DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 22 stycznia 2021 r.
Poz. 153

RO ZP OR ZĄD ZENI E
RADY M INI S TRÓW
z dnia 22 stycznia 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) 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, 2353 i 2430 oraz z 2021 r. poz. 12 i 91)
wprowadza się następujące zmiany:
1)

w § 3:
a)

w ust. 2 w pkt 17 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 18 i 19 w brzmieniu:
„18) przez członków kadry narodowej polskich związków sportowych, członków sztabu szkoleniowego, lekarzy,
fizjoterapeutów i sędziów sportowych, powracających do Rzeczypospolitej Polskiej z międzynarodowych
zawodów organizowanych przez międzynarodową federację sportową działającą w sporcie olimpijskim lub
paraolimpijskim lub inną uznaną przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski albo organizowanych przez
międzynarodową organizację sportową o zasięgu kontynentalnym należącą do takiej federacji;
19) przez osoby posiadające negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 wykonanego,
przed przekroczeniem granicy, w okresie 48 godzin, licząc od momentu wyniku tego testu.”,

b) w ust. 3 w pkt 5 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 6 i 7 w brzmieniu:
„6) pkt 18 – są obowiązane udokumentować funkcjonariuszowi Straży Granicznej pismem wystawionym przez
międzynarodową federację sportową działającą w sporcie olimpijskim lub paraolimpijskim lub inną uznaną przez
Międzynarodowy Komitet Olimpijski albo organizowanych przez międzynarodową organizację sportową
o zasięgu kontynentalnym należącą do takiej federacji: fakt odbywania się zawodów, o których mowa
w ust. 2 pkt 18, ich termin oraz charakter uczestnictwa;
7)
pkt 19 – są obowiązane przedłożyć funkcjonariuszowi Straży Granicznej wynik testu diagnostycznego
w kierunku SARS-CoV-2, o którym mowa w ust. 2 pkt 19, w języku polskim lub w języku angielskim.”;
2)

w § 10:
a)

w ust. 2:
– pkt 17 otrzymuje brzmienie:
„17) dla osób 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), oraz dla pracowników Polskiej Agencji Inwestycji
i Handlu Spółka Akcyjna w związku z wykonywaniem, poza miejscem stałego zamieszkania, zadań
zawodowych związanych z obsługą wskazanych powyżej projektów inwestycyjnych;”,
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– w pkt 29 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 30 i 31 w brzmieniu:
„30) dla sędziów sportowych, których obecność jest niezbędna dla realizacji współzawodnictwa sportowego,
oraz dla osób przeprowadzających kontrolę antydopingową, o której mowa w ustawie z dnia 21 kwietnia
2017 r. o zwalczaniu dopingu w sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1872 oraz z 2020 r. poz. 2391);
31) dla dziennikarzy, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. – Prawo prasowe
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1914), w związku z wykonywaniem, poza miejscem stałego zamieszkania, zadań zawodowych lub prowadzonej przez nich działalności gospodarczej związanej z wykonywaniem zawodu
dziennikarza.”,
b) w ust. 3:
– pkt 6 otrzymuje brzmienie:
„6) okoliczności, o których mowa w ust. 2 pkt 13 i 30, jest odpowiednio dokument wystawiony przez podmiot
opłacający wynagrodzenie lub stypendium sportowe albo przez odpowiednio międzynarodową federację
sportową działającą w sporcie olimpijskim lub paraolimpijskim lub inną uznaną przez Międzynarodowy
Komitet Olimpijski albo międzynarodową organizację sportową o zasięgu kontynentalnym należącą do takiej federacji, albo polski związek sportowy, albo dokument wystawiony przez Polską Agencję Antydopingową;”,
– w pkt 12 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 13 w brzmieniu:
„13) potwierdzeniem okoliczności, o których mowa w ust. 2 pkt 31, jest legitymacja prasowa.”;
3)

w § 28 w ust. 13:
a)

w pkt 6 po wyrazach „Służby Więziennej” dodaje się przecinek i wyrazy „straży gminnych (miejskich)”,

b) w pkt 14 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 15 i 16 w brzmieniu:
„15) konkursów, olimpiad i turniejów, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8
i ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;
16) próbnego zastosowania materiałów egzaminacyjnych w postaci propozycji zadań, zadań egzaminacyjnych oraz
ich zestawów do przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty oraz egzaminu maturalnego, o którym mowa
w przepisach wydanych na podstawie art. 44zzza ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.”;
4)

w § 28a w ust. 1:
a)

pkt 7 otrzymuje brzmienie:
„7) osoby zatrudnione w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o której mowa w art. 67 i art. 69 tej ustawy”,

b) pkt 8 otrzymuje brzmienie:
„8) pacjenci: zakładu opiekuńczo-leczniczego, zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego, hospicjum stacjonarnego lub
domowego i oddziału medycyny paliatywnej oraz osoby przebywające w domu pomocy społecznej, o którym
mowa w art. 56 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, lub w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o której mowa
w art. 67 i art. 69 tej ustawy,”,
c)

po pkt 9 dodaje się pkt 9a w brzmieniu:
„9a) osoby urodzone po 1961 r. z następującymi stanami zwiększającymi ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19:
dializowane, z chorobą nowotworową w trakcie leczenia do roku, licząc od dnia ostatniej hospitalizacji do dnia
podania pierwszej dawki szczepionki przeciwko COVID-19, w trakcie przewlekłej wentylacji mechanicznej lub
po przeszczepieniu komórek, tkanek i narządów,”,

d) pkt 10 otrzymuje brzmienie:
„10) nauczyciele, wychowawcy i inni pracownicy pedagogiczni oraz osoby, o których mowa w art. 15 ustawy
z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 4),
zatrudnieni w przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego, szkole lub placówce działającej
w systemie oświaty, osoby pracujące z dziećmi w placówce opiekuńczo-wychowawczej, w regionalnej
placówce opiekuńczo-terapeutycznej, w interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym oraz w ramach form
opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,”,
e)

w pkt 12 po wyrazach „straży ochrony kolei” dodaje się przecinek i wyrazy „strażnicy straży gminnej (miejskiej)”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki

