RM-06110-99-21
ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 4 czerwca 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, 879, 905 i 957) wprowadza się następujące zmiany:
1)

użyte w § 2 w ust. 1 i 18, w § 9 w ust. 5, 7, w ust. 10 we wprowadzeniu do wyliczenia,
w ust. 16, w ust. 20 we wprowadzeniu do wyliczenia, w ust. 23 we wprowadzeniu do
wyliczenia, w ust. 37 we wprowadzeniu do wyliczenia, w ust. 38 i w ust. 38a we
wprowadzeniu do wyliczenia, w § 10 w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia i w ust. 3
we wprowadzeniu do wyliczenia, w § 15 w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia, w § 16
w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia, w § 18 w ust. 1, w § 21 w ust. 1, w § 22 w ust. 1,
w § 23 w ust. 1, w § 24 w ust. 6 we wprowadzeniu do wyliczenia oraz w § 25 w ust. 1 we
wprowadzeniu do wyliczenia, w ust. 2 i 3 wyrazy „5 czerwca 2021 r.” zastępuje się
wyrazami „25 czerwca 2021 r.”;

2)

w § 2 po ust. 7 dodaje się ust. 7a w brzmieniu:
„7a. Dane osób, które nie poddały się szczepieniu przeciwko COVID-19,
obejmujące imię i nazwisko, numer PESEL oraz numer telefonu, mogą być udostępniane
z systemu teleinformatycznego, o którym mowa w ust. 4 pkt 1, Narodowemu Funduszowi
Zdrowia w celu informowania przez ten podmiot osób, których dotyczą te dane,
o możliwości poddania się szczepieniu przeciwko COVID-19.”;

3)

w § 3 w ust. 5 wyrazy „Przepisu ust. 4” zastępuje się wyrazami „Przepisów ust. 2 pkt 22
oraz ust. 4”;

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 i 981.
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4)

w § 9:
a)

uchyla się ust. 1, 2, 6, 9, 13, 14, 17, 19, 21, 25, 29, 30, 31d, 35a i 39,

b)

użyte w ust. 3, 6a, 15, 31 i 35b wyrazy „Od dnia 28 maja 2021 r. do dnia 5 czerwca
2021 r.” zastępuje się wyrazami „Do dnia 25 czerwca 2021 r.”,

c)

w ust. 7 skreśla się wyrazy „1 i”,

d)

ust. 8 otrzymuje brzmienie:
„8. Do prowadzenia usług hotelarskich w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 8 ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek
i przewodników turystycznych stosuje się odpowiednio przepisy ust. 15, 16, 20, 22,
26–28, 31–31c, 32–35 i 35b–37.”,

e)

w ust. 16 skreśla się wyrazy „14 i”,

f)

w ust. 19a wyrazy „Od dnia 4 czerwca 2021 r.” zastępuje się wyrazami „Do dnia
25 czerwca 2021 r.”,

g)

ust. 19b otrzymuje brzmienie:
„19b. Do ograniczeń, o których mowa w ust. 3, 6a, 7, 16, 19a, 20, 22, 23, 26,
27, 31 pkt 7–9, ust. 34, 34a, 34b i 35, nie wlicza się osób zaszczepionych przeciwko
COVID-19.”,

h)

w ust. 22 wyrazy „Od dnia 21 maja 2021 r.” zastępuje się wyrazami „Do dnia
25 czerwca 2021 r.”,

i)

w ust. 26:
–

wyrazy „Od dnia 15 maja 2021 r. do dnia 5 czerwca 2021 r.” zastępuje się
wyrazami „Do dnia 25 czerwca 2021 r.”,

–
j)

skreśla się wyraz „wyłącznie”,

w ust. 27 we wprowadzeniu do wyliczenia:
–

wyrazy „Od dnia 21 maja 2021 r. do dnia 5 czerwca 2021 r.” zastępuje się
wyrazami „Do dnia 25 czerwca 2021 r.”,

–
k)

skreśla się wyraz „także”,

ust. 28 otrzymuje brzmienie:
„28. Obowiązek udostępniania co drugiego miejsca, o którym mowa w ust. 19a
pkt 1, ust. 20 pkt 1, ust. 26, ust. 27 pkt 1, ust. 31 pkt 8 i ust. 31b, obowiązek
udostępniania co czwartego miejsca, o którym mowa w ust. 31 pkt 7, oraz obowiązek
zachowania odległości, o których mowa w tych przepisach oraz w ust. 38a pkt 1, nie
dotyczy:

–3–
1)

widza, który uczestniczy w wydarzeniach realizowanych w ramach
działalności, o których mowa w ust. 19a, 20, 26, 27, ust. 31 pkt 7 i 8, ust. 31b
oraz ust. 38a pkt 1, z dzieckiem poniżej 13. roku życia;

2)

widza, który uczestniczy w wydarzeniach realizowanych w ramach
działalności, o których mowa w ust. 19a, 20, 26, 27, ust. 31 pkt 7 i 8, ust. 31b
oraz ust. 38a pkt 1, z osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą
z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie
kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może
poruszać się samodzielnie;

3)
l)

osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących.”,

w ust. 31a uchyla się pkt 1,

m) w ust. 31b wyrazy „Podczas wydarzeń, o których mowa” zastępuje się wyrazami
„Podczas wydarzenia, o którym mowa”,
n)

w ust. 31c skreśla się wyrazy „ust. 30 pkt 9 i”,

o)

w ust. 32 skreśla się wyrazy „ust. 29 pkt 1–6, ust. 30 pkt 1–6 i 10 oraz”,

p)

w ust. 33 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „ust. 29–31” zastępuje się
wyrazami „ust. 31”,

q)

ust. 34 otrzymuje brzmienie:
„34. Do dnia 25 czerwca 2021 r. prowadzenie przez przedsiębiorców
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców
oraz przez inne podmioty działalności związanej z organizacją, promocją lub
zarządzaniem imprezami, takimi jak targi, wystawy, kongresy, konferencje,
spotkania, włączając działalności polegające na zarządzaniu i dostarczaniu
pracowników do obsługi terenów i obiektów, w których te imprezy mają miejsce
(ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 82.30.Z), jest dopuszczalne,
pod warunkiem, że w pomieszczeniu, w którym realizowana jest tego rodzaju
działalność, przebywa jednocześnie nie więcej niż 1 osoba na 15 m2 powierzchni
pomieszczenia.”,

r)

po ust. 34 dodaje się ust. 34a i 34b w brzmieniu:
„34a. Do dnia 25 czerwca 2021 r. prowadzenie przez przedsiębiorców
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców
oraz przez inne podmioty działalności polegającej na prowadzeniu pokojów zagadek
lub domów strachu (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 93.29.A)
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jest dopuszczalne pod warunkiem, że w pomieszczeniu, w którym realizowana jest
tego rodzaju działalność, przebywa jednocześnie nie więcej niż 1 osoba na 15 m2
powierzchni pomieszczenia.
34b. Do dnia 25 czerwca 2021 r. prowadzenie działalności polegającej na
prowadzeniu sal zabaw jest dopuszczalne pod warunkiem, że w pomieszczeniu,
w którym realizowana jest tego rodzaju działalność, przebywa jednocześnie nie
więcej niż 1 osoba na 15 m2 powierzchni pomieszczenia.”,
s)

ust. 35 otrzymuje brzmienie:
„35. Do dnia 25 czerwca 2021 r. ustanawia się zakaz prowadzenia przez
przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo
przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności polegającej na prowadzeniu
miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych
w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni (ujętej
w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 93.29.A) oraz pozostałej
działalności rozrywkowej i rekreacyjnej (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności
w podklasie 93.29.B), z wyjątkiem działalności przystani jachtowych.”,

t)

w ust. 36 wyrazy „Przepisy ust. 35–35b” zastępuje się wyrazami „Przepisy ust. 35
i 35b”;

5)

w § 10:
a)

ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. Do dnia 25 czerwca 2021 r. w obiektach, o których mowa w ust. 1 pkt 1,
prowadzenie działalności polegającej na prowadzeniu sal zabaw jest dopuszczalne
pod warunkiem, że w pomieszczeniu, w którym realizowana jest tego rodzaju
działalność, przebywa jednocześnie nie więcej niż 1 osoba na 15 m2 powierzchni
pomieszczenia.”,

b)

po ust. 6 dodaje się ust. 6a w brzmieniu:
„6a. Do ograniczenia, o którym mowa w ust. 6, nie wlicza się osób
zaszczepionych przeciwko COVID-19.”;

6)

w § 21 uchyla się ust. 2 i 3;

7)

w § 24:
a)

uchyla się ust. 1,

b)

w ust. 2:
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–

we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „Od dnia 15 maja 2021 r. do dnia
5 czerwca 2021 r.” zastępuje się wyrazami „Do dnia 25 czerwca 2021 r.”,

–

pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) środkami publicznego transportu zbiorowego w rozumieniu art. 4 ust. 1
pkt 14 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie
zbiorowym

oraz

pojazdami

samochodowymi

przeznaczonymi

konstrukcyjnie do przewozu więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą – danym
środkiem transportu albo pojazdem można przewozić, w tym samym
czasie, nie więcej osób niż wynosi 100% liczby miejsc siedzących albo
75% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących określonych
w dokumentacji technicznej lub dokumentacji techniczno-ruchowej dla
danego typu środka transportu albo pojazdu przy jednoczesnym
pozostawieniu w środku transportu albo pojeździe co najmniej 25% miejsc
siedzących niezajętych;”,
–

w pkt 4 wyrazy „50%” zastępuje się wyrazami „75%”,

c)

w ust. 3 skreśla się wyrazy „ust. 1 pkt 2 i 3 oraz”,

d)

w ust. 4 i 5 skreśla się wyrazy „ust. 1 pkt 3 oraz”,

e)

w ust. 7 wyrazy „ust. 1” zastępuje się wyrazami „ust. 2”,

f)

dodaje się ust. 8 w brzmieniu:
„8. Do liczby osób, o której mowa w ust. 2 pkt 2 i 4, nie wlicza się osób
zaszczepionych przeciwko COVID-19.”;

8)

w § 25 w ust. 1 w pkt 2 uchyla się lit. a;

9)

w § 26:
a)

uchyla się ust. 1,

b)

w ust. 1a:
–

we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „Od dnia 29 maja 2021 r. do dnia
5 czerwca 2021 r.” zastępuje się wyrazami „Do dnia 25 czerwca 2021 r.”,

–

w pkt 1 wyraz „50” zastępuje się wyrazem „150”,

c)

uchyla się ust. 2,

d)

w ust. 3 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „Od dnia 15 maja 2021 r. do dnia
5 czerwca 2021 r.” zastępuje się wyrazami „Do dnia 25 czerwca 2021 r.”,

e)

w ust. 6 wyrazy „ust. 1–3” zastępuje się wyrazami „ust. 2 i 3”,

f)

w ust. 8 wyrazy „ust. 1–3” zastępuje się wyrazami „ust. 2 i 3”,
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g)

uchyla się ust. 9,

h)

w ust. 10 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „Od dnia 15 maja 2021 r. do dnia
5 czerwca 2021 r.” zastępuje się wyrazami „Do dnia 25 czerwca 2021 r.”,

i)

w ust. 11 skreśla się wyrazy „ust. 9 pkt 1 i”,

j)

uchyla się ust. 12,

k)

w ust. 13 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „Od dnia 15 maja 2021 r. do dnia
5 czerwca 2021 r.” zastępuje się wyrazami „Do dnia 25 czerwca 2021 r.”,

l)

uchyla się ust. 14,

m) w ust. 15:
–

we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „Od dnia 28 maja 2021 r. do dnia
5 czerwca 2021 r.” zastępuje się wyrazami „Do dnia 25 czerwca 2021 r.”,

–

w pkt 3 wyraz „50” zastępuje się wyrazem „150”,

n)

w ust. 16 wyrazy „ust. 14 pkt 2” zastępuje się wyrazami „ust. 10 pkt 1”,

o)

w ust. 17:
–

we wprowadzeniu do wyliczenia skreśla się wyrazy „14 i”,

–

w pkt 2 dodaje się wyrazy „oraz kolokwium, o którym mowa w art. 71 § 12
ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1192
i 2320);”;

10) w § 27:
a)

w ust. 1 w pkt 11:
–

lit. g otrzymuje brzmienie:
„g) w latach 2005–2008,”,

–

dodaje się lit. h w brzmieniu:
„h) w roku 2009, które ukończyły 12. rok życia,”,

b)

w ust. 3 wyrazy „16 lat” zastępuje się wyrazami „12 lat”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia,
z wyjątkiem § 1 pkt 10, który wchodzi w życie z dniem 7 czerwca 2021 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 8–13 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.).
W projekcie przewiduje się:
1) przedłużenie aktualnie obowiązujących ograniczeń, nakazów i zakazów do dnia
25 czerwca 2021 r.;
2) wprowadzenie regulacji umożliwiających prowadzenie działalności:
a) związanej z organizacją, promocją lub zarządzaniem imprezami, takimi jak
targi, wystawy, kongresy, konferencje, spotkania, włączając działalności
polegające na zarządzaniu i dostarczaniu pracowników do obsługi terenów
i obiektów, w których te imprezy mają miejsce,
b) polegającej na prowadzeniu pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do
tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych
w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni (ujętej
w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 93.29.A) oraz pozostałej
działalności rozrywkowej i rekreacyjnej (ujętej w Polskiej Klasyfikacji
Działalności w podklasie 93.29.B),
c) polegającej na prowadzeniu sal zabaw w placówkach handlowych;
3) zwiększenie limitów:
a) dotyczących liczby osób (z 50 do 150) mogących brać udział w spotkaniach lub
zgromadzeniach,
b) obowiązujących w środkach transportu;
4) wprowadzenie regulacji umożliwiających przekazywanie Narodowemu Funduszowi
Zdrowia danych osób, które nie poddały się szczepieniu przeciwko COVID-19,
w celu informowania tych osób o możliwości poddania się temu szczepieniu;
5) dopuszczenie do szczepienia przeciwko COVID-19 osób, które ukończyły 12. rok
życia.
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 ze względu na trwający
stan epidemii COVID-19 wejdzie ono w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia,
z wyjątkiem § 1 pkt 10, który wejdzie w życie z dniem 7 czerwca 2021 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 jest sprzeczne z prawem Unii Europejskiej.
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 projektowanym rozporządzeniu.
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Nazwa projektu
Data sporządzenia
Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie 2.06.2021 r.
w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów
Źródło:
i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii
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
Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące
Ministerstwo Zdrowia
zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1845, z późn. zm.)
Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra,
Nr w Wykazie prac Rady Ministrów:
RD
Sekretarza Stanu lub Podsekretarza Stanu
Pani Anna Goławska, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie
Zdrowia
Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu
Damian Jakubik, Dyrektor Departamentu Prawnego
Ministerstwa Zdrowia, tel. 22 634 94 13,
d.jakubik@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-CoV-2.
2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt
W projekcie przewiduje się:
1) przedłużenie aktualnie obowiązujących ograniczeń, nakazów i zakazów do dnia 25 czerwca 2021 r.;
2) wprowadzenie regulacji umożliwiających prowadzenie działalności:
a) związanej z organizacją, promocją lub zarządzaniem imprezami, takimi jak targi, wystawy, kongresy, konferencje,
spotkania, włączając działalności polegające na zarządzaniu i dostarczaniu pracowników do obsługi terenów
i obiektów, w których te imprezy mają miejsce,
b) polegającej na prowadzeniu pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form
rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni (ujętej
w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 93.29.A) oraz pozostałej działalności rozrywkowej i rekreacyjnej
(ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 93.29.B),
c) polegającej na prowadzeniu sal zabaw w placówkach handlowych;
3) zwiększenie limitów:
a) dotyczących liczby osób (z 50 do 150) mogących brać udział w spotkaniach lub zgromadzeniach,
b) obowiązujących w środkach transportu;
4) wprowadzenie regulacji umożliwiających przekazywanie Narodowemu Funduszowi Zdrowia danych osób, które nie
poddały się szczepieniu przeciwko COVID-19, w celu informowania tych osób o możliwości poddania się temu
szczepieniu;
5) dopuszczenie do szczepienia przeciwko COVID-19 osób, które ukończyły 12. rok życia.
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 ograniczeń i zakazów
w zakresie funkcjonowania życia gospodarczego i społecznego – w zależności od przyjętego modelu zwalczania pandemii
i ograniczania jej skutków.
4. Podmioty, na które oddziałuje projekt
Grupa

Wielkość

Źródło danych

Oddziaływanie

Podmioty podlegające ograniczeniom

–

–

Zmiana w zakresie ograniczeń.

Grupy osób, które będą podlegały
szczepieniu przeciwko COVID-19

–

–

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.)
0 1 2

Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł]
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

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

JST
pozostałe jednostki (oddzielnie)
Wydatki ogółem
budżet państwa
JST
pozostałe jednostki (oddzielnie)
Saldo ogółem
budżet państwa
JST
pozostałe jednostki (oddzielnie)
Źródła finansowania
Dodatkowe
informacje, w tym
wskazanie źródeł
danych i przyjętych do
obliczeń założeń
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, ceny przedsiębiorstwa
stałe z ... r.)
sektor mikro-,
małych i średnich
przedsiębiorstw
rodzina, obywatele
oraz gospodarstwa
domowe
W ujęciu
duże
niepieniężnym przedsiębiorstwa
sektor mikro-,
Rozporządzenie może wpływać na działalność mikroprzedsiębiorców, małych
małych i średnich
i średnich przedsiębiorców, jeżeli prowadzą oni działalność związaną
przedsiębiorstw
z ograniczeniami przewidzianymi w rozporządzeniu.
rodzina, obywatele
Rozporządzenie może mieć wpływ na tę grupę, w zakresie korzystania z usług
oraz gospodarstwa
w dziedzinach podlegających ograniczeniom.
domowe
osoby starsze i
Rozporządzenie może mieć wpływ na tę grupę, w zakresie korzystania z usług
niepełnosprawne
w dziedzinach podlegających ograniczeniom.
Dodatkowe
informacje, w tym
wskazanie źródeł
danych i przyjętych do
obliczeń założeń

2

8. Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu
nie dotyczy
Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie
wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej tabeli
zgodności).

tak
nie
nie dotyczy
zwiększenie liczby dokumentów
zwiększenie liczby procedur
wydłużenie czasu na załatwienie sprawy
inne:

zmniejszenie liczby dokumentów
zmniejszenie liczby procedur
skrócenie czasu na załatwienie sprawy
inne:
Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich
elektronizacji.

tak
nie
nie dotyczy

Komentarz:
9. Wpływ na rynek pracy
Rozporządzenie może mieć wpływ na rynek pracy w obszarze świadczenia usług objętych ograniczeniami.
13.

Wpływ na pozostałe obszary

środowisko naturalne
sytuacja i rozwój regionalny
inne:
Omówienie wpływu
10.

demografia
mienie państwowe

informatyzacja
zdrowie

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

Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego

Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z wyjątkiem § 1 pkt 10, który wejdzie w życie z dniem
7 czerwca 2021 r.
11.

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 dotyczącą stanu epidemii
w Rzeczypospolitej Polskiej i na świecie.
14.

Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)

Brak.
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