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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 9 lipca 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) w ust. 4 w pkt 2 wyraz „lokalizacyjnych” zastępuje się wyrazami „lokalizacji 

podróżnego”, 

b) po ust. 4 dodaje się ust. 4a–4c w brzmieniu: 

„4a. W okresie, o którym mowa w ust. 1, osoba przekraczająca granicę 

państwową Rzeczypospolitej Polskiej statkiem powietrznym w rozumieniu art. 2 

pkt 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2020 r. poz. 1970 oraz 

z 2021 r. poz. 784 i 847) przed dokonaniem odprawy wypełnia kartę lokalizacji 

podróżnego w postaci elektronicznej w systemie teleinformatycznym obsługującym 

system wymiany informacji w ramach systemów wymiany informacji w zakresie 

dotyczącym zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej, o których mowa w przepisach 

wydanych na podstawie art. 8a ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej 

Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 195), a w przypadku braku takiej 

możliwości – kartę lokalizacji podróżnego w postaci papierowej przekazaną przez 

personel pokładowy. 

                                                 

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 i 1145. 
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4b. Dane zawarte w karcie lokalizacji podróżnego są przetwarzane w systemie 

teleinformatycznym, o którym mowa w ust. 4a. 

4c. Administratorem danych przetwarzanych w systemie teleinformatycznym, 

o którym mowa w ust. 4a, jest państwowy powiatowy inspektor sanitarny właściwy 

ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu podróżnego, w którym podróżny 

będzie odbywać obowiązkową kwarantannę, albo inne planowane miejsce pobytu 

podróżnego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.”, 

c) dodaje się ust. 27–29 w brzmieniu: 

„27. Unijne cyfrowe zaświadczenie COVID w rozumieniu art. 2 pkt 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), zwane dalej „unijnym cyfrowym zaświadczeniem COVID”, wydaje minister 

właściwy do spraw zdrowia. 

28. Unijne cyfrowe zaświadczenie COVID jest wystawiane: 

1) w postaci elektronicznej – automatycznie za pośrednictwem systemu 

teleinformatycznego udostępnionego przez jednostkę podległą ministrowi 

właściwemu do spraw zdrowia właściwą w zakresie systemów informacyjnych 

ochrony zdrowia lub 

2) w postaci papierowej – na żądanie osoby, której dane dotyczą, z systemu 

teleinformatycznego, o którym mowa w art. 7 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. 

o systemie informacji w ochronie zdrowia, przez: 

a) podmioty przeprowadzające szczepienia ochronne przeciwko COVID-19, 

b) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub pielęgniarkę podstawowej 

opieki zdrowotnej. 

29. Dane przetwarzane w unijnych cyfrowych zaświadczeniach COVID są 

udostępniane w celu weryfikacji statusu zdrowotnego posiadacza zaświadczenia 

organom Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Narodowemu Funduszowi Zdrowia, 

Policji, straży gminnej (miejskiej), Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, 

Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Straży Ochrony Kolei, Centralnemu Biuru 

Antykorupcyjnemu, Służbie Ochrony Państwa, Służbie Kontrwywiadu 
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Wojskowego, Żandarmerii Wojskowej, Wojskom Obrony Terytorialnej, Systemowi 

Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego oraz 

podmiotom, o których mowa w ust. 25.”; 

2) w § 3: 

a) w ust. 2: 

– w pkt 23 i 25 po wyrazach „przeciwko COVID-19” dodaje się wyrazy „albo pod 

opieką przedstawiciela linii lotniczej”, 

– w pkt 28 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 29 i 30 w brzmieniu: 

„29) przez osoby posiadające negatywny wynik testu diagnostycznego w 

kierunku SARS-CoV-2, poświadczony unijnym cyfrowym 

zaświadczeniem COVID; 

30) przez dzieci do ukończenia 12. roku życia, które przekroczyły granicę pod 

opieką dorosłego, o którym mowa w pkt 29.”, 

b) w ust. 3 w pkt 15 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 16 w brzmieniu: 

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

cyfrowe zaświadczenie COVID.”, 

c) w ust. 5 wyrazy „strefy Schengen lub niebędącego państwem członkowskim Unii 

Europejskiej” zastępuje się wyrazami „strefy Schengen lub państwa niebędącego 

państwem członkowskim Unii Europejskiej, z wyjątkiem państwa, które uzgodniło 

z Rzecząpospolitą Polską zasady przepływu osób w związku z ograniczeniami 

wprowadzonymi na czas epidemii wywołanej zakażeniami wirusem SARS-CoV-2”, 

d) po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu: 

„5a. Minister właściwy do spraw zagranicznych podaje do publicznej 

wiadomości na stronie internetowej urzędu obsługującego tego ministra oraz w 

Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej informację o 

państwach, które uzgodniły z Rzecząpospolitą Polską zasady przepływu osób, o 

których mowa w ust. 5.”; 

3) w § 9: 

a) w ust. 10: 

– po pkt 2 dodaje się pkt 2a i 2b w brzmieniu: 

„2a) poinformowania pasażerów o obowiązku, o którym mowa w § 2 ust. 4a; 

2b) zweryfikowania faktu posiadania przez pasażera wypełnionej 

elektronicznej karty lokalizacji podróżnego;”, 
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– w pkt 3 wyrazy „formularzy kart lokalizacji podróżnego dla celów zdrowotnych 

oraz odebrania wypełnionych kart” zastępuje się wyrazami „kart lokalizacji 

podróżnego w postaci papierowej oraz odebrania tych kart po ich wypełnieniu”, 

b) w ust. 11 i 12 wyrazy „karty lokalizacji podróżnego dla celów zdrowotnych” 

zastępuje się wyrazami „wypełnione karty lokalizacji podróżnego w postaci 

papierowej”; 

4) w § 26: 

a) w ust. 15 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „w ust. 1 i ust. 1a” zastępuje się 

wyrazami „w ust. 1–1b”, 

b) w ust. 17 w pkt 14 skreśla się wyraz „wstępnych”. 

§ 2. Do kart lokalizacyjnych i kart lokalizacji podróżnego dla celów zdrowotnych 

wypełnionych przed dniem wejścia w życie niniejszego przepisu stosuje się przepisy 

dotychczasowe. 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, 

z wyjątkiem przepisów § 1 pkt 1 lit. a i b, pkt 3 i § 2, które wchodzą w życie po upływie 7 dni 

od dnia ogłoszenia. 

 

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) wprowadzenie regulacji mających na celu elektronizację procesu składania kart lokalizacji 

podróżnego przez osoby przekraczające granicę państwową Rzeczypospolitej Polskiej 

statkiem powietrznym; 

2) wprowadzenie regulacji dotyczących wystawiania oraz wydawania unijnego cyfrowego 

zaświadczenia COVID; 

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

po przekroczeniu granicy Rzeczypospolitej Polskiej (dzieci do ukończenia 12. roku życia 

podróżujące pod opieką przedstawiciela linii lotniczej, osoby przekraczające granicę 

zewnętrzną w rozumieniu kodeksu Schengen posiadające unijne cyfrowe zaświadczenie 

COVID); 

4) modyfikację przepisu dotyczącego katalogu państw, w odniesieniu do których podróżujący 

rozpoczynający podróż z ich terytorium nie są uprawnieni do zwolnienia się z obowiązku 

odbycia kwarantanny przez uzyskanie negatywnego wyniku testu w kierunku  

SARS-CoV-2, wykonanego po przekroczeniu tej granicy w okresie 48 godzin, licząc od 

momentu jej przekroczenia, lub na terenie lotniska, przed odprawą graniczną; 

5) modyfikacje legislacyjne o charakterze doprecyzowującym. 

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 następującym po dniu ogłoszenia, z wyjątkiem 

przepisów § 1 pkt 1 lit. a i b, pkt 3 i § 2, które wchodzą w życie po upływie 7 dni od dnia 

ogłoszenia. 
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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 
9.07.2021 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: 
RD392  

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) wprowadzenie regulacji mających na celu elektronizację procesu składania kart lokalizacji podróżnego przez osoby 

przekraczające granicę państwową Rzeczypospolitej Polskiej statkiem powietrznym; 

2) wprowadzenie regulacji dotyczących wydawania oraz wystawiania unijnego cyfrowego zaświadczenia COVID; 

3) rozszerzenie katalogu podmiotów, które są zwolnione z obowiązku odbycia kwarantanny po przekroczeniu granicy 

Rzeczypospolitej Polskiej (dzieci do ukończenia 12. roku życia podróżujące pod opieką przedstawiciela linii lotniczej, 

osoby przekraczające granicę zewnętrzną w rozumieniu kodeksu Schengen posiadające unijne cyfrowe zaświadczenie 

COVID); 

4) modyfikację przepisu dotyczącego katalogu państw, w odniesieniu do których podróżujący rozpoczynający podróż z ich 

terytorium nie są uprawnieni do zwolnienia się z obowiązku odbycia kwarantanny przez uzyskanie negatywnego wyniku 

testu w kierunku SARS-CoV-2, wykonanego po przekroczeniu tej granicy w okresie 48 godzin, licząc od momentu jej 

przekroczenia, lub na terenie lotniska, przed odprawą graniczną; 
5) modyfikacje legislacyjne o charakterze doprecyzowującym. 

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)             
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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,  

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 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 
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 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 następującym po dniu ogłoszenia, z wyjątkiem przepisów § 1 pkt 1 lit. a i b, pkt 3 i § 2, 

które wchodzą w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia. 

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. 

  


