
      

 

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 28 września 2021 r. 

Poz. 1754 

 

ROZPORZĄDZENIE  

RADY MINISTRÓW  

z dnia 27 września 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 zaka-

żeń 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, naka-

zów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 861, z późn. zm.
2)

) wprowadza się następujące 

zmiany: 

1) w § 2: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Do dnia 31 października 2021 r. wstrzymuje się przemieszczanie się pasażerów w transporcie kolejo-

wym wykonywanym z przekroczeniem odcinka granicy Rzeczypospolitej Polskiej z Republiką Białorusi.”, 

b) w ust. 2 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„Do dnia 31 października 2021 r. osoba przekraczająca granicę Rzeczypospolitej Polskiej, stanowiącą granicę 

zewnętrzną w rozumieniu art. 2 pkt 2 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) (Dz. Urz. UE L 77 z 23.03.2016, str. 1, z późn. zm.
3)

), w celu udania się do swojego miejsca zamiesz-

kania lub pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązana:”, 

c) w ust. 4a wyrazy „w ust. 1” zastępuje się wyrazami „w ust. 2”, 

d) po ust. 4a dodaje się ust. 4aa w brzmieniu: 

„4aa. Obowiązku, o którym mowa w ust. 4a, nie stosuje się w przypadku przekraczania granicy Rzeczy- 

pospolitej Polskiej przez funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej i Służby Ochrony Państwa wykonujących 

czynności służbowe oraz osób, wobec których są wykonywane te czynności.”, 

e) w ust. 18 wyrazy „30 września 2021 r.” zastępuje się wyrazami „31 października 2021 r.”, 

                                                           
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, 1145, 

1262 i 1583. 
3) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 251 z 16.09.2016, str. 1, Dz. Urz. UE L 74 z 18.03.2017, 

str. 1, Dz. Urz. UE L 327 z 09.12.2017, str. 1, Dz. Urz. UE L 236 z 19.09.2018, str. 1, Dz. Urz. UE L 135 z 22.05.2019, str. 27 oraz 

Dz. Urz. UE L 248 z 13.07.2021, str. 11. 
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f) po ust. 28 dodaje się ust. 28a–28c w brzmieniu: 

„28a. W celu wydania unijnego cyfrowego zaświadczenia COVID osoba, która została zaszczepiona prze-

ciwko COVID-19 poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej szczepionką dopuszczoną do obrotu w Unii Euro-

pejskiej, przedstawia podmiotowi przeprowadzającemu szczepienia ochronne przeciwko COVID-19 oryginał za-

świadczenia o zaszczepieniu przeciwko COVID-19, zgodny ze wzorem obowiązującym w kraju przyjęcia szcze-

pionki przeciwko COVID-19, oraz tłumaczenie tego zaświadczenia na język polski przez tłumacza przysięgłego, 

a także oświadczenie zawierające zgodę tej osoby lub jej przedstawiciela ustawowego na przetwarzanie danych 

osobowych związanych z wydaniem unijnego cyfrowego zaświadczenia COVID. 

28b. Osoby, o których mowa w art. 21c ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwal-

czaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, zatrudnione w podmiocie, o którym mowa w ust. 28a, wprowadzają 

dane zawarte w dokumentach, o których mowa w ust. 28a, do Karty Szczepień określonej w przepisach wyda-

nych na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 849), prowadzonej w postaci elektronicznej w systemie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 

ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia. 

28c. Wykaz podmiotów przeprowadzających szczepienia ochronne przeciwko COVID-19, o których mowa 

w ust. 28a, Narodowy Fundusz Zdrowia podaje do publicznej wiadomości na swojej stronie internetowej oraz 

w Biuletynie Informacji Publicznej Narodowego Funduszu Zdrowia.”; 

2) w § 3: 

a) w ust. 2: 

– pkt 29 otrzymuje brzmienie: 

„29) przez osoby posiadające negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, poświad-

czony unijnym cyfrowym zaświadczeniem COVID lub zaświadczeniem o szczepieniu, o wyniku testu 

i o powrocie do zdrowia w związku z COVID-19 uznawanym za równoważne z zaświadczeniami wy-

dawanymi zgodnie z rozporządzeniem 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;”, 

– pkt 31 otrzymuje brzmienie: 

„31) przez osoby, których przyjazd następuje w związku z udziałem, w charakterze uczestnika, w między- 

narodowej konferencji organizowanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez instytucję pań-

stwową lub samorządową, której organizacja stanowi realizację zobowiązań wynikających z umowy 

międzynarodowej zawartej przez Rzeczpospolitą Polską;”, 

– dodaje się pkt 32 w brzmieniu: 

„32) przez osoby przekraczające granicę w związku z realizacją prawomocnego orzeczenia sądu lub ugody 

zawartej przed sądem ustalających kontakty z małoletnim dzieckiem, które przebywa na terenie innego 

państwa niż miejsce pobytu rodzica, dla którego określono kontakty.”, 

b) w ust. 3: 

– pkt 16 otrzymuje brzmienie: 

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

COVID lub zaświadczenie o szczepieniu, o wyniku testu i o powrocie do zdrowia w związku z COVID-19 

uznawane za równoważne z zaświadczeniami wydawanymi zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Euro-

pejskiego 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 prze-

mieszczania się w czasie pandemii COVID-19;”, 

– w pkt 17 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 18 w brzmieniu: 

„18) pkt 32 – są obowiązane udokumentować funkcjonariuszowi Straży Granicznej prawo do kontaktów 

z małoletnim przez okazanie odpisu orzeczenia sądu lub ugody zawartej przed sądem w języku polskim, 

a jeżeli jest to orzeczenie lub ugoda zawarta w innym państwie niż Rzeczpospolita Polska, w języku  

angielskim.”; 
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3) użyte w § 9 w ust. 3a we wprowadzeniu do wyliczenia, w ust. 5a, w ust. 6b we wprowadzeniu do wyliczenia, w ust. 7b, 

w ust. 10 we wprowadzeniu do wyliczenia, w ust. 15 we wprowadzeniu do wyliczenia, w ust. 16a, w ust. 19c we 

wprowadzeniu do wyliczenia, w ust. 19d we wprowadzeniu do wyliczenia, w ust. 20a we wprowadzeniu do wylicze-

nia, w ust. 20b we wprowadzeniu do wyliczenia, w ust. 22a we wprowadzeniu do wyliczenia, w ust. 23a we wprowa-

dzeniu do wyliczenia, w ust. 26a, w ust. 27a we wprowadzeniu do wyliczenia, w ust. 31e we wprowadzeniu do wyli-

czenia, w ust. 34c–34e, w ust. 35c i 35d, w ust. 37 we wprowadzeniu do wyliczenia, w ust. 38b i w ust. 38c we wpro-

wadzeniu do wyliczenia, w § 10 w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia, w ust. 3 we wprowadzeniu do wyliczenia, 

w ust. 4a i 6b, w § 13 w ust. 3, w § 15 w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia, w § 16 w ust. 1 we wprowadzeniu do 

wyliczenia, w § 18 w ust. 1, w § 21 w ust. 1, w § 23 w ust. 1, w § 24 w ust. 2a we wprowadzeniu do wyliczenia 

i w ust. 6 we wprowadzeniu do wyliczenia, w § 25 w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia, w ust. 2 i 3 oraz w § 26 

w ust. 1b we wprowadzeniu do wyliczenia, w ust. 3, w ust. 10b we wprowadzeniu do wyliczenia, w ust. 13 we wpro-

wadzeniu do wyliczenia i w ust. 15 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „30 września 2021 r.” zastępuje się wy-

razami „31 października 2021 r.”; 

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

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

egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub egzaminu zawodowego oraz egzaminu adwokackiego, 

radcowskiego, notarialnego, komorniczego, egzaminu dla osób ubiegających się o licencję doradcy restruktury-

zacyjnego, egzaminów wstępnych na aplikację adwokacką, radcowską, notarialną i komorniczą oraz egzaminów 

dla osób ubiegających się o przyznanie prawa do wykonywania zawodu rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń 

przeciwpożarowych i sprawdzianów dla rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, jeżeli 

w trakcie egzaminu lub sprawdzianu odległość między poszczególnymi osobami wynosi co najmniej 1,5 m;”. 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 30 września 2021 r. 

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki 
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