RM-110-161-20
ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 30 września 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 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia
określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U.
poz. 1356, z późn. zm. 2)) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Ustala się, że obszarem, na którym wystąpił stan epidemii wywołany
zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ze
wskazaniem następujących rodzajów obszarów, na których obowiązują dodatkowe
ograniczenia, nakazy i zakazy w związku z wystąpieniem stanu epidemii:
1)

obszar, zwany dalej „obszarem czerwonym”, który obejmuje powiaty:
a)

aleksandrowski i żniński w województwie kujawsko-pomorskim,

b)

białostocki w województwie podlaskim,

c)

działdowski w województwie warmińsko-mazurskim,

d)

gostyński, krotoszyński i międzychodzki w województwie wielkopolskim,

e)

głubczycki w województwie opolskim,

f)

kartuski i miasto na prawach powiatu Sopot w województwie pomorskim,

g)

kłobucki w województwie śląskim,

h)

limanowski,

myślenicki,

nowotarski

i

tatrzański

w

województwie

małopolskim,
i)

1)

2)

łęczyński w województwie lubelskim,

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1495 oraz z 2020 r.
poz. 284, 322, 374, 567, 875 i 1493.
Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 1393, 1425, 1484, 1505,
1535, 1573, 1614 i 1654.

–2–
j)
2)

otwocki w województwie mazowieckim;

obszar, zwany dalej „obszarem żółtym”, który obejmuje powiaty:
a)

bartoszycki, iławski i nidzicki w województwie warmińsko-mazurskim,

b)

bełchatowski, piotrkowski i wieluński w województwie łódzkim,

c)

brzeski i oleski w województwie opolskim,

d)

bytowski, gdański, kościerski, nowodworski, miasto na prawach powiatu
Gdańsk, miasto na prawach powiatu Gdynia, pucki, słupski i wejherowski
w województwie pomorskim,

e)

dębicki, miasto na prawach powiatu Rzeszów i mielecki w województwie
podkarpackim,

f)

janowski w województwie lubelskim,

g)

kielecki i miasto na prawach powiatu Kielce w województwie świętokrzyskim,

h)

nowosądecki, miasto na prawach powiatu Nowy Sącz, suski i wadowicki
w województwie małopolskim,

i)

miasto na prawach powiatu Szczecin w województwie zachodniopomorskim,

j)

ostrowski i wolsztyński w województwie wielkopolskim,

k)

przasnyski i żyrardowski w województwie mazowieckim,

l)

trzebnicki w województwie dolnośląskim,

m) wysokomazowiecki w województwie podlaskim.”.
§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 3 października 2020 r.
PREZES RADY MINISTRÓW
MATEUSZ MORAWIECKI
/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

UZASADNIENIE
Rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w 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.). Wydanie rozporządzenia jest
związane ze zwalczaniem epidemii COVID-19.
Projektowane rozporządzenie dokonuje zmian w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia
7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów
w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 1356, z późn. zm.) w zakresie ustalenia
obszarów czerwonych i żółtych – które wynikają z ostatnich danych dotyczących wskaźnika
zapadalności na COVID-19 w naszym kraju.
Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych
i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) w uzasadnionych
przypadkach akty normatywne mogą wchodzić w życie w terminie krótszym niż czternaście
dni, a jeżeli ważny interes państwa wymaga natychmiastowego wejścia w życie aktu
normatywnego i zasady demokratycznego państwa prawnego nie stoją temu na przeszkodzie,
dniem wejścia w życie może być dzień ogłoszenia tego aktu w dzienniku urzędowym.
Przedłożony projekt rozporządzenia przewiduje, że rozporządzenie ma wejść w życie z dniem
3 października 2020 r.
Rozporządzenie nie wymaga przedstawienia właściwym organom i instytucjom Unii
Europejskiej, w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu, w celu uzyskania opinii, dokonania
powiadomienia, konsultacji albo uzgodnienia.
Rozporządzenie nie podlega notyfikacji zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu
notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597).
Rozporządzenie wpływa na działalność mikroprzedsiębiorców, małych i średnich
przedsiębiorców, jeżeli prowadzą oni działalność związaną z ograniczeniami przewidzianymi
w rozporządzeniu.
Rozporządzenie nie jest sprzeczne z prawem Unii Europejskiej.

Nazwa projektu
Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie
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Departamentu Prawnego Ministerstwa Zdrowia, 22 634 94 13,
a.budziszewska@mz.gov.pl
OCENA SKUTKÓW REGULACJI
1. Jaki problem jest rozwiązywany?
Projekt ma na celu ograniczenie ryzyka związanego z wystąpieniem epidemii wywołanej nowym koronawirusem SARS-CoV2.
2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt
Projektowane rozporządzenie dokonuje zmian w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie
ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 1356,
z późn. zm.) w zakresie ustalenia obszarów czerwonych i żółtych – które wynikają z danych dotyczących wskaźnika
zapadalności na COVID-19.
3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?
Zasadniczo – brak danych. Państwa członkowskie Unii Europejskiej odmiennie podchodzą do kwestii „odmrażania gospodarki”
– w zależności od przyjętego modelu zwalczania pandemii i ograniczania jej skutków.
4. Podmioty, na które oddziałuje projekt
Grupa
Wielkość
Źródło danych
Oddziaływanie
Podmioty objęte regulacją
–
–
Zmiana dotycząca ograniczeń wynikająca
rozporządzenia Rady Ministrów z
ze zmian obszarów zagrożenia.
dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie
ustanowienia określonych
ograniczeń, nakazów i zakazów w
związku z wystąpieniem stanu
epidemii
5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji
Nie były prowadzone pre-konsultacje dotyczące projektu rozporządzenia.
Projekt był procedowany w trybie odrębnym zgodnie z § 98 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. –
Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. z 2016 r. poz. 1006, z późn. zm.), z pominięciem etapu uzgodnień, opiniowania i
konsultacji publicznych oraz komisji prawniczej.
6. Wpływ na sektor finansów publicznych
(ceny stałe z …… r.)
Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł]
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Łącznie
(0–10)
Dochody ogółem

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

budżet państwa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

JST
pozostałe jednostki (oddzielnie)
Wydatki ogółem
budżet państwa

1

JST
pozostałe jednostki (oddzielnie)
Saldo ogółem

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

budżet państwa
JST
pozostałe jednostki (oddzielnie)
Źródła finansowania
Dodatkowe
informacje, w tym
wskazanie źródeł
danych i przyjętych do
obliczeń założeń

Nie dotyczy.

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na
rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe
Skutki
Czas w latach od wejścia w życie
0
1
2
3
5
6
Łącznie (0–10)
zmian
W ujęciu
pieniężnym
duże
(w mln zł,
przedsiębiorstwa
ceny stałe z
sektor mikro-,
…… r.)
małych i średnich
przedsiębiorstw
rodzina, obywatele
oraz gospodarstwa
domowe
W ujęciu
duże
niepieniężnym przedsiębiorstwa
sektor mikro-,
Rozporządzenie wpływa na działalność mikroprzedsiębiorców, małych i średnich
małych i średnich
przedsiębiorców, jeżeli prowadzą oni działalność związaną z ograniczeniami
przedsiębiorstw
przewidzianymi w rozporządzeniu.
rodzina, obywatele
oraz gospodarstwa
domowe
osoby starsze
i niepełnosprawne

Rozporządzenie może mieć wpływ na tę grupę w zakresie korzystania z usług
w dziedzinach podlegających ograniczeniom.
Rozporządzenie może mieć wpływ na tę grupę w zakresie korzystania z usług
w dziedzinach podlegających ograniczeniom.

Dodatkowe
informacje, w tym
wskazanie źródeł
danych i przyjętych do
obliczeń założeń
8. Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu
nie dotyczy
Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie
tak
wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej
nie
tabeli zgodności).
nie dotyczy

2

zmniejszenie liczby dokumentów
zmniejszenie liczby procedur
skrócenie czasu na załatwienie sprawy
inne:

zwiększenie liczby dokumentów
zwiększenie liczby procedur
wydłużenie czasu na załatwienie sprawy
inne:

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich
elektronizacji.

tak
nie
nie dotyczy

Komentarz:
9. Wpływ na rynek pracy
Rozporządzenie ma wpływ na rynek pracy w obszarze świadczenia usług objętych ograniczeniami.
10. Wpływ na pozostałe obszary
środowisko naturalne
demografia
informatyzacja
sytuacja i rozwój regionalny
mienie państwowe
zdrowie
inne:
Omówienie wpływu

Przewiduje się, że projektowane rozporządzenie przyczyni się do ograniczenia ryzyka wystąpienia
epidemii związanej z zakażeniem koronawirusem SARS-CoV-2.

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego
Proponuje się, aby przepisy rozporządzenia weszły w życie z dniem 3 października 2020 r.
12. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane?
Projektowane rozporządzenie ma być stosowane w sposób ciągły, stąd też nie planuje się ewaluacji efektów projektu, a tym samym
nie stosuje się mierników dla tej ewaluacji. Ewentualna ocena i zmiany będą związane z sytuacją związaną ze stanem epidemii
w Rzeczypospolitej Polskiej i na świecie.
13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)
Brak.
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