
                   

 

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 18 października 2021 r. 

Poz. 1878 

 

ROZPORZĄDZENIE  

RADY MINISTRÓW  

z dnia 15 października 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, z późn. zm.
1)

) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów 

i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 861, z późn. zm.
2)

) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 2: 

a) w ust. 8 wyrazy „Narodowemu Instytutowi Zdrowia Publicznego – Państwowemu Zakładowi Higieny” zastępuje 

się wyrazami „Narodowemu Instytutowi Zdrowia Publicznego PZH – Państwowemu Instytutowi Badawczemu”, 

b) ust. 28a otrzymuje brzmienie: 

„28a. W celu wydania unijnego cyfrowego zaświadczenia COVID osoba, która została zaszczepiona przeciw-

ko COVID-19 poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej szczepionką dopuszczoną do obrotu w Unii Europejskiej 

lub znajdującą się w wykazie odpowiedników szczepionek dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczy-

pospolitej Polskiej, prowadzonym przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH – Państwowy Instytut 

Badawczy, przedstawia podmiotowi przeprowadzającemu szczepienia ochronne przeciwko COVID-19 oryginał 

zaświadczenia o zaszczepieniu przeciwko COVID-19, zgodny ze wzorem obowiązującym w kraju przyjęcia 

szczepionki przeciwko COVID-19, oraz tłumaczenie tego zaświadczenia na język polski przez tłumacza przysięg-

łego, a także oświadczenie zawierające zgodę tej osoby lub jej przedstawiciela ustawowego na przetwarzanie 

danych osobowych związanych z wydaniem unijnego cyfrowego zaświadczenia COVID.”, 

c) po ust. 28c dodaje się ust. 28d w brzmieniu: 

„28d. Wykaz, o którym mowa w ust. 28a, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH – Państwowy 

Instytut Badawczy podaje do publicznej wiadomości na swojej stronie internetowej oraz w Biuletynie Informacji 

Publicznej Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH – Państwowego Instytutu Badawczego.”; 

2) w § 3 w ust. 2 pkt 14 otrzymuje brzmienie: 

„14) przez osoby, którym wystawiono zaświadczenie o wykonaniu szczepienia ochronnego przeciwko COVID-19 

szczepionką dopuszczoną do obrotu w Unii Europejskiej lub znajdującą się w wykazie odpowiedników szczepio-

nek dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, prowadzonym przez Narodowy Instytut 

Zdrowia Publicznego PZH – Państwowy Instytut Badawczy, i upłynęło co najmniej 14 dni od dnia wykonania 

tego szczepienia, zwane dalej „osobami zaszczepionymi przeciwko COVID-19;”; 

                                                           
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 2112 i 2401 oraz z 2021 r. poz. 159, 180, 

255, 616, 981 i 1773. 
2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 879, 905, 957, 1013, 1054, 1116, 1125, 1145, 

1262, 1583 i 1754. 



      

Dziennik Ustaw – 2 – Poz. 1878 

 

 

3) w § 25 w ust. 4: 

a) pkt 16 otrzymuje brzmienie: 

„16) zdających oraz innych osób uczestniczących w przeprowadzaniu egzaminu ósmoklasisty, egzaminu matural-

nego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub egzaminu zawodowego oraz konkursu na 

aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską, w tym aplikacje prowadzone w formie aplikacji uzupełniają-

cych, egzaminu sędziowskiego, egzaminu prokuratorskiego i egzaminu referendarskiego, egzaminu adwokac-

kiego, radcowskiego, notarialnego, komorniczego, egzaminu dla osób ubiegających się o licencję doradcy 

restrukturyzacyjnego, egzaminów wstępnych na aplikację adwokacką, radcowską, notarialną i komorniczą 

oraz egzaminów dla osób ubiegających się o przyznanie prawa do wykonywania zawodu rzeczoznawcy do 

spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych i sprawdzianów dla rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciw-

pożarowych, jeżeli w trakcie egzaminu lub konkursu odległość między poszczególnymi osobami wynosi co 

najmniej 1,5 m;”, 

b) w pkt 18 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 19 w brzmieniu: 

„19) studentów, doktorantów, uczestników studiów podyplomowych, kształcenia specjalistycznego i innych form 

kształcenia, osób zatrudnionych w uczelni i innych osób prowadzących w niej zajęcia oraz osób prowadzą-

cych zajęcia z doktorantami, uczestnikami studiów podyplomowych lub innych form kształcenia w instytu-

tach badawczych, w instytutach naukowych Polskiej Akademii Nauk, w międzynarodowych instytutach nau-

kowych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw działających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

lub w federacjach podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki – na terenie uczelni, instytutu lub federacji, 

chyba że odpowiednio rektor, dyrektor instytutu lub prezydent federacji postanowi inaczej.”. 

§ 2. Pierwszy wykaz, o którym mowa w § 2 ust. 28a rozporządzenia zmienianego w § 1, Narodowy Instytut Zdrowia 

Publicznego PZH – Państwowy Instytut Badawczy podaje do publicznej wiadomości nie później niż w terminie 3 dni od 

dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia. 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki 
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