DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 27 grudnia 2020 r.
Poz. 2353

RO ZPO RZĄDZENIE
RADY M INISTRÓ W
z dnia 27 grudnia 2020 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 i 2112) 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) w § 10:
1)

po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Do dnia 17 stycznia 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 związanej z eksploatacją
automatów do gier hazardowych na monety (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 92.00.Z) oraz kasyn,
z wyłączeniem kasyn internetowych.”;

2)

w ust. 2:
a)

we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „ust. 1 pkt 1 i 3” zastępuje się wyrazami „ust. 1 pkt 1 i 3 oraz ust. 1a”,

b) pkt 8 i 9 otrzymują brzmienie:

c)

„8)

dla osób wykonujących czynności zawodowe w zakresie realizacji inwestycji celu publicznego
w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z 2020 r. poz. 293, 471, 782, 1086 i 1378) lub realizacji inwestycji dotyczących infrastruktury
i sieci telekomunikacyjnych, w tym zapewnienia ciągłości świadczenia usług telekomunikacyjnych, poza
miejscem stałego zamieszkania;

9)

dla pracowników podmiotów zapewniających ciągłość działania obiektów infrastruktury krytycznej systemu zaopatrzenia w energię, surowce energetyczne i paliwa;”,

w pkt 16 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 17–25 w brzmieniu:
„17) dla pracowników przedsiębiorstw realizujących w Rzeczypospolitej Polskiej projekty inwestycyjne, które
otrzymały wsparcie na podstawie ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji (Dz. U.
z 2020 r. poz. 1752), uchwały nr 122/2011 Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2011 r. w sprawie przyjęcia
programu rozwoju pod nazwą „Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej
na lata 2011–2030”, lub są obsługiwane przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu zgodnie z ustawą z dnia
7 lipca 2017 r. o wykonywaniu zadań z zakresu promocji polskiej gospodarki przez Polską Agencję Inwestycji
i Handlu Spółka Akcyjna (Dz. U. z 2020 r. poz. 994 i 1422);
18)

dla gości będących żołnierzami wojsk sojuszniczych, przebywających czasowo w Rzeczypospolitej Polskiej;

19)

dla pracowników cywilnych 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, Służby Więziennej, Inspekcji Transportu Drogowego oraz straży ochrony kolei,
w związku z wykonywaniem, poza miejscem stałego zamieszkania, zadań zawodowych;
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20)

w zakresie działalności Domu Poselskiego dla osób uprawnionych do zakwaterowania na podstawie przepisów
wydanych w związku z art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1799);

21)

dla osób świadczących usługi przeglądu, konserwacji lub naprawy sprzętu i aparatury medycznej lub infrastruktury technicznej, w tym urządzeń technicznych, o których mowa w art. 5 ustawy z dnia 21 grudnia
2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2019 r. poz. 667 oraz z 2020 r. poz. 568, 1086, 1339, 2255
i 2320), w związku z wykonywaniem, poza miejscem stałego zamieszkania, zadań zawodowych lub działalności gospodarczej związanej z tymi usługami;

22)

dla pracowników obsługujących lotniska oraz ruch lotniczy, w związku z wykonywaniem zadań zawodowych;

23)

dla osób bezpośrednio zaangażowanych w przygotowanie treści wykorzystywanych przez nadawców
posiadających koncesję, o której mowa w art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii
i telewizji (Dz. U. z 2020 r. poz. 805), w związku z wykonywaniem zadań zawodowych lub działalności
gospodarczej związanej z przygotowaniem treści wykorzystywanych przez tych nadawców;

24)

dla cudzoziemców niemogących kontynuować podróży do miejsca stałego zamieszkania lub pobytu;

25)

dla pasażerów cywilnych statków powietrznych w przypadkach, w których pasażerowi przysługuje prawo,
o którym mowa w art. 9 ust. 1 lit. b rozporządzenia (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady
z dnia 11 lutego 2004 r. ustanawiającego wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów
w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów, uchylającego rozporządzenie (EWG) nr 295/91 (Dz. Urz. UE L 46 z 11.04.2004, str. 1, Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne
rozdz. 7, t. 8 , str. 10).”;

w ust. 3:
a)

pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2)

okoliczności, o której mowa w ust. 2 pkt 3–9, 17 i 23, jest dokument wystawiony przez pracodawcę osoby,
o której mowa w ust. 2 pkt 3–9, 17 i 23, lub umowa z nadawcą posiadającym koncesję, o której mowa
w art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji, lub dokument wystawiony przez
tego nadawcę;”,

b) pkt 4 i 5 otrzymują brzmienie:

c)

„4)

wykonywania zadań służbowych, o których mowa w ust. 2 pkt 11 i 18, jest legitymacja służbowa;

5)

wykonywania pracy lub usług, o których mowa w ust. 2 pkt 12, 19, 21 i 22, jest dokument wystawiony
przez pracodawcę lub umowa z podmiotem, na rzecz którego są świadczone usługi przeglądu, konserwacji
lub naprawy, lub dokument wystawiony przez ten podmiot;”,

w pkt 9 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 10 i 11 w brzmieniu:
„10) okoliczności, o której mowa w ust. 2 pkt 24, jest oświadczenie cudzoziemca;
11)

4)

okoliczności, o której mowa w ust. 2 pkt 25, jest dokument wystawiony przez przewoźnika lotniczego
w rozumieniu art. 2 pkt 16 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze.”;

uchyla się ust. 23.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 28 grudnia 2020 r., z wyjątkiem § 1 pkt 1 i 2 lit. a oraz pkt 4, które
wchodzą w życie z dniem 29 grudnia 2020 r.
Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki

