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Rozdział I. Kalendarium wydarzeń
związanych z pandemią COVID-19
dr Paweł Kowalski1
Ogłoszenie 11.3.2020 r. przez Światową Organizację Zdrowia pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 (COVID-19) spowodowało konieczność dostosowania krajowego prawa do nowej rzeczywistości. Poniżej przestawiono kalendarium przyjęcia nowych aktów prawnych oraz zmian już istniejących, tak aby
umożliwić skuteczne reagowanie na powstałe zagrożenie.
I. Ustawy:
1. Ustawa z 2.3.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374
ze zm.). Ustawy zmieniane:
1) ustawa – Prawo farmaceutyczne,
2) ustawa – Prawo oświatowe,
3) ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym,
4) ustawa o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz niektórych innych ustaw,
5) ustawa – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
6) ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
7) ustawa – Prawo telekomunikacyjne,
8) ustawa o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej,
9) ustawa o zarządzaniu kryzysowym,
10) ustawa o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych
u ludzi,
11) ustawa o finansach publicznych,
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12) ustawa o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych,
13) ustawa o Państwowej Inspekcji Sanitarnej,
14) ustawa o rezerwach strategicznych,
15) ustawa o organizowaniu zadań na rzecz obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców.
2. Ustawa z 31.3.2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu
ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 567 ze zm.). Ustawy zmieniane:
1) ustawa – Prawo farmaceutyczne,
2) ustawa – Prawo oświatowe,
3) ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym,
4) ustawa zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz niektórych innych ustaw,
5) ustawa – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
6) ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
7) ustawa – Prawo telekomunikacyjne,
8) ustawa o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej,
9) ustawa o zarządzaniu kryzysowym,
10) ustawa o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych
u ludzi,
11) ustawa o finansach publicznych,
12) ustawa o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych,
13) ustawa o Państwowej Inspekcji Sanitarnej,
14) ustawa o rezerwach strategicznych,
15) ustawa o organizowaniu zadań na rzecz obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców.
3. Ustawa z 31.3.2020 r. (TARCZA ANTYKRYZYSOWA) o zmianie ustawy
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych
nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r.
poz. 568). Ustawy zmieniane:
1) Kodeks karny,
2) ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych,
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3) ustawa o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym,
4) ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych,
5) ustawa o pracowniczych planach kapitałowych,
6) ustawa – Ordynacja podatkowa,
7) Kodeks wyborczy,
8) ustawa o podatku od sprzedaży detalicznej,
9) ustawa o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych,
10) ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu
terroryzmu,
11) ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych,
12) ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa,
13) ustawa o Służbie Więziennej,
14) ustawa – Prawo energetyczne,
15) ustawa o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności
finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020,
16) ustawa o odpadach,
17) ustawa o własności lokali,
18) Kodeks karny wykonawczy,
19) ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej,
20) ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych,
21) ustawa o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa,
22) ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych
oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych,
23) ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania
publiczne,
24) ustawa o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3,
25) ustawa – Prawo spółdzielcze,
26) ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych,
27) ustawa o odnawialnych źródłach energii,
28) ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych,
ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw,
29) ustawa o nadzorze nad rynkiem finansowym,
30) ustawa – Prawo o miarach,
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31) ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów,
32) ustawa o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa
oraz niektóre osoby prawne,
33) ustawa – Prawo o ruchu drogowym,
34) ustawa o podatku od towarów i usług,
35) ustawa o obrocie instrumentami finansowymi,
36) ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,
37) Kodeks postępowania karnego,
38) Kodeks karny skarbowy,
39) ustawa o kinematografii,
40) ustawa – Prawo o ustroju sądów administracyjnych,
41) ustawa o Narodowym Banku Polskim,
42) ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych
innych ustaw,
43) ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
oraz niektórych innych ustaw,
44) ustawa o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz niektórych innych ustaw,
45) ustawa o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych,
46) ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych
innych ustaw,
47) ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych,
48) ustawa o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej,
49) ustawa – Prawo ochrony środowiska oraz ustawa o zarządzaniu kryzysowym,
50) ustawa o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw,
51) ustawa o Radzie Ministrów,
52) ustawa o systemie powiadamiania ratunkowego,
53) ustawa o finansach publicznych,
54) Kodeks wykroczeń,
55) ustawa o dozorze technicznym,
56) ustawa o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych,
57) Kodeks spółek handlowych,
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58) ustawa o rachunkowości,
59) ustawa o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych,
60) ustawa o finansowym wspieraniu produkcji audiowizualnej,
61) ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,
62) ustawa o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego,
63) ustawa o zatrudnianiu osób pozbawionych wolności,
64) ustawa o organizowaniu zadań na rzecz obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców.
4. Ustawa z 31.3.2020 r. o zmianie ustawy o systemie instytucji rozwoju
(Dz.U. z 2020 r. poz. 569).
5. Ustawa z 3.4.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r.
(Dz.U. z 2020 r. poz. 694).
6. Ustawa z 16.4.2020 r.(TARCZA ANTYKRYZYSOWA 2.0) o szczególnych
instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARSCoV-2 (Dz.U. z 2020 r. poz. 695 ze zm.). Ustawy zmieniane:
1) ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych,
2) ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych,
3) ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych,
4) ustawa o Krajowym systemie cyberbezpieczeństwa,
5) ustawa o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej,
6) ustawa – Prawo budowlane,
7) ustawa – Ordynacja podatkowa,
8) ustawa – Prawo ochrony środowiska,
9) ustawa o obligacjach,
10) ustawa o transporcie kolejowym,
11) ustawa – Prawo pocztowe,
12) ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych,
13) ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych
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14)

15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)

23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)

31)
32)
33)
34)
35)
36)
37)
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chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw,
ustawa o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej,
ustawa o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych
ustaw,
ustawa – Prawo o aktach stanu cywilnego,
ustawa o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się
i bankach zrzeszających,
ustawa o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa,
ustawa o ochronie roślin przed agrofagami,
ustawa o Służbie Ochrony Państwa,
ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych
oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych,
ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania
publiczne,
ustawa o dowodach osobistych,
ustawa – Prawo wodne,
ustawa – Prawo spółdzielcze,
ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych,
ustawa o odnawialnych źródłach energii,
Kodeks postępowania administracyjnego,
ustawa o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014−2020,
ustawa o nadzorze nad rynkiem finansowym,
ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów,
ustawa – Prawo o ruchu drogowym,
ustawa o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi,
ustawa – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
ustawa – Prawo łowieckie,
Kodeks karny skarbowy,
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38) ustawa – Prawo telekomunikacyjne,
39) ustawa o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw,
40) ustawa o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu
oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw,
41) ustawa o systemie informacji oświatowej,
42) ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw,
43) ustawa o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju,
44) ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
oraz niektórych innych ustaw,
45) ustawa o systemie instytucji rozwoju,
46) ustawa o dostępie do informacji publicznej,
47) ustawa o zarządzaniu kryzysowym,
48) ustawa o ewidencji ludności,
49) ustawa o Polskiej Akademii Nauk,
50) ustawa o Radzie Ministrów,
51) ustawa o systemie powiadamiania ratunkowego,
52) ustawa o finansach publicznych,
53) ustawa – Prawo o stowarzyszeniach,
54) ustawa o Sieci Badawczej Łukasiewicz,
55) Kodeks spółek handlowych,
56) ustawa o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym
i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym,
57) ustawa – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
58) ustawa o fundacjach,
59) ustawa o gospodarce finansowej przedsiębiorstw państwowych,
60) ustawa o rezerwach strategicznych,
61) ustawa o dniach wolnych od pracy.
7. Ustawa z 14.5.2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. z 2020 r.
poz. 875). Ustawy zmieniane:
1) Kodeks karny,
2) ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych,
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3) ustawa o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym,
4) ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych,
5) ustawa o pracowniczych planach kapitałowych,
6) ustawa – Ordynacja podatkowa,
7) Kodeks wyborczy,
8) ustawa o podatku od sprzedaży detalicznej,
9) ustawa o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych,
10) ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu
terroryzmu,
11) ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych,
12) ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa,
13) ustawa o Służbie Więziennej,
14) ustawa – Prawo energetyczne,
15) ustawa o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności
finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020,
16) ustawa o odpadach,
17) ustawa o własności lokali,
18) Kodeks karny wykonawczy,
19) ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej,
20) ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych,
21) ustawa o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa,
22) ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych
oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych,
23) ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania
publiczne,
24) ustawa o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3,
25) ustawa – Prawo spółdzielcze,
26) ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych,
27) ustawa o odnawialnych źródłach energii,
28) ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych,
ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw,
29) ustawa o nadzorze nad rynkiem finansowym,
30) ustawa – Prawo o miarach,
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31) ustawa o przekształcaniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów,
32) ustawa o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa
oraz niektóre osoby prawne,
33) ustawa – Prawo o ruchu drogowym,
34) ustawa o podatku od towarów i usług,
35) ustawa o obrocie instrumentami finansowymi,
36) ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,
37) Kodeks postępowania karnego,
38) Kodeks karny skarbowy,
39) ustawa o kinematografii,
40) ustawa – Prawo o ustroju sądów administracyjnych,
41) ustawa o Narodowym Banku Polskim,
42) ustawa o Radzie Ministrów,
43) ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych
innych ustaw,
44) ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
oraz niektórych innych ustaw,
45) ustawa o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz niektórych innych ustaw,
46) ustawa o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych,
47) ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych
innych ustaw,
48) ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych,
49) ustawa o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej,
50) ustawa o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o zarządzaniu kryzysowym,
51) ustawa o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw,
52) ustawa o systemie powiadamiania ratunkowego,
53) ustawa o finansach publicznych,
54) Kodeks wykroczeń,
55) ustawa o dozorze technicznym,
56) ustawa o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych,
57) Kodeks spółek handlowych,
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58) ustawa o rachunkowości,
59) ustawa o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych,
60) ustawa o finansowym wspieraniu produkcji audiowizualnej,
61) ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,
62) ustawa o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego,
63) ustawa o zatrudnianiu osób pozbawionych wolności,
64) ustawa o organizowaniu zadań na rzecz obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców.
8. Ustawa z 19.6.2020 r. o dodatku solidarnościowym przyznawanym
w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19 (Dz.U. z 2020 r.
poz. 1068).
9. Ustawa z 19.6.2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych
udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 1086).
10. Ustawa z 15.7.2020 r. o Polskim Bonie Turystycznym (Dz.U. z 2020 r.
poz. 1262).
II. Rozporządzenia Rady Ministrów:
1. Rozporządzenie Rady Ministrów z 31.3.2020 r. w sprawie ustanowienia
określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu
epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 566).
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z 30.4.2020 r. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 790).
3. Rozporządzenie Rady Ministrów z 30.4.2020 r. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 791).
4. Rozporządzenie Rady Ministrów z 2.5.2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 792).
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5. Rozporządzenie Rady Ministrów z 14.5.2020 r. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 856).
6. Rozporządzenie Rady Ministrów z 21.5.2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów
w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 904).
7. Rozporządzenie Rady Ministrów z 2.7.2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 1182).
8. Rozporządzenie Rady Ministrów z 19.6.2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów
w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 1066).
9. Rozporządzenie Rady Ministrów z 7.8.2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 1356).
10. Rozporządzenie Rady Ministrów z 13.8.2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów
w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 1393).
11. Rozporządzenie Rady Ministrów z 20.8.2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów
w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 1425).
III. Rozporządzenia Ministra Zdrowia:
1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 20.3.2020 r. w sprawie odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego
(Dz.U. z 2020 r. poz. 490).
2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 20.3.2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 491).
3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 24.3.2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii
(Dz.U. z 2020 r. poz. 522).
4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 25.3.2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii
(Dz.U. z 2020 r. poz. 531).
5. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 26.3.2020 r. w sprawie standardu organizacyjnego opieki w izolatoriach (Dz.U. z 2020 r. poz. 539).
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6. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 31.3.2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii
(Dz.U. z 2020 r. poz. 565).
7. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 3.4.2020 r. zmieniające rozporządzenie
w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi (Dz.U z 2020 r.
poz. 585).
8. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 3.4.2020 r. zmieniające rozporządzenie
w sprawie standardu organizacyjnego opieki w izolatoriach (Dz.U. z 2020 r.
poz. 597).
9. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 6.4.2020 r. w sprawie chorób zakaźnych
powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji, izolacji lub izolacji w warunkach domowych oraz obowiązku kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego (Dz.U. z 2020 r. poz. 607).
10. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 7.4.2020 r. w sprawie Krajowego Rejestru Pacjentów z COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 625).
11. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 27.4.2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardu organizacyjnego opieki w izolatoriach (Dz.U. z 2020 r.
poz. 761).
12. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 28.4.2020 r. w sprawie standardów
w zakresie ograniczeń przy udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej pacjentom innym niż z podejrzeniem lub zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 przez
osoby wykonujące zawód medyczny mające bezpośredni kontakt z pacjentami
z podejrzeniem lub zakażeniem tym wirusem (Dz.U. z 2020 r. poz. 775 ze zm.).
13. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 12.5.2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardu organizacyjnego opieki w izolatoriach (Dz.U. z 2020 r.
poz. 847).
14. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 22.5.2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania uczelni medycznych w związku z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 917).
15. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 15.6.2020 r. w sprawie wykazu środków ochrony osobistej związanej ze zwalczaniem epidemii COVID-19 dla
członków obwodowych komisji wyborczych oraz szczegółowych zasad bezpieczeństwa sanitarnego w lokalu wyborczym (Dz.U. z 2020 r. poz. 1046).
16. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 17.6.2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie chorób zakaźnych powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji, izolacji lub izolacji w warunkach domowych oraz obowiązku kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego (Dz.U. z 2020 r. poz. 1054).

12

Rozdział I. Kalendarium wydarzeń związanych z pandemią...
17. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 12.8.2020 r. w sprawie standardu organizacyjnego teleporady w ramach podstawowej opieki zdrowotnej
(Dz.U. z 2020 r. poz. 1395).

IV. Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych:
1. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z 13.3.2020 r. w sprawie przywrócenia tymczasowo kontroli granicznej
osób przekraczających granicę państwową stanowiącą granicę wewnętrzną
(Dz.U. z 2020 r. poz. 434 ze zm.).
2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z 13.3.2020 r. w sprawie czasowego zawieszenia lub ograniczenia ruchu granicznego na określonych przejściach granicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 435
ze zm.).
V. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej:
1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 11.3.2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
(Dz.U. z 2020 r. poz. 410 ze zm.).
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 20.3.2020 r. w sprawie
szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania
jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 530 ze zm.).
VI. Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego:
1. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 23.3.2020 r.
w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów
systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 511 ze zm.).
2. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 21.5.2020 r.
w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów
systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 911).
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3. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 21.5.2020 r.
w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania instytutów naukowych
Polskiej Akademii Nauk w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 912).
VII. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Socjalnej
z 10.4.2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania form
opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 652 ze zm.).
VIII. Rozporządzenia Ministra Finansów:
1. Rozporządzenie Ministra Finansów z 31.3.2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego
rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz.U. z 2020 r.
poz. 570).
2. Rozporządzenie Ministra Finansów z 7.4.2020 r. w sprawie określenia innych terminów wykonania niektórych obowiązków sprawozdawczych i informacyjnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 622).
3. Rozporządzenie Ministra Finansów z 22.5.2020 r. w sprawie zaniechania poboru odsetek za zwłokę od niewpłaconej w terminie daniny solidarnościowej
w związku z COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 916).
IX. Rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej:
1. Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z 28.4.2020 r.
w sprawie udzielania pomocy w formie dotacji lub pomocy zwrotnej w ramach programów operacyjnych na lata 2014–2020 w celu wspierania polskiej
gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19 (Dz.U. z 2020 r.
poz. 773).
2. Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z 29.4.2020 r.
w sprawie udzielania pomocy ze środków instrumentów inżynierii finansowej podlegających ponownemu wykorzystaniu w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19 (Dz.U. z 2020 r.
poz. 783).
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X. Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego:
1. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 2.4.2020 r.
w sprawie wsparcia finansowego dla osób fizycznych, osób prawnych lub
jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej na zmianę
formy upowszechniania działalności twórczej lub artystycznej w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii
(Dz.U. z 2020 r. poz. 583).
2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 22.5.2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardów w zakresie ograniczeń przy udzielaniu świadczeń
opieki zdrowotnej pacjentom innym niż z podejrzeniem lub zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 przez osoby wykonujące zawód medyczny mające bezpośredni kontakt z pacjentami z podejrzeniem lub zakażeniem tym wirusem
(Dz.U. z 2020 r. poz. 919).
XI. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
z 22.5.2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania uczelni
morskich na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej z powodu zapobiegania zakażeniu wirusem SARS-CoV-2 (Dz.U. z 2020 r. poz. 914).
XII. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z 22.5.2020 r. w sprawie
czasowego ograniczenia funkcjonowania uczelni wojskowych nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej z powodu zapobiegania zakażeniu
wirusem SARS-CoV-2 (Dz.U. z 2020 r. poz. 915).
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