DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 22 lutego 2021 r.
Poz. 336

R O ZP O R ZĄ D ZE N I E
RADY MINISTRÓW
z dnia 22 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)

w § 3:
a)

w ust. 2:
– pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5)

przez uczniów pobierających naukę w Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie sąsiadującym i ich
opiekunów, którzy przekraczają granicę wraz z uczniami w celu umożliwienia tej nauki;”,

– po pkt 5 dodaje się pkt 5a w brzmieniu:
„5a) przez dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym w Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie sąsiadującym i ich opiekunów, którzy przekraczają granicę wraz z dziećmi w celu ich objęcia tym wychowaniem;”,
– pkt 8 i 9 otrzymują brzmienie:
„8)

przez studentów, uczestników studiów podyplomowych, kształcenia specjalistycznego i innych form
kształcenia, a także doktorantów kształcących się w Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie sąsiadującym;

9)

przez osoby prowadzące działalność naukową w rozumieniu art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. –
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, 374, 695, 875 i 1086 oraz z 2021 r.
poz. 159) w Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie sąsiadującym;”,

– pkt 14 otrzymuje brzmienie:
„14) przez osoby, którym wystawiono zaświadczenie o wykonaniu szczepienia ochronnego przeciwko
COVID-19 szczepionką, która została dopuszczona do obrotu w Unii Europejskiej, zwane dalej
„osobami zaszczepionymi przeciwko COVID-19”;”,

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,
253 i 267.
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b) w ust. 3 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

2)

„1)

pkt 5 i 5a – są obowiązane udokumentować funkcjonariuszowi Straży Granicznej pobieranie nauki albo
objęcie wychowaniem przedszkolnym w Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie sąsiadującym;

2)

pkt 8, 9, 13 i 15 – są obowiązane udokumentować funkcjonariuszowi Straży Granicznej odpowiednio kształcenie
się lub prowadzenie działalności naukowej w rozumieniu art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce w Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie sąsiadującym, lub przystąpienie do
egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, egzaminu zawodowego lub egzaminu ósmoklasisty;”;

w § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Obowiązku poddania się kwarantannie zgodnie z ust. 1 nie stosuje się do osoby:
1)

wykonującej zawód medyczny w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności
leczniczej;

2)

która poddaje się testowi diagnostycznemu w kierunku SARS-CoV-2:
a)

bez związku z podejrzeniem zachorowania na COVID-19,

b) przed rozpoczęciem:
– rehabilitacji leczniczej albo turnusów, o których mowa w § 13 ust. 2,
– uczestnictwa w projekcie „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji
umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy” realizowanym przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych, o którym mowa w § 13 ust. 6,
– leczenia uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej, o których mowa w § 13b ust. 1 pkt 1,
– świadczeń uzdrowiskowego leczenia sanatoryjnego dzieci wykonywanego pod opieką dorosłych,
o których mowa w § 13b ust. 1 pkt 2.”;
3)

w § 10 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. Prowadzenie działalności, o której mowa w zdaniu pierwszym, jest dopuszczalne pod warunkiem zapewnienia, aby klienci nie spożywali
napojów lub posiłków.”;

4)

w § 13:
a)

uchyla się ust. 1,

b) ust. 2–4 otrzymują brzmienie:
„2. Do odwołania warunkiem rozpoczęcia:
1)

rehabilitacji leczniczej w ośrodku rehabilitacyjnym w systemie stacjonarnym,

2)

turnusów leczniczo-profilaktycznych w podmiotach leczniczych nadzorowanych przez Ministra Obrony
Narodowej przez osoby uprawnione, o których mowa w:
a)

art. 67 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U.
z 2020 r. poz. 860, 2112 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 159),

b) art. 4a ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1221 i 2112),
c)
3)

art. 9b ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 1510 oraz z 2019 r. poz. 1726),

turnusów leczniczo-profilaktycznych w podmiotach leczniczych utworzonych przez ministra właściwego
do spraw wewnętrznych, w których są udzielane stacjonarne i całodobowe świadczenia opieki zdrowotnej
z zakresu leczenia uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej, przez osoby uprawnione, o których
mowa w:
a)

art. 145ga ust. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2020 r. poz. 360, 956, 1610, 2112
i 2320),

b) art. 49i ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1123,
1610 i 2112),
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art. 144a ust. 2 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 384,
695, 1610, 2112 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 11),

d) art. 147j ust. 2 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej,
4)

turnusów readaptacyjno-kondycyjnych w:
a)

podmiotach leczniczych utworzonych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, w których
są udzielane stacjonarne i całodobowe świadczenia opieki zdrowotnej z zakresu leczenia uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej,

b) jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej,
5)

turnusów antystresowych w podmiotach leczniczych utworzonych i nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych przez funkcjonariuszy lub pracowników Policji, Państwowej Straży Pożarnej,
Straży Granicznej oraz Służby Ochrony Państwa,

6)

turnusów rehabilitacyjnych realizowanych w ramach zamówień udzielanych przez Zakład Ubezpieczeń
Społecznych na podstawie ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych
(Dz. U. z 2020 r. poz. 266, z późn. zm.2)), w trybie stacjonarnym

– jest negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, z materiału pobranego w terminie nie
wcześniejszym niż 6 dni przed terminem rozpoczęcia turnusu rehabilitacyjnego.
3. Zlecenia na wykonanie testu diagnostycznego, o którym mowa w ust. 2, dokonuje ośrodek rehabilitacyjny
będący podmiotem wykonującym działalność leczniczą, do którego pacjent został skierowany na rehabilitację leczniczą.
4. Testy diagnostyczne, o których mowa w ust. 2, są finansowane ze środków publicznych.”,
c)

dodaje się ust. 5 i 6 w brzmieniu:
„5. Podstawą wykonania testu diagnostycznego, o którym mowa w ust. 2, w przypadku turnusów rehabilitacyjnych, o których mowa w ust. 2 pkt 6, jest zawiadomienie o skierowaniu na rehabilitację leczniczą w ramach
prewencji rentowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, o którym mowa w § 5 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 października 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu kierowania przez Zakład Ubezpieczeń
Społecznych na rehabilitację leczniczą oraz udzielania zamówień na usługi rehabilitacyjne (Dz. U. z 2019 r.
poz. 277), wystawione przez właściwą jednostkę organizacyjną Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
6. Do odwołania warunkiem uczestnictwa w projekcie „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu
kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy” realizowanym przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jest negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku
SARS-CoV-2 z materiału pobranego w terminie nie wcześniejszym niż 6 dni przed terminem rozpoczęcia
uczestnictwa w projekcie. Podstawą do wykonania takiego testu jest informacja o skierowaniu na kompleksową
rehabilitację wystawiona przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Testy te są finansowane ze środków publicznych.”;

5)

w § 28 w ust. 13 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2)

6)

konkursu na aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską, w tym aplikacje prowadzone w formie aplikacji
uzupełniających, zajęć i sprawdzianów w trakcie tych aplikacji, a także egzaminów sędziowskich i egzaminów
prokuratorskich oraz konkursów na stanowiska referendarzy sądowych i asystentów sędziów;”;

w § 28a w ust. 1:
a)

po pkt 8 dodaje się pkt 8a w brzmieniu:
„8a) osoby zatrudnione w ogrzewalniach i noclegowaniach, o których mowa w art. 48a ustawy z dnia 12 marca
2004 r. o pomocy społecznej,”,

b) pkt 10 otrzymuje brzmienie:
„10) nauczyciele, wychowawcy i inni pracownicy pedagogiczni, osoby, o których mowa w art. 15 ustawy z dnia
14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 4), pomoc
nauczyciela i pomoc wychowawcy, zatrudnieni w przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego,
szkole lub placówce działającej w systemie oświaty, przedszkolu lub szkole funkcjonującej w systemie
oświaty innego państwa znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Centralnej Komisji
Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych, osoby pracujące z dziećmi w placówce wsparcia
2)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 321, 568, 695, 875, 1291 i 2320.
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dziennego, placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej,
interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym, w ramach form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, a także inne
osoby zatrudnione w wyżej wymienionych jednostkach, nauczyciele skierowani do pracy za granicą
i instruktorzy praktycznej nauki zawodu prowadzący zajęcia praktyczne,”.
§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z wyjątkiem:
1)

§ 1 pkt 2 w zakresie § 4 ust. 2 pkt 2 lit. b tiret trzecie i czwarte, które wchodzą w życie z dniem 11 marca 2021 r.;

2)

§ 1 pkt 2 w zakresie § 4 ust. 2 pkt 2 lit. b tiret pierwsze i drugie oraz § 1 pkt 4, które wchodzą w życie z dniem 15 marca
2021 r.
Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki

