
      
 

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 28 października 2021 r. 

Poz. 1967 

 

ROZPORZĄDZENIE 
RADY MINISTRÓW 

z dnia 28 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 zaka-
żeń 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, naka-
zów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 861, z późn. zm.2)) wprowadza się następujące 
zmiany: 

1) użyte w § 2 w ust. 1, w ust. 2 we wprowadzeniu do wyliczenia i w ust. 18, w § 9 w ust. 3a we wprowadzeniu do wylicze-
nia, w ust. 5a, w ust. 6b we wprowadzeniu do wyliczenia, w ust. 7b, w ust. 10 we wprowadzeniu do wyliczenia, 
w ust. 15 we wprowadzeniu do wyliczenia, w ust. 16a, w ust. 19c we wprowadzeniu do wyliczenia, w ust. 19d we wpro-
wadzeniu do wyliczenia, w ust. 20a we wprowadzeniu do wyliczenia, w ust. 20b we wprowadzeniu do wyliczenia, 
w ust. 22a we wprowadzeniu do wyliczenia, w ust. 23a we wprowadzeniu do wyliczenia, w ust. 26a, w ust. 27a we 
wprowadzeniu do wyliczenia, w ust. 31e we wprowadzeniu do wyliczenia, w ust. 34c–34e, w ust. 35c, w ust. 35d, 
w ust. 37 we wprowadzeniu do wyliczenia, w ust. 38b i w ust. 38c we wprowadzeniu do wyliczenia, w § 10 w ust. 1 we 
wprowadzeniu do wyliczenia, w ust. 3 we wprowadzeniu do wyliczenia, w ust. 4a i w ust. 6b, w § 15 w ust. 1 we wpro-
wadzeniu do wyliczenia, w § 16 w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia, w § 18 w ust. 1, w § 21 w ust. 1, w § 23 
w ust. 1, w § 24 w ust. 2a we wprowadzeniu do wyliczenia i w ust. 6 we wprowadzeniu do wyliczenia, w § 25 w ust. 1 we 
wprowadzeniu do wyliczenia, w ust. 2 i w ust. 3 oraz w § 26 w ust. 1b we wprowadzeniu do wyliczenia, w ust. 3, 
w ust. 10b we wprowadzeniu do wyliczenia, w ust. 13 we wprowadzeniu do wyliczenia i w ust. 15 we wprowadzeniu do 
wyliczenia wyrazy „31 października 2021 r.” zastępuje się wyrazami „30 listopada 2021 r.”; 

2) w § 25: 

a) w ust. 1 w pkt 3 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 4 i 5 w brzmieniu: 
„4) przez uczniów oraz osoby zatrudnione w szkole lub placówce oświatowej – poza czasem zajęć edukacyj-

nych na ich terenie, chyba że kierujący takim podmiotem postanowi inaczej; 
5) przez studentów, doktorantów, uczestników studiów podyplomowych, kształcenia specjalistycznego i innych 

form kształcenia, osoby zatrudnione w uczelni i inne osoby prowadzące w niej zajęcia oraz osoby prowadzące 
zajęcia z doktorantami, uczestnikami studiów podyplomowych lub innych form kształcenia w instytutach ba-
dawczych, w instytutach naukowych Polskiej Akademii Nauk, w międzynarodowych instytutach naukowych 
utworzonych na podstawie odrębnych ustaw działających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub 
w federacjach podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki – poza czasem zajęć na terenie uczelni, insty-
tutu lub federacji, chyba że odpowiednio rektor, dyrektor instytutu lub prezydent federacji postanowi inaczej.”, 

                                                           
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, 1754 i 1878. 
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b) w ust. 4: 

– pkt 15 otrzymuje brzmienie: 
„15) dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym oraz osób zatrudnionych w przedszkolu, innej formie 

wychowania przedszkolnego lub placówce oświatowej oraz w ramach form opieki nad dziećmi w wieku 
do lat 3 – na ich terenie, chyba że kierujący takim podmiotem lub formą wychowania lub opieki posta-
nowi inaczej;”, 

– po pkt 15 dodaje się pkt 15a w brzmieniu: 
„15a) uczniów oraz osoby zatrudnione w szkole lub placówce oświatowej – w czasie zajęć edukacyjnych na 

ich terenie, chyba że kierujący takim podmiotem postanowi inaczej;”, 

– pkt 16 otrzymuje brzmienie: 
„16) zdających oraz innych osób uczestniczących w przeprowadzaniu egzaminu ósmoklasisty, egzaminu 

maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub egzaminu zawodowego oraz 
konkursu na aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską, w tym aplikacje prowadzone w formie 
aplikacji uzupełniających, konkursu na aplikację kuratorską, egzaminu sędziowskiego, egzaminu proku-
ratorskiego i egzaminu referendarskiego, egzaminu kuratorskiego, egzaminu adwokackiego, radcow-
skiego, notarialnego, komorniczego, egzaminu dla osób ubiegających się o licencję doradcy restruktu-
ryzacyjnego, 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 
przeciwpożarowych, jeżeli w trakcie egzaminu lub konkursu odległość między poszczególnymi osobami 
wynosi co najmniej 1,5 m;”, 

– pkt 19 otrzymuje brzmienie: 
„19) studentów, doktorantów, uczestników studiów podyplomowych, kształcenia specjalistycznego i innych 

form kształcenia, osoby zatrudnione w uczelni i inne osoby prowadzące w niej zajęcia oraz osoby pro-
wadzące zajęcia z doktorantami, uczestnikami studiów podyplomowych lub innych form kształcenia 
w instytutach badawczych, w instytutach naukowych Polskiej Akademii Nauk, w międzynarodowych 
instytutach naukowych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw działających na terytorium Rzeczy-
pospolitej Polskiej lub w federacjach podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki – w czasie za-
jęć na terenie uczelni, instytutu lub federacji, chyba że odpowiednio rektor, dyrektor instytutu lub pre-
zydent federacji postanowi inaczej.”. 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 31 października 2021 r. 

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki 
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