
 

 

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 29 marca 2021 r. 

Poz. 574 

 

ROZPORZĄDZENIE  

RADY MINISTRÓW  

z dnia 29 marca 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 19 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów 

i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 512 i 546) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 2: 

a) w ust. 18 

– uchyla się pkt 1, 

– w pkt 3 w lit. d kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 4 w brzmieniu: 

„4) połączeniem promowym.”, 

b) ust. 19 i 20 otrzymują brzmienie: 

„19. Obowiązek, o którym mowa w ust. 18, stosuje się również do osoby przekraczającej morski odcinek gra-

nicy Rzeczypospolitej Polskiej regularnym połączeniem promowym oraz odcinek lądowy granicy Rzeczypospolitej 

Polskiej z Republiką Czeską, Republiką Litewską, Republiką Federalną Niemiec lub Republiką Słowacką, niezależ-

nie od środka transportu, którym się przemieszcza, bądź pieszo, w celu udania się do swojego miejsca zamieszkania 

lub pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

20. Osoba przekraczająca morski odcinek granicy Rzeczypospolitej Polskiej regularnym połączeniem pro-

mowym oraz odcinek lądowy granicy Rzeczypospolitej Polskiej z Republiką Czeską, Republiką Litewską, Repu-

bliką Federalną Niemiec lub Republiką Słowacką, niezależnie od środka transportu, którym się przemieszcza, 

bądź pieszo, w celu innym niż określony w ust. 19, jest obowiązana posiadać negatywny wynik testu diagno-

stycznego w kierunku SARS-CoV-2 wykonanego, przed przekroczeniem granicy, w okresie 48 godzin, licząc od 

momentu wyniku tego testu, i przedłożyć na żądanie funkcjonariusza Straży Granicznej lub Policji wynik tego te-

stu w języku polskim albo w języku angielskim.”, 

c) po ust. 20 dodaje się ust. 20a w brzmieniu: 

„20a. Osoba przekraczająca granicę państwową Rzeczypospolitej Polskiej, stanowiącą granicę wewnętrzną 

w rozumieniu art. 2 pkt 1 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), statkiem 

powietrznym w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2020 r. poz. 1970), 

jest obowiązana posiadać negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 wykonanego, przed 

przekroczeniem granicy, w okresie 48 godzin, licząc od momentu wyniku tego testu, i przedłożyć na żądanie funk-

cjonariusza Straży Granicznej wynik tego testu w języku polskim albo w języku angielskim.”, 
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d) ust. 21 otrzymuje brzmienie: 

„21. Przepisów ust. 19 i 20 nie stosuje się w przypadku przekraczania odcinka lądowego granicy Rzeczy-

pospolitej Polskiej z Republiką Czeską, Republiką Litewską, Republiką Federalną Niemiec lub Republiką Sło-

wacką oraz morskiego odcinka granicy Rzeczypospolitej Polskiej regularnym połączeniem promowym przez 

osoby, o których mowa w § 3 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, 3, 14, 15 i 19.”, 

e) po ust. 21 dodaje się ust. 21a–21c w brzmieniu: 

„21a. Przepisu ust. 20a nie stosuje się w przypadku przekraczania granicy państwowej Rzeczypospolitej 

Polskiej, stanowiącej granicę wewnętrzną w rozumieniu art. 2 pkt 1 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), statkiem powietrznym w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 

3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze, przez osoby, o których mowa w § 3 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, 3, 14 i 19. 

21b. W przypadku gdy osoba przekraczająca granicę państwową Rzeczypospolitej Polskiej, stanowiącą 

granicę wewnętrzną w rozumieniu art. 2 pkt 1 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), statkiem powietrznym w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lot-

nicze, nie spełnia warunków, o których mowa w ust. 20a albo 21a, jest obowiązana: 

1) przekazać funkcjonariuszowi Straży Granicznej informację o: 

a) adresie miejsca zamieszkania lub pobytu, w którym będzie odbywać 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, 

b) numerze telefonu do bezpośredniego kontaktu z tą osobą; 

2) odbyć, po przekroczeniu granicy państwowej, obowiązkową kwarantannę, o której mowa w przepisach wy-

danych 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. 

21c. Informacje, o których mowa w ust. 21b, wraz z innymi danymi osoby, która ją przekazała, pozyska-

nymi w ramach kontroli, Straż Graniczna przekazuje właściwemu miejscowo państwowemu granicznemu inspek-

torowi sanitarnemu albo właściwemu miejscowo wojewodzie w celu wprowadzenia ich do systemu teleinforma-

tycznego, o którym mowa w § 2 ust. 4 pkt 1.”, 

f) w ust. 22 część wspólna otrzymuje brzmienie: 

„– informuje pasażerów o obowiązkach, o których mowa w ust. 18, 20a, 21b i 23.”; 

2) w § 3: 

a) w ust. 2: 

– uchyla się pkt 18, 

– w pkt 19 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 20 i 21 w brzmieniu: 

„20) przez nauczycieli szkół polskich i zespołu szkół przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach 

konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej, o których mowa 

w art. 8 ust. 5 pkt 1 lit. a i pkt 2 lit. c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. 

z 2020 r. poz. 910 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 4), oraz nauczycieli skierowanych do pracy za granicą, 

o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ust. 3 pkt 2 tej ustawy, którzy przekracza-

ją granicę w celu zaszczepienia się przeciwko COVID-19; 

21) przez osoby, które przystępują do egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego, egzaminu potwier-

dzającego kwalifikacje w zawodzie lub egzaminu zawodowego, przeprowadzanych przez okręgowe 

komisje egzaminacyjne, oraz opiekunów tych osób.”, 

b) w ust. 3: 

– uchyla się pkt 8, 

– w pkt 9 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 10 i 11 w brzmieniu: 

„10) pkt 20 – są obowiązane udokumentować funkcjonariuszowi Straży Granicznej skierowanie na szczepie-

nie ochronne przeciwko COVID-19, które odbędzie się nie później niż w terminie 7 dni od dnia prze-

kroczenia granicy; 

11) pkt 21 – są obowiązane udokumentować funkcjonariuszowi Straży Granicznej dokumentem wystawio-

nym przez dyrektora szkoły lub placówki oświatowej lub komisję egzaminacyjną przystąpienie do eg-

zaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub 

egzaminu zawodowego.”, 
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c) po ust. 3 dodaje się ust. 3a i 3b w brzmieniu: 

„3a. Okres realizacji obowiązku odbycia kwarantanny, o którym mowa w § 2 ust. 2, 18, 19 i 21b, ulega 

skróceniu w przypadku uzyskania przez osobę przekraczającą granicę negatywnego wyniku testu diagnostyczne-

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

jej przekroczenia. Obowiązek odbycia kwarantanny uznaje się za zrealizowany z chwilą wprowadzenia negatyw-

nego wyniku testu przez medyczne laboratorium diagnostyczne wykonujące diagnostykę zakażenia wirusem 

SARS-CoV-2 do systemu teleinformatycznego, o którym mowa w § 2 ust. 4 pkt 1. 

3b. Testy diagnostyczne, o których mowa w ust. 3a, nie są finansowane ze środków publicznych.”; 

3) w § 9: 

a) w ust. 3: 

– pkt 14 otrzymuje brzmienie: 

„14) dla zdających i ich opiekunów oraz innych osób uczestniczących w organizowaniu i przeprowadzaniu 

egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie 

lub egzaminu zawodowego;”, 

– w pkt 45 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 46 i 47 w brzmieniu: 

„46) dla uczestników i ich opiekunów, organizatorów oraz innych osób zaangażowanych w przygotowanie 

i przeprowadzenie konkursów, olimpiad i turniejów przeprowadzanych na podstawie przepisów wyda-

nych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 i art. 22 ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświa-

ty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327 oraz z 2021 r. poz. 4); 

47) dla członków składów orzekających sądów dyscyplinarnych, rzeczników dyscyplinarnych, obrońców, 

pełnomocników stron oraz stron w postępowaniach dyscyplinarnych prowadzonych przez samorządy 

zawodowe reprezentujące osoby wykonujące zawody zaufania publicznego, ich przedstawicieli usta-

wowych, świadków, biegłych oraz tłumaczy, w dniu posiedzenia sądu lub przeglądania akt sprawy oraz 

w dniu poprzedzającym.”, 

b) w ust. 4: 

– pkt 8 otrzymuje brzmienie: 

„8) okoliczności, o których mowa w ust. 3 pkt 15 i 47, jest zawiadomienie albo inny dokument potwierdzający 

posiedzenie sądu lub udostępnienie akt sprawy;”, 

– w pkt 26 kropkę zastepuje się średnikiem i dodaje się pkt 27 w brzmieniu: 

„27) okoliczności, o której mowa w ust. 3 pkt 46, jest imienne polecenie wyjazdu służbowego lub dokument 

wystawiony przez dyrektora szkoły lub placówki oświatowej uczestnikowi konkursu, olimpiady lub tur-

nieju i jego opiekunowi.”; 

4) w § 25 w ust. 3 pkt 16 otrzymuje brzmienie: 

„16) zdających oraz innych osób uczestniczących w przeprowadzaniu egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalne-

go, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub egzaminu zawodowego, jeżeli w trakcie egzaminu 

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

5) w § 26 w ust. 13 pkt 11 i 12 otrzymują brzmienie: 

„11) egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie 

i egzaminu zawodowego, w tym egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminu zawodo-

wego przeprowadzanego w ośrodkach egzaminacyjnych zlokalizowanych u pracodawców; 

12) szkoleń dla egzaminatorów egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwali-

fikacje w zawodzie lub egzaminu zawodowego oraz prac osób uczestniczących w sprawdzaniu i ocenianiu prac 

egzaminacyjnych egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje 

w zawodzie lub egzaminu zawodowego;”. 

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

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki 
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