
DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

  

Warszawa, dnia 2 listopada 2020 r. 

Poz. 1931 

ROZPORZĄDZENIE 

RADY MINISTRÓW 

z dnia 2 listopada 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 zapobicganiu oraz zwalczaniu zakaźcń  
i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1845) zarządza się, co następuje: 

I. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, 
nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 1758, 1797, 1829, 1871 i 1917) wprowadza się  
następujące zmiany: 

1) 	w * 2 w ust. 7 po wyrazach „Służbie Kontrwywiadu Wojskowego" dodaje się  przecinek i wyrazy „Żandarmerii Woj- 
skowej, Wojskom Obrony Terytorialnej"; 

2) w* 3a: 

a) po ust. 1 dodaje się  ust. la w brzmieniu: 

I a. Obowiązku poddania się  kwarantannie zgodnie z ust. 1 nie stosuje się  do osoby wykonującej zawód 
medyczny w rozumieniu art. 2 ust. I pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.", 

b) po ust. 4 dodaje się  ust. 4a w brzmieniu: 

‚„4a. Osoba prowadząca wspólne gospodarstwo domowe z osobą, u której stwierdzono zakażenie wirusem 
SARS-CoV-2 lub z nią  zamieszkująca, od dnia uzyskania przez osobę, u której stwierdzono zakażenie wirusem 
SARS-CoV-2, pozytywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, j est obowiązana poddać  się  
kwarantannie trwającej do upływu 7 dni od dnia zakończenia izolacji osoby, z którą  prowadzi wspólne 
gospodarstwo domowe lub zamieszkuje. Decyzji organu inspekcji sanitarnej nie wydaje się.", 

c) uchyla się  ust. 5; 

3) 	§ 3b otrzymuje brzmienie: 

,,§ 3b. 1. W przypadku objęcia przez organy inspekcji sanitarnej osoby kwarantanną  z powodu narażenia na chorobę  
wywołaną  wirusem SARS-CoV-2, izolacją  albo izolacją  w warunkach domowych, informację  o tym urnieszcza się  
w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w * 2 ust. 3 pkt I. Decyzji organu inspekcji sanitarnej nie wydaje się. 

2. Informacja o objęciu osoby kwarantanną, izolacją  albo izolacją  w warunkach domowych może być  przekazana 
tej osobie ustnie, za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności, w tym przez telefon."; 

4) 	w j 4 po ust. 5 dodaje się  ust. 6 i 7 w brzmieniu: 

„6. Podstawą  do wypłaty zasiłku opiekuńczego, w przypadkach, o których mowa w art. 32 ust. I pkt 2, 2a i 3 
ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macie-
rzyństwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 870), jest złożone przez ubezpieczonego oświadczenie o konieczności opieki nad 
dzieckiem lub członkiem rodziny, o których mowa w tych przepisach, poddanych obowiązkowej kwarantannie lub 
izolacji w warunkach domowych. Oświadczenie obejmuje dane, o których mowa w ust. 4 pkt 1 i 2, oraz podpis 
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ubezpieczonego. Pracodawca albo podmiot obowiązany, o którym mowa w ust. 3, może wystąpić  do organu Państwo-
wej Inspekcji Sanitarnej o potwierdzenie informacji zawartych w oświadczeniu. 

7. Podstawą  do wypłaty osobie poddanej kwarantannie, o której mowa w § 3a ust. 4a, za okres nieobecności 
w pracy z powodu obowiązku odbycia kwarantanny, wynagrodzenia, o którym mowa w art. 92 ustawy z dnia 26 czerwca 
1974 r. Kodeks pracy, lub świadczenia pieniężnego z tytułu choroby określonego w odrębnych przepisach, jest złożone 
przez ubezpieczonego oświadczenie o konieczności odbycia kwarantanny na podstawie § 3a ust. 4a. Oświadczenie 
zawiera imię  i nazwisko ubezpieczonego,jego numer PESEL,jeżeli go posiada, informację  o dniu rozpoczęcia odbywania 
obowiązkowej kwarantanny i dniu jej zakończenia oraz dane, o których mowa w ust. 4 pkt I i 2, dotyczące osoby 
zamieszkującej z ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym, u której stwierdzono zakażenie wirusem 
SARS-CoV-2, oraz podpis ubezpieczonego. Pracodawca albo podmiot obowiązany, o którym mowa w ust. 3, może 
wystąpić  do organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej o potwierdzenie informacji zawartych w oświadczeniu."; 

5) 	w § 6 ust. 9 otrzymuje brzmienie: 

„9. Do odwołania prowadzenie przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - 
Prawo przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności polegającej na przygotowywaniu i podawaniu posiłków 
i napojów gościom siedzącym przy stołach lub gościom dokonującym własnego wyboru potraw z wystawionego menu, 
spożywanych na miejscu (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 56.10.A) oraz związanej 
z konsumpcją  i podawaniem napojów (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 56.30) jest 
dopuszczalne wyłącznie w przypadku realizacji usług polegających na przygotowywaniu i podawaniu żywności na 
wynos lub jej przygotowywaniu i dostarczaniu oraz w przypadku działalności polegającej na przygotowywaniu 
i podawaniu posiłków lub napojów przeznaczonych do spożycia przez pasażerów po zajęciu miejsca siedzącego 
w pociągach objętych obowiązkową  rezerwacją  miejsc."; 

6) 	po * 24 dodaje się  * 24a w brzmieniu: 

„ 24a. 1. Do dnia 4 grudnia 2020 r. w urzędach administracji publicznej lub jednostkach organizacyjnych 
wykonujących zadania o charakterze publicznym kierownicy urzędów administracji publicznej, dyrektorzy generalni 
urzędów lub kierujący jednostką  organizacyjną  polecają  pracownikom wykonywanie pracy zdalnej, z wyjątkiem 
jednostek organizacyjnych sądów i prokuratury. Do warunków świadczenia pracy zdalnej stosuje się  przepisy 
art. 3 ust. 3-8 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COyID-1 9, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1842). 

2. Kierownik urzędu administracji publicznej, dyrektor generalny urzędu lub kierujący jednostką  organizacyjną  
wykonującą  zadania o charakterze publicznym może wyłączyć  z zakresu pracy zdalnej pracowników realizujących 
zadania niezbędne do zapewnienia pomocy obywatelom lub inne zadania niezbędne ze względu na przepisy prawa lub 
potrzeby urzędu lub jednostki, jeżeli nie jest możliwe ich wykonywanie w ramach pracy zdalnej."; 

7) w*26: 

a) w ust. I w pkt 2 kropkę  zastępuje się  średnikiem i dodaje się  pkt 3 w brzmieniu: 
„3) 	pojazdami samochodowymi przeznaczonymi konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż  9 osób 

łącznie z kierowcą  - danym pojazdem można przewozić, w tym samym czasie, nie więcej osób niż  wynosi 
połowa miejsc siedzących.", 

b) w ust. 2 wyrazy „ust. 1 pkt 2" zastępuje się  wyrazami „ust. 1 pkt 2 i 3", 

c) po ust. 2b dodaje się  ust. 2c w brzmieniu: 
„2c. Ograniczenia, o którym mowa w ust. I pkt 3, nie stosuje się  w odniesieniu do pojazdu samochodowego 

przeznaczonego konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż  9 osób łącznie z kierowcą, którym poruszają  
się  osoby zamieszkujące lub gospodarujące wspólnie."; 

8) 	w*28w  ust.  ll: 

a) we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „Ograniczcnia liczby osób" zastępuje się  wyrazem „Zakazu", 

b) pkt I otrzymuje brzmienie: 

„l) 	szkoleń  lub egzaminów w ramach kształcenia w zawodach medycznych;", 

c) w pkt 5 kropkę  zastępuje się  średnikiem i dodaje się  pkt 6 w brzmieniu: 
„6) 	szkoleń, kursów, egzaminów, testów i kwalifikowania związanych z uprawnieniami wynikającymi z przepisów 

o drogach publicznych, ruchu drogowym, transporcie drogowym, transporcie kolejowym, kierujących pojazdami, 
przewozie towarów niebezpiecznych oraz przepisów prawa lotniczego.". 
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2. Przepis * 24a rozporządzenia zmienianego w * 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, stosuje się  
także do pracowników urzędów administracji publicznej lub jednostek organizacyjnych wykonujących zadania o charakterze 
publicznym, którym kierownicy urzędów administracji publicznej, dyrektorzy generalni urzędów lub kierujący jednostką  
organizacyjną  wydali polecenia wykonywania pracy zdalnej przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia. 
Pracownicy ci świadczą  pracę  zdalną  po tym dniu na podstawie dotychczasowych poleceń. 

* 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 3 listopada 2020 r., z wyjątkiem * I pkt 4 w zakresie * 4 ust. 6, który 
wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą  od dnia 24 października 2020 r. 

Prezes Rady Ministrów:  M. Morawiecki 


