
      

 

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 30 czerwca 2020 r. 

Poz. 1161 

 

ROZPORZĄDZENIE  

RADY MINISTRÓW  

z dnia 30 czerwca 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 8–12 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu 

zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, 

nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 1066) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 2: 

a) w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„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 14 dni licząc od dnia następującego po przekroczeniu tej granicy, wraz 

z osobami wspólnie zamieszkującymi lub gospodarującymi, z zastrzeżeniem że kwarantanna ulega zakończe-

niu po 24 godzinach od zamieszczenia przez medyczne laboratorium diagnostyczne w systemie, o którym 

mowa w ust. 3 pkt 1, ujemnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 finansowanego ze 

środków publicznych.”, 

b) w ust. 7 po wyrazach „Straży Granicznej,” dodaje się wyrazy „Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,”, 

c) w ust. 15 wyrazy „ust. 14 pkt 1 lub 2” zastępuje się wyrazami „ust. 13 pkt 1 lub art. 7 ustawy z dnia 28 kwietnia 

2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia”; 

2) w § 3: 

a) w ust. 2: 

– w pkt 2 po wyrazach „Straży Granicznej,” dodaje się wyrazy „Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,”, 

– w pkt 6 skreśla się wyrazy „i studentów”, 

– w pkt 8 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 9–11 w brzmieniu: 

„9) przez studentów, uczestników studiów podyplomowych, kształcenia specjalistycznego i innych form 

kształcenia, a także doktorantów, kształcących się w Rzeczypospolitej Polskiej lub, w przypadku oby-

wateli Rzeczypospolitej Polskiej, w innych krajach; 

10) przez naukowców prowadzących badania naukowe lub prace rozwojowe w Rzeczypospolitej Polskiej 

lub, w przypadku obywateli Rzeczypospolitej Polskiej, w innych krajach; 

                                                           
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1495 oraz z 2020 r. poz. 284, 322, 374, 

567 i 875. 
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11) przez pasażera statku powietrznego w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo 

lotnicze wykonującego lot międzynarodowy z lotniska położonego na terytorium: 

a) Czarnogóry, 

b) Gruzji, 

c) Japonii, 

d) Kanady, 

e) Republiki Albanii, 

f) Republiki Korei, 

g) Ukrainy.”, 

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Przekraczając granicę Rzeczypospolitej Polskiej, o której mowa w § 2 ust. 1, osoby, o których mowa 

w ust. 2: 

1) pkt 6 – są obowiązane udokumentować funkcjonariuszowi Straży Granicznej pobieranie nauki w Rzeczy-

pospolitej Polskiej; 

2) pkt 9 i 10 – są obowiązane udokumentować funkcjonariuszowi Straży Granicznej kształcenie się lub pro-

wadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych w Rzeczypospolitej Polskiej lub, w przypadku obywa-

teli Rzeczypospolitej Polskiej, w innych krajach.”; 

3) w § 6 w ust. 1 uchyla się pkt 1; 

4) po § 10 dodaje się § 10a–10d w brzmieniu: 

„§ 10a. 1. Do odwołania warunkiem rozpoczęcia działań realizowanych w ramach turnusów leczniczo-

-profilaktycznych w podmiotach leczniczych nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej przez osoby upraw-

nione, o których mowa w: 

1) art. 67 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 860), 

2) art. 4a ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego 

oraz Służby Wywiadu Wojskowego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1529 i 1726), 

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) 

– jest negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 osoby uprawnionej oraz pełnoletniego naj-

bliższego członka rodziny w rozumieniu art. 4 pkt 12 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza 

granicami państwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1569 i 1726), z materiału pobranego w terminie nie wcześniejszym niż 

6 dni przed terminem rozpoczęcia turnusu leczniczo-profilaktycznego. 

2. Podstawą do wykonania testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, o którym mowa w ust. 1, finan-

sowanego ze środków publicznych jest skierowanie właściwego podmiotu kierującego osobę uprawnioną albo osobę 

uprawnioną wraz z pełnoletnim najbliższym członkiem rodziny w rozumieniu art. 4 pkt 12 ustawy z dnia 19 sierpnia 

2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa na turnus leczniczo-profilaktyczny. 

3. Informację o skierowaniu na turnus leczniczo-profilaktyczny osób, o których mowa w ust. 2, podmiot pro-

wadzący turnus przekazuje do właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia. 

§ 10b. 1. Do odwołania warunkiem rozpoczęcia turnusów leczniczo-profilaktycznych w podmiotach leczni-

czych 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: 

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

2) art. 49i ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1123), 

3) art. 144a ust. 2 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 384 i 695), 

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

– jest negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 osoby uprawnionej oraz pełnoletniego najbliż-

szego członka rodziny w rozumieniu art. 4 pkt 12 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami 

państwa, z materiału pobranego w terminie nie wcześniejszym niż 6 dni przed terminem rozpoczęcia turnusu leczniczo-

-profilaktycznego. 
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2. Podstawą do wykonania testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, o którym mowa w ust. 1, finan-

sowanego ze środków publicznych jest skierowanie właściwego podmiotu kierującego osobę uprawnioną albo osobę 

uprawnioną wraz z pełnoletnim najbliższym członkiem rodziny w rozumieniu art. 4 pkt 12 ustawy z dnia 19 sierpnia 

2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa na turnus leczniczo-profilaktyczny. 

3. Informację o skierowaniu na turnus leczniczo-profilaktyczny osób, o których mowa w ust. 2, podmiot pro-

wadzący turnus przekazuje do właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia. 

§ 10c. 1. Do odwołania warunkiem rozpoczęcia turnusów readaptacyjno-kondycyjnych w: 

1) podmiotach leczniczych utworzonych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, w których są udzie-

lane stacjonarne i całodobowe świadczenia opieki zdrowotnej z zakresu leczenia uzdrowiskowego albo rehabi-

litacji uzdrowiskowej, 

2) jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej 

– przez osoby uprawnione, o których mowa w art. 29a ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań 

poza granicami państwa, jest negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 osoby uprawnionej 

oraz pełnoletniego najbliższego członka rodziny w rozumieniu art. 4 pkt 12 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. 

o weteranach działań poza granicami państwa, z materiału pobranego w terminie nie wcześniejszym niż 6 dni przed 

terminem rozpoczęcia turnusu readaptacyjno-kondycyjnego. 

2. Podstawą do wykonania testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, o którym mowa w ust. 1, finan-

sowanego ze środków publicznych jest skierowanie właściwego podmiotu kierującego osobę uprawnioną albo osobę 

uprawnioną wraz z jej pełnoletnim najbliższym członkiem rodziny w rozumieniu art. 4 pkt 12 ustawy z dnia 

19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa na turnus readaptacyjno-kondycyjny. 

3. Informację o skierowaniu na turnus readaptacyjno-kondycyjny osób, o których mowa w ust. 2, podmiot 

prowadzący turnus przekazuje do właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia. 

§ 10d. 1. Do odwołania warunkiem rozpoczęcia turnusów antystresowych w podmiotach leczniczych utworzo-

nych i nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych przez funkcjonariuszy Policji, Państwo-

wej Straży Pożarnej, Straży Granicznej oraz Służby Ochrony Państwa jest negatywny wynik testu diagnostycznego 

w kierunku SARS-CoV-2, z materiału pobranego w terminie nie wcześniejszym niż 6 dni przed terminem rozpoczę-

cia turnusu antystresowego. 

2. Podstawą do wykonania testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, o którym mowa w ust. 1, finan-

sowanego ze środków publicznych jest skierowanie właściwego podmiotu kierującego funkcjonariusza Policji, Pań-

stwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej oraz Służby Ochrony Państwa na turnus antystresowy. 

3. Informację o skierowaniu na turnus antystresowy, o którym mowa w ust. 2, podmiot prowadzący turnus 

przekazuje do właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.”. 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2020 r., z wyjątkiem § 1 pkt 1 lit. a, który wchodzi w życie 

z dniem 2 lipca 2020 r. 

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki 
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