
Opracowano na podstawie:  

Dz. U. z 2021 r. poz. 861, 879, 905, 957, 1013, 1054, 1116, 1125, 1145, 1262 i  1583 

 

ROZPORZĄDZENIE  

RADY MINISTRÓW 

z dnia 6 maja 2021 r. 

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: 

 

§ 4. 1. Osoba skierowana do diagnostyki laboratoryjnej w kierunku wirusa 

SARS-CoV-2 zgodnie ze standardem organizacyjnym w przypadku postępowania 

z pacjentem podejrzanym o zakażenie wirusem SARS-CoV-2, określonym w przepisach 

wydanych na podstawie art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności 

leczniczej, jest obowiązana poddać się kwarantannie od dnia wystawienia skierowania do 

wykonania testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, chyba że skierowanie na test 

nastąpiło za pośrednictwem systemu, o którym mowa w § 2 ust. 14 pkt 1. 

2. Obowiązku poddania się kwarantannie zgodnie z ust. 1 nie stosuje się do osoby: 

1) wykonującej zawód medyczny w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 

2011 r. o działalności leczniczej; 

2) która poddaje się testowi diagnostycznemu w kierunku SARS-CoV-2: 

a) bez związku z podejrzeniem zachorowania na COVID-19, 

b) przed rozpoczęciem: 

– rehabilitacji leczniczej albo turnusów, o których mowa w § 11 ust. 1, 

– uczestnictwa w projekcie „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu 

kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy” 

 
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. 



realizowanym przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 

o którym mowa w § 11 ust. 5, 

– leczenia uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej, o których mowa 

w § 13 ust. 1 pkt 1, 

– świadczeń uzdrowiskowego leczenia sanatoryjnego dzieci wykonywanego pod 

opieką dorosłych, o których mowa w § 13 ust. 1 pkt 2. 

3. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, jest równoważny z obowiązkiem wynikającym 

z art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń 

i chorób zakaźnych u ludzi. 

4. Zakaz opuszczania miejsca kwarantanny albo izolacji w warunkach domowych ulega 

zawieszeniu: 

1) w celu przeprowadzenia przez lekarza lub felczera badania fizykalnego zgodnie ze 

standardem organizacyjnym w przypadku postępowania z pacjentem podejrzanym 

o zakażenie wirusem SARS-CoV-2 określonym w przepisach wydanych na podstawie 

art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej lub 

2) na czas udania się do miejsca pobrania materiału biologicznego do diagnostyki 

laboratoryjnej w kierunku wirusa SARS-CoV-2 

– oraz powrotu do miejsca odbywania kwarantanny albo izolacji w warunkach domowych. 

5. Osoba, u której stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2, od dnia uzyskania 

pozytywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, jest poddana 

obowiązkowej izolacji w warunkach domowych, chyba że osoba ta została skierowana do 

izolatorium lub poddana hospitalizacji. 

6. 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, jest 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. 

7. Obowiązku, o którym mowa w ust. 6, nie stosuje się do osób zaszczepionych 

przeciwko COVID-19 oraz osób, które były poddane izolacji w warunkach domowych, 

izolacji albo hospitalizacji z powodu zakażenia wirusem SARS-CoV-2, nie później niż 



6 miesięcy od dnia uzyskania przez osobę, u której stwierdzono zakażenie wirusem 

SARS-CoV-2, o której mowa w ust. 6, pozytywnego wyniku testu diagnostycznego 

w kierunku SARS-CoV-2. 

8. Minister właściwy do spraw informatyzacji udostępnia oprogramowanie służące d o 

potwierdzania przez osobę, o której mowa w ust. 5, realizacji obowiązku izolacji 

w warunkach domowych. 

§ 5. 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 umieszcza się w systemie teleinformatycznym, 

o którym mowa w § 2 ust. 4 pkt 1. 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. 

§ 6. Kontrolę realizacji obowiązkowej kwarantanny lub izolacji w warunkach domowych, 

o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy z dnia 5 grudnia 

2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, sprawują organy 

Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz Policja, Straż Graniczna, Żandarmeria Wojskowa lub 

Wojska Obrony Terytorialnej. 

§ 7. 1. Podstawą wypłaty osobie poddanej kwarantannie albo izolacji w  warunkach 

domowych, o której mowa w § 4 ust. 5, za okres nieobecności w pracy z powodu obowiązku 

odbycia kwarantanny albo izolacji w warunkach domowych, wynagrodzenia, o którym mowa 

w art. 92 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 oraz z 

2021 r. poz. 1162), lub świadczenia pieniężnego z tytułu choroby określonego w odrębnych 

przepisach, jest informacja w systemie, o którym mowa w § 2 ust. 4 pkt 1, o objęciu tej osoby 

kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych. 

2. Zakład Ubezpieczeń Społecznych udostępnia bezpłatnie informację, o której mowa 

w ust. 1, płatnikowi składek na profilu informacyjnym płatnika składek. 

3. W przypadku nieprzekazania płatnikowi składek informacji w sposób określony 

w ust. 2, osoba, o której mowa w ust. 1, w terminie 3 dni roboczych od dnia zakończenia 

obowiązkowej kwarantanny albo izolacji w warunkach domowych, składa pracodawcy albo 

podmiotowi obowiązanemu do wypłaty świadczenia pieniężnego z tytułu choroby, 



określonego w odrębnych przepisach, pisemne oświadczenie potwierdzające odbycie 

obowiązkowej kwarantanny albo izolacji w warunkach domowych. Oświadczenie to można 

złożyć również za pośrednictwem systemów teleinformatycznych. 

4. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 3, zawiera: 

1) dane osoby, która odbyła obowiązkową kwarantannę albo izolację w  warunkach 

domowych: 

a) imię i nazwisko, 

b) numer PESEL, jeżeli go posiada, 

c) serię i numer paszportu, jeżeli był okazywany funkcjonariuszowi Straży Granicznej 

w ramach kontroli, w przypadku, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 2 i ust. 19; 

2) dzień rozpoczęcia odbywania obowiązkowej kwarantanny albo izolacji w  warunkach 

domowych i dzień jej zakończenia; 

3) podpis osoby, która odbyła obowiązkową kwarantannę albo izolację w  warunkach 

domowych. 

5. Pracodawca albo podmiot obowiązany, o którym mowa w ust. 3, może wystąpić do 

organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej o potwierdzenie informacji zawartych 

w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 3. 

6. Podstawą do wypłaty zasiłku opiekuńczego, w przypadkach, o których mowa w art. 32 

ust. 1 pkt 2, 2a i 3 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych 

z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1133), 

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 ubezpieczonego. Pracodawca albo podmiot obowiązany, 

o którym mowa w ust. 3, może wystąpić do organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej 

o potwierdzenie informacji zawartych w oświadczeniu. 

7. Podstawą do wypłaty osobie poddanej kwarantannie, o której mowa w § 4 ust. 6, 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 § 4 ust. 6. 



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 1 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. 

§ 8. Obowiązku odbycia kwarantanny, o której mowa w art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 

5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, nie 

stosuje się wobec osoby, która zakończyła hospitalizację, odbywanie izolacji lub izolacji 

w warunkach domowych, z powodu stwierdzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2, a także 

osoby zaszczepionej przeciwko COVID-19. 

 


