Transportu Drogowego oraz ćwiczeń organizowanych na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej przez wojska sojusznicze;”, 

b) w pkt 17 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 18 i 19 w brzmieniu: 

„18) egzaminów dla kandydatów na członków organów nadzorczych; 

19) egzaminów na maklerów papierów wartościowych, doradców inwestycyjnych, 

brokerów ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych, aktuariuszy i pośredników 

kredytu hipotecznego.”; 

9) w § 28a: 

a) w ust. 1: 
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– w pkt 6 wyraz „prowadzącej” zastępuje się wyrazem „prowadzący”, 

– po pkt 7 dodaje się przecinek i pkt 7a w brzmieniu: 

„7a) urzędowi lekarze weterynarii oraz osoby zatrudnione w Inspekcji 

Weterynaryjnej, wykonujące czynności związane z kontrolą występowania 

zakażenia SARS-CoV-2 u norek i zwalczaniem ognisk tej choroby”, 

b) dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 

„4. Minister właściwy do spraw zdrowia podaje do publicznej wiadomości na 

stronie internetowej urzędu obsługującego tego ministra oraz w Biuletynie 

Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej informację o dacie rozpoczęcia 

szczepienia osób wchodzących w skład grup, o których mowa w ust. 1.”. 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 12 lutego 2021 r., z wyjątkiem § 1 pkt 4 

i 5, które wchodzą w życie z dniem 11 marca 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 przedłużenie większości wprowadzonych wcześniej 

ograniczeń do dnia 28 lutego 2021 r. 

Ponadto przewiduje się m.in. umożliwienie prowadzenia przez przedsiębiorców w 

rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. 

poz. 162) oraz przez inne podmioty działalności związanej z projekcją filmów lub nagrań wideo 

w domach i ośrodkach kultury, w kinach lub w pozostałych miejscach oraz działalności klubów 

filmowych (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 59.14.Z), a także m.in. 

teatrów, przy zachowaniu odpowiedniego reżimu sanitarnego. 

Zniesione mają zostać również ograniczenia dotyczące funkcjonowania placówek 

wsparcia dziennego. 

Przewiduje się umożliwienie prowadzenia usług hotelarskich, przy czym w przypadku 

prowadzenia usług hotelarskich w obiekcie hotelarskim, o którym mowa w art. 36 pkt 1–3 

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i 

przewodników turystycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2211), dla gości będzie możliwe 

udostępnienie nie więcej niż 50% pokoi znajdujących się w danym obiekcie. Ograniczenia 

udostępniania nie więcej niż 50% pokoi nie będzie się stosowało do obiektów Krajowej Szkoły 

Sądownictwa i Prokuratury, w których świadczone są usługi na rzecz aplikantów aplikacji 

sędziowskiej i aplikacji prokuratorskiej, w tym prowadzonych w formie aplikacji 

uzupełniającej, oraz innych osób zaangażowanych w wykonywanie zadań dotyczących 

działalności Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, w tym uczestniczących w 

organizowaniu i przeprowadzaniu konkursu na aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską 

oraz egzaminu sędziowskiego i egzaminu prokuratorskiego. 

Przewiduje się uruchomienie kasyn, pod warunkiem że w kasynie będzie mogło 

znajdować się nie więcej niż 1 osoba na 15 m2 powierzchni dostępnej dla klientów, przy 

zachowaniu odległości co najmniej 1,5 m, z wyłączeniem obsługi. 

Przewiduje się również uruchomienie stoków narciarskich. 
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Przepisowi § 3 ust. 2 pkt 2 obowiązującego rozporządzenia nadaje się nowe brzmienie, 

ponieważ zgodnie z postanowieniami umowy między Państwami-Stronami Traktatu 

Północnoatlantyckiego a innymi państwami uczestniczącymi w Partnerstwie dla Pokoju, 

dotyczącej statusu ich sił zbrojnych, oraz jej Protokołu dodatkowego, sporządzonej w Brukseli 

dnia 19 czerwca 1995 r. (NATO SOFA), jak również mając na uwadze zobowiązania 

sojusznicze RP w zakresie zapewnienia wykonywania swobody manewru (Freedom of 

Movement), wojska sojusznicze należy traktować na takich samych zasadach, jak Siły Zbrojne 

RP. 

Przewiduje się dodatkowe zwolnienie z odbywania kwarantanny dla członków kadry 

narodowej polskich związków sportowych, członków sztabu szkoleniowego, lekarzy, 

fizjoterapeutów i sędziów, powracających do Polski ze zgrupowań zagranicznych.  

Projektowany przepis ma umożliwić członkom kadry narodowej, w tym 

przygotowujących się do Igrzysk XXXII Olimpiady Tokio 2020 oraz XVI Letnich Igrzysk 

Paraolimpijskich Tokio 2020, a także członkom ich sztabów szkoleniowych i ekip 

towarzyszących powrót do Polski ze zgrupowań zagranicznych oraz zawodów zagranicznych 

bez konieczności odbycia kwarantanny, co pozwoli na zachowanie niezbędnej ciągłości 

procesu szkolenia sportowego. Zgrupowania zagraniczne szczególnie w okresie zimowo-

wiosennym organizowane w ciepłych strefach klimatycznych są niezbędne dla możliwości 

prowadzenia treningu specjalistycznego. 

Otworzenie obiektów sportowych na otwartym powietrzu umożliwi prowadzenie szeroko 

rozumianej amatorskiej aktywności sportowej m.in. na boiskach piłkarskich, stokach 

narciarskich itp. (sport zawodowy już posiada takie możliwości). 

Regulacja przewiduje umożliwienie uczestniczenia w szkoleniu i współzawodnictwie w 

sporcie zawodnikom Akademickiego Związku Sportowego w celu zapewnienia ciągłości 

realizacji szkolenia zawodnikom Akademickiego Związku Sportowego, którzy są zapleczem 

kadr narodowych pzs i przygotowują się do Akademickich Mistrzostw Świata oraz 

Uniwersjady. 

Planuje się również od dnia 11 marca 2021 r. wznowienie działalności uzdrowiskowej. 

Dodatkowo projektowana regulacja umożliwi realizowanie kursów/szkoleń i egzaminów, 

które są niezbędne do zachowania bezpieczeństwa i prawidłowego prowadzenia szkolenia 

sportowego dzieci, młodzieży i dorosłych oraz które są niezbędne do zachowania 

bezpieczeństwa podczas uprawiania sportów wodnych, a także organizacji egzaminów dla 
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kandydatów na członków organów nadzorczych oraz egzaminów na maklerów papierów 

wartościowych, doradców inwestycyjnych, brokerów ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych, 

aktuariuszy i pośredników kredytu hipotecznego. 

Dodaje się również przepis, zgodnie z którym Minister Zdrowia będzie informował o 

terminie szczepienia poszczególnych grup osób. Realizacja powyższego uprawnienia 

(ogłoszenie informacji przez Ministra Zdrowia) nie będzie skutkowała zmianą harmonogramu 

(kolejnością) szczepień określoną przepisami zmienianego rozporządzenia. 

Ponadto proponuje się uzupełnienie kolejności szczepień przeciwko COVID-19 o 

urzędowych lekarzy weterynarii oraz osoby zatrudnione w Inspekcji Weterynaryjnej, 

wykonujące czynności związane z kontrolą występowania zakażenia SARS-CoV-2 u norek i 

zwalczaniem ognisk tej choroby. 

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 12 lutego 2021 r., z wyjątkiem § 1 pkt 4 i 5, które 

wejdą w życie z dniem 11 marca 2021 r. 

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 rozporządzeniu. 
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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 przedłużenie większości wprowadzonych wcześniej ograniczeń do dnia 28 lutego 2021 r. 

Ponadto przewiduje się m.in. umożliwienie prowadzenia przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 

2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162) oraz przez inne podmioty działalności związanej z projekcją 
filmów lub nagrań wideo w domach i ośrodkach kultury, w kinach lub w pozostałych miejscach oraz działalności klubów 

filmowych (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 59.14.Z), a także m.in. teatrów, przy zachowaniu 

odpowiedniego reżimu sanitarnego. 

Zniesione mają zostać również ograniczenia dotyczące funkcjonowania placówek wsparcia dziennego. 

Przewiduje się umożliwienie prowadzenia usług hotelarskich, przy czym w przypadku prowadzenia usług hotelarskich w 

obiekcie hotelarskim, o którym mowa w art. 36 pkt 1–3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach 

pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2211), dla gości będzie możliwe udostępnienie nie 

więcej niż 50% pokoi znajdujących się w danym obiekcie. Ograniczenia udostępniania nie więcej niż 50% pokoi nie będzie się 
stosowało do obiektów Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, w których świadczone są usługi na rzecz aplikantów 

aplikacji sędziowskiej i aplikacji prokuratorskiej, w tym prowadzonych w formie aplikacji uzupełniającej, oraz innych osób 

zaangażowanych w wykonywanie zadań dotyczących działalności Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, w tym 

uczestniczących w organizowaniu i przeprowadzaniu konkursu na aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską oraz 

egzaminu sędziowskiego i egzaminu prokuratorskiego. 

Przewiduje się uruchomienie kasyn, pod warunkiem że w kasynie będzie mogło znajdować się nie więcej niż 1 osoba na 15 m2 

powierzchni dostępnej dla klientów, przy zachowaniu odległości co najmniej 1,5 m, z wyłączeniem obsługi. 

Przewiduje się również uruchomienie stoków narciarskich. 

Przepisowi § 3 ust. 2 pkt 2 obowiązującego rozporządzenia nadaje się nowe brzmienie, ponieważ zgodnie z postanowieniami 

umowy między Państwami-Stronami Traktatu Północnoatlantyckiego a innymi państwami uczestniczącymi w Partnerstwie dla 

Pokoju, dotyczącej statusu ich sił zbrojnych, oraz jej Protokołu dodatkowego, sporządzonej w Brukseli dnia 19 czerwca 1995 

r. (NATO SOFA), jak również mając na uwadze zobowiązania sojusznicze RP w zakresie zapewnienia wykonywania swobody 

manewru (Freedom of Movement), wojska sojusznicze należy traktować na takich samych zasadach, jak Siły Zbrojne RP. 

Przewiduje się dodatkowe zwolnienie z odbywania kwarantanny dla członków kadry narodowej polskich związków 

sportowych, członków sztabu szkoleniowego, lekarzy, fizjoterapeutów i sędziów, powracających do Polski ze zgrupowań 
zagranicznych.  

Projektowany przepis ma umożliwić członkom kadry narodowej, w tym przygotowujących się do Igrzysk XXXII Olimpiady 

Tokio 2020 oraz XVI Letnich Igrzysk Paraolimpijskich Tokio 2020, a także członkom ich sztabów szkoleniowych i ekip 

towarzyszących powrót do Polski ze zgrupowań zagranicznych oraz zawodów zagranicznych bez konieczności odbycia 

kwarantanny, co pozwoli na zachowanie niezbędnej ciągłości procesu szkolenia sportowego. Zgrupowania zagraniczne 

szczególnie w okresie zimowo-wiosennym organizowane w ciepłych strefach klimatycznych są niezbędne dla możliwości 

prowadzenia treningu specjalistycznego. 

Otworzenie obiektów sportowych na otwartym powietrzu umożliwi prowadzenie szeroko rozumianej amatorskiej aktywności 

sportowej m.in. na boiskach piłkarskich, stokach narciarskich itp. (sport zawodowy już posiada takie możliwości). 

Regulacja przewiduje ponadto umożliwienie uczestniczenia w szkoleniu i współzawodnictwie w sporcie zawodnikom 

Akademickiego Związku Sportowego w celu zapewnienia ciągłości realizacji szkolenia zawodnikom Akademickiego Związku 

Sportowego, którzy są zapleczem kadr narodowych pzs i przygotowują się do Akademickich Mistrzostw Świata oraz 

Uniwersjady. 

Planuje się również od dnia 11 marca 2021 r. wznowienie działalności uzdrowiskowej. 
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Dodatkowo projektowana regulacja umożliwi realizowanie kursów/szkoleń i egzaminów, które są niezbędne do zachowania 

bezpieczeństwa i prawidłowego prowadzenia szkolenia sportowego dzieci, młodzieży i dorosłych oraz które są niezbędne do 

zachowania bezpieczeństwa podczas uprawiania sportów wodnych, a także organizacji egzaminów dla kandydatów na 

członków organów nadzorczych oraz egzaminów na maklerów papierów wartościowych, doradców inwestycyjnych, brokerów 

ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych, aktuariuszy i pośredników kredytu hipotecznego. 

Dodaje się również przepis, zgodnie z którym Minister Zdrowia będzie informował o terminie szczepienia poszczególnych 

grup osób. Ponadto proponuje się uzupełnienie kolejności szczepień przeciwko COVID-19 o urzędowych lekarzy weterynarii 

oraz osoby zatrudnione w Inspekcji Weterynaryjnej, wykonujące czynności związane z kontrolą występowania zakażenia 

SARS-CoV-2 u norek i zwalczaniem ognisk tej choroby. 

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 oraz 

zmiana terminu ich obowiązywania. 

Grupy osób, które będą podlegały 

szczepieniu przeciwko COVID-19 

– – Doprecyzowanie kolejności szczepień. 

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) 
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W ujęciu 

pieniężnym 

(w mln zł,  

ceny stałe z 

…… r.) 

 - - - - - - - 

duże 

przedsiębiorstwa 

- - - - - - - 

sektor mikro-, 

małych i średnich 

przedsiębiorstw 

- - - - - - - 

rodzina, obywatele 

oraz gospodarstwa 

domowe 

- - - - - - - 

W ujęciu 

niepieniężnym 

duże 

przedsiębiorstwa 

- 

sektor mikro-, 

małych i średnich 

przedsiębiorstw 

Rozporządzenie wpływa 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 ma 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 12 lutego 2021 r., z wyjątkiem § 1 pkt 4 i 5, które wejdą w życie z dniem 11 marca 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.)  
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Brak. 

  


