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Lublin, dnia 28 września 2022 roku 

 

 

Wykaz aktów prawnych obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej mających zastosowanie w działalności leczniczej samodzielnych 

publicznych zakładów opieki zdrowotnej i innych podmiotów leczniczych, w tym 

aktów prawnych związanych z pandemią COVID-19 

 

UWAGA: niniejsze opracowanie zawiera: 

- wykaz wszystkich aktów prawnych rangi ustawowej, które zostały wprowadzone lub 

zmienione w tym  również w związku z pandemią COVID-19, 

(w tabeli akty te oznaczone zostały kolorem pomarańczowym) – str. 2 do str. 75 

oraz 

- wykaz niektórych aktów prawnych rangi rozporządzeń stanowiących akty wykonawcze 

do ustaw zmienianych w tym również w związku z w/w pandemią COVID-19 – str. 75 i 

nast.  

 

 

STAN PRAWNY AKTUALNY NA DZIEŃ:  

28 września 2022 roku, GODZ. 8:00. 

 

 

UWAGA: KOLOREM ŻÓŁTYM OZNACZONE SĄ AKTY PRAWNE DODANE DO 

NINIEJSZEGO WYKAZU OD JEGO OSTATNIEJ AKTUALIZACJI  

 

UCHYLONE / UTRATA MOCY – KOLOR ZIELONY 

 

 

I. AKTY PRAWNE RANGI USTAWOWEJ: 

 

 
UWAGA: KOLOREM POMARAŃCZOWYM OZNACZONE ZOSTAŁY AKTY 

PRAWNE UCHWALONE ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ZDROWIA W TYM RÓWNIEŻ 

W ZWIĄZKU Z EPIDEMIĄ KORONAWIRUSA 
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L.p. NAZWA USTAWY AKT PRAWNY ZMIENIAJĄCY 

1.  Ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy o zawodach 

pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 

1733). 

Wejście w życie z dniem 2 września 2022 r. 

2.  Ustawa z dnia 9 czerwca 2022 r. o wspieraniu i resocjalizacji 

nieletnich (Dz. U. poz. 1700). 

 

3.  Ustawa z dnia 26 maja 2022 r. o zmianie ustawy o sposobie 

ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych 

pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz 

niektórych innych ustaw (Dz.U. 2022 poz. 1352) 

 

Wejście w życie z dniem 29 czerwca 2022 

r. 

4.  Ustawa z dnia 12 maja 2022 r. o zmianie ustawy - Prawo 

farmaceutyczne oraz ustawy o zawodzie farmaceuty (Dz. U. poz. 

1344). 

Wejście w życie z dniem 12 lipca 2022 r. 

5.  Ustawa z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego 

wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników 

zatrudnionych w podmiotach leczniczych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 

1801 z późn. zm.) 

Art. 1 Ustawy z dnia 26 maja 2022 r. o 

zmianie ustawy o sposobie ustalania 

najniższego wynagrodzenia zasadniczego 

niektórych pracowników zatrudnionych w 

podmiotach leczniczych oraz niektórych 

innych ustaw (Dz.U. 2022 poz. 1352) 

6.  Ustawa z dnia 12 maja 2022 r. o Zespole Pomocy Humanitarno-

Medycznej (Dz. U. poz. 1095). 

Wejście w życie z dniem 1 czerwca 2022 r. 

7.  Ustawa z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w 

związku z rozwojem publicznych systemów teleinformatycznych 

(Dz. U. poz. 1002). 

Wejście w życie z dniem 27 maja 2022 r. 

8.  Ustawa z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 

poz. 974). 

Wejście w życie z dniem 26 maja 2022 r. 

9.  Ustawa z dnia 8 kwietnia 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy 

obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na 

terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 

830). 

 

10.  Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. poz. 

655). – wejście w życie 23.04.2022 r. 

Art. 136 Ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o 

wyrobach medycznych (Dz. U. poz. 974). 

11.  Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy z 

konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583) 

– wejście w życie 13 marca 2022 r. (częściowe)  

Komunikat Ministra Cyfryzacji z dnia 

12 marca 2022 r. w sprawie określenia 

terminu wdrożenia rozwiązań 

technicznych umożliwiających 

stosowanie przepisów art. 4-10 ustawy 

z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy 

obywatelom Ukrainy w związku z 

konfliktem zbrojnym na terytorium 

tego państwa (Dz. U. poz. 584). – 

wejście w życie 12.03.2022 r. 

 

art. 1 Ustawy z dnia 23 marca 2022 r. o 

zmianie ustawy o pomocy obywatelom 

Ukrainy w związku z konfliktem 

zbrojnym na terytorium tego państwa 

oraz ustawy - Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (Dz. U. poz. 682). – 

wejście w życie 26.03.2022 r. 

 

art. 1 Ustawy z dnia 23 marca 2022 r. o 
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zmianie ustawy o pomocy obywatelom 

Ukrainy w związku z konfliktem 

zbrojnym na terytorium tego państwa 

(Dz. U. poz. 683). – wejście w życie 

27.03.2022 r. 

 

Art. 18 Ustawy z dnia 23 marca 2022 r. 

o szczególnych regulacjach w zakresie 

transportu i gospodarki morskiej w 

związku z konfliktem zbrojnym na 

terytorium Ukrainy (Dz. U. poz. 684). 

– wejście w życie 26.03.2022 r. 

 

Art. 1 Ustawa z dnia 8 kwietnia 2022 r. 

o zmianie ustawy o pomocy 

obywatelom Ukrainy w związku z 

konfliktem zbrojnym na terytorium 

tego państwa oraz niektórych innych 

ustaw (Dz. U. poz. 830). 

 

Art. 1 Ustawa z dnia 12 maja 2022 r. o 

zmianie ustawy o pomocy obywatelom 

Ukrainy w związku z konfliktem 

zbrojnym na terytorium tego państwa 

oraz ustawy o informatyzacji 

działalności podmiotów realizujących 

zadania publiczne (Dz. U. poz. 1087). 

 

Art. 7 Ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. 

o zmianie ustawy o zawodach 
pielęgniarki i położnej oraz niektórych 
innych ustaw (Dz. U. poz. 1733) 

12.  Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (t.j. Dz. 

U. z 2021 r. poz. 1956 z późn. zm.). 

Art. 132 Ustawa z dnia 7 kwietnia 2022 

r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 

poz. 974). 

13.  Ustawa z dnia 24 lutego 2022 r. o zmianie ustawy o świadczeniach 

opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz 

niektórych innych ustaw (Dz.U.2022.526) 

Art. 3-7 i 11 Ustawy z dnia 2 grudnia 

2021 r. o zmianie ustawy - Kodeks 

cywilny, ustawy - Kodeks 

postępowania cywilnego oraz 

niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 

2459). – wejście w życie 30.06.2022 r. 

14.  Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o zapobieganiu 

oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz 

niektórych innych ustaw (Dz.U.2022.64)  

 

15.  Ustawa z dnia 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy - Prawo o 

szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 

2021 poz. 2232)- wejście w życie 27.01.2022r.  

 

16.  Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o zdrowiu 

publicznym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2021 poz. 2469) 

 

 

17.  Ustawa z dnia 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy o 

szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 

zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz 

Art. 771 Ustawa z dnia 11 marca 2022 

r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. poz. 

655). – wejście w życie 23.04.2022 r. 
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niektórych innych ustaw (Dz.U.2021.2368) 

18.  Ustawa z dnia 2 grudnia 2021 r. 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.2021.2317)- akt jednorazowy 

 

19.  Ustawa z dnia 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy o 

świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2021 poz. 2120)  

 

20.  Ustawa z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o 

szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 

zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych 

(Dz.U.2021 poz.1777)  

 

21.  Ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o 

świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2021.1773)  

 

22.  Ustawa z dnia 24 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy o Agencji 

Badań Medycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2021 poz. 

1559)  

 

23.  Ustawa z dnia 20 maja 2021 r. o zmianie ustawy o świadczeniach 

opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz 

niektórych innych ustaw (Dz.U. 2021 poz. 1292) 

 

24.  Ustawa z dnia 24 czerwca 2021 r. 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.2021.1192) 

 

25.  Ustawa z dnia 28 maja 2021 r. o zmianie ustawy o sposobie 

ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych 

pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz 

niektórych innych ustaw (Dz.U. 2021 poz. 1104) 

Ustawa wygasa z końcem dnia 31 

grudnia 2027 r. zgodnie z art. 6 ust. 1 

nin. ustawy. 

26.  Ustawa z dnia 15 kwietnia 2021 r. 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- akt jednorazowy (Dz.U.2021.981) 

 

27.  Ustawa z dnia 17 marca 2021 r. o zmianie ustawy o zapobieganiu 

oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi 

(Dz.U.2021.616)- utracił moc w dniu 31.02.2021r.  

Art. 5 Ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 

r. o zmianie ustawy o świadczeniach 

opieki zdrowotnej finansowanych ze 

środków publicznych oraz niektórych 

innych ustaw (Dz.U.2021.1773)- 

wejście w życie 14 października 2021r. 

28.  Ustawa z dnia 10 grudnia 2020 r. o zawodzie farmaceuty (t.j. Dz. Art. 10. Ustawy z dnia 24 czerwca 
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U. z 2022 r. poz. 184 z późn. zm.) 2021 r. o zmianie ustawy o Agencji 

Badań Medycznych oraz niektórych 

innych ustaw (Dz.U. 2021 poz. 1559)- 

wejście w życie 09.09.2021r. 

 

Art. 772 Ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o 

obronie Ojczyzny (Dz. U. poz. 655). – 

wejście w życie 23.04.2022 r. 

Art. 135 Ustawa z dnia 7 kwietnia 2022 
r. o wyrobach medycznych (Dz. U. poz. 
974). 
 
Art. 2 Ustawy z dnia 12 maja 2022 r. o 
zmianie ustawy - Prawo 
farmaceutyczne oraz ustawy o 
zawodzie farmaceuty (Dz. U. poz. 
1344). 

29.  Ustawa z dnia 21 stycznia 2021 r. o zmianie ustawy o Służbie 

Więziennej, ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i 

chorób zakaźnych u ludzi oraz ustawy o szczególnych 

rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 

zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 

wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2021.180)  

 

30.  Ustawa z dnia 21 stycznia 2021 r. 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.2021.159) 

 

31.  Ustawa  z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o 

świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych oraz niektórych innych ustaw  (Dz.U.2020.2345 )  

Art. 81 Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o 

pomocy obywatelom Ukrainy w związku z 

konfliktem zbrojnym na terytorium tego 

państwa (Dz. U. poz. 583 z późn. zm.). – 

wejście w życie 12.03.2022 r. 

 

Art. 741 Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o 

obronie Ojczyzny (Dz. U. poz. 655). – 

wejście w życie 23.04.2022 r. 

32.  Ustawa z dnia 27 listopada 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w 

celu zapewnienia w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia 

epidemicznego lub stanu epidemii kadr medycznych 

(Dz.U.2020.2401) – wejście w życie 30 grudnia, 01 stycznia 2021, 

06 stycznia 2021, 01 stycznia 2022 r. 

 

33.  Ustawa z dnia 9 grudnia 2020 r. 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.2020.2255) 

 

34.  Ustawa z dnia 28 października 2020 r. o zmianie niektórych ustaw 

w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym 

związanym z wystąpieniem COVID‑ 19 (Dz.U. 2020 poz. 2112) 

Art. 20, art. 22 ustawy z dnia 28 

października 2020 r. o zmianie ustawy 

o zmianie niektórych ustaw w związku 

z przeciwdziałaniem sytuacjom 

kryzysowym związanym z 

wystąpieniem COVID-19 (Dz.U. 2020 

poz. 2113) 

 

Art. 24 Ustawy z dnia 21 stycznia 2021 

r. o zmianie ustawy o szczególnych 
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rozwiązaniach związanych z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 

zwalczaniem COVID-19, innych 

chorób zakaźnych oraz wywołanych 

nimi sytuacji kryzysowych oraz 

niektórych innych ustaw 

35.  Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach 

związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID‑ 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi 

sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 poz. 374 ze zm.)  

Art. 20 Ustawy z dnia 28 października 

2020 r. o zmianie niektórych ustaw w 

związku z przeciwdziałaniem 

sytuacjom kryzysowym związanym z 

wystąpieniem COVID‑ 19  

Ogłoszono  

(Dz.U. 2020 poz. 2112) 
 

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDe

tails.xsp?id=WDU20200002112 

 

art. 20 ustawy z dnia 28 października 

2020 r. o zmianie ustawy o zmianie 

niektórych ustaw w związku z 

przeciwdziałaniem sytuacjom 

kryzysowym związanym z 

wystąpieniem COVID-19 (ogłoszono 

Dz.U. 2020 poz. 2113) 

 

art. 1 ustawy z dnia 27 listopada 2020 

r. 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.2020.2157) 

 

Art. 5 ustawy z dnia 27 listopada 2020 

r. o zmianie ustawy o umowie koncesji 

na roboty budowlane lub usługi, 

ustawy - Prawo zamówień publicznych 

oraz niektórych innych ustaw 

(Dz.U.2020.2275)- wejście w życie 1 

stycznia 2021r. 

 

Art. 1. Ustawy Ustawa z dnia 9 grudnia 

2020 r. 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.2020.2255) 

 

Art. 3 Ustawy z dnia 21 stycznia 2021 

r. o zmianie ustawy o Służbie 

Więziennej, ustawy o zapobieganiu 

oraz zwalczaniu zakażeń i chorób 

zakaźnych u ludzi oraz ustawy o 

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200002112
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200002112
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szczególnych rozwiązaniach 

związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19, innych chorób zakaźnych 

oraz wywołanych nimi sytuacji 

kryzysowych (Dz.U.2021.180)- 

 

Art. 1 Ustawy z dnia 21 stycznia 2021 

r. 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 

 

Art. 6 Ustawy z dnia 17 listopada 2021 

r. o zmianie ustawy o świadczeniach 

opieki zdrowotnej finansowanych ze 

środków publicznych oraz niektórych 

innych ustaw (Dz.U. 2021 poz. 2120)- 

wejście w życie 09.12.2021r. 

 

Art. 1 ustawy z dnia 2 grudnia 2021 r. 

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 

  

 

36.  Ustawa z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich ((Dz. U. z 

2019 r. poz. 965 oraz z 2020 r. poz. 1291, Dz.U.2021.1342 ) 

Art. 16 Ustawy z dnia 28 października 

2020 r. o zmianie nie-których ustaw w 

związku z przeciwdziałaniem 

sytuacjom kryzysowym związanym z 

wystąpieniem COVID‑ 19 (oczekuje 

na publikację) 

 

art. 5 ustawy z dnia 16 lipca 2020 r. 

o zmianie ustawy o zawodach lekarza i 

lekarza dentysty oraz niektórych 

innych  ustaw (Dz.U.2020.1291) 

 

art. 7 Ustawy z dnia 27 listopada 2020 

r. o zmianie niektórych ustaw w celu 

zapewnienia w okresie ogłoszenia 

stanu zagrożenia epidemicznego lub 

stanu epidemii kadr medycznych 

(Dz.U.2020.2401) 

 

art. 5 ustawy z dnia 16 lipca 2020 r. 

o zmianie ustawy o zawodach lekarza i 

lekarza dentysty oraz niektórych 

innych ustaw (Dz.U.2020.1291) 
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37.  Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w 

ochronie zdrowia (Dz.U.2021 poz.666) 

Art. 86 ustawy z dnia 10 grudnia 2020 

r. o zawodzie farmaceuty (Dz.U.2021 

poz. 97) 

 

Art. 754 Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o 

obronie Ojczyzny (Dz. U. poz. 655). – 

wejście w życie 23.04.2022 r. 

 

Art. 14 Ustawa z dnia 8 kwietnia 2022 r. o 

zmianie ustawy o pomocy obywatelom 

Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym 

na terytorium tego państwa oraz niektórych 

innych ustaw (Dz. U. poz. 830). 

 

Art. 128 Ustawa z dnia 7 kwietnia 2022 
r. o wyrobach medycznych (Dz. U. poz. 
974). 

38.  Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków 

spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz 

wyrobów medycznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 463) 

Art. 6 Ustawa z dnia 24 czerwca 2021 

r. o zmianie ustawy o Agencji Badań 

Medycznych oraz niektórych innych 

ustaw (Dz.U. 2021 poz. 1559)- wejście 

w życie 09.09.2021r. 

 

Art. 5 Ustawy z dnia 17 listopada 2021 

r. o zmianie ustawy o świadczeniach 

opieki zdrowotnej finansowanych ze 

środków publicznych oraz niektórych 

innych ustaw (Dz.U. 2021 poz. 2120)- 

wejście w życie 09.12.2021r. 

 

Art. 85 Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o 

pomocy obywatelom Ukrainy w związku z 

konfliktem zbrojnym na terytorium tego 

państwa (Dz. U. poz. 583 z późn. zm.). 

 

Art. 129 Ustawa z dnia 7 kwietnia 2022 r. o 

wyrobach medycznych (Dz. U. poz. 974). 

39.  Ustawa z dnia 16 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o zawodach 

lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 

2020 poz. 1291, Dz.U.2021.790) 

Art. 21 Ustawy z dnia 28 października 

2020 r. o zmianie nie-których ustaw w 

związku z przeciwdziałaniem 

sytuacjom kryzysowym związanym z 

wystąpieniem COVID‑ 19 

Ogłoszono  

(Dz.U. 2020 poz. 2112) 

 

art. 5 ustawy z dnia 10 grudnia 2020 r. 

o zmianie ustawy o świadczeniach 

opieki zdrowotnej finansowanych ze 

środków publicznych oraz niektórych 

innych ustaw  (Dz.U.2020.2345 )- 

wejście w życie 1 stycznia 2021r 

 

art. 18 Ustawy z dnia 27 listopada 2020 

r. o zmianie niektórych ustaw w celu 

zapewnienia w okresie ogłoszenia 

stanu zagrożenia epidemicznego lub 

stanu epidemii kadr medycznych 

(Dz.U.2020.2401) 

 

art. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2020 r. 

o zmianie ustawy o zawodach lekarza i 
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lekarza dentysty oraz niektórych 

innych ustaw (Dz.U.2020.1291) 

 

 

 

40.  Ustawa z dnia 17 września 2020 r. o zmianie ustawy o systemie 

powiadamiania ratunkowego  

(Dz.U.2020.1899 ) 

Art. 1 Ustawy z dnia 22 listopada 2013 

r. o systemie powiadamiania 

ratunkowego (Dz.U.2019.1077 ) 

 

Art. 1 ustawy z dnia 17 września 2020 

r. o zmianie ustawy o systemie 

powiadamiania ratunkowego 

(Dz.U.2020.1899) 

41.  Ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece 

zdrowotnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 172) 

Art. 390 Ustawy z dnia 9 czerwca 2022 

r. o wspieraniu i resocjalizacji 

nieletnich (Dz. U. poz. 1700). 

42.  Ustawa z dnia 7 października 2020 r. o Funduszu Medycznym 

(Dz.U.2020.1875) 

Art.34 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 

r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków 

publicznych (Dz.U.2020.1398) 

43.  Ustawa z dnia 11 września 2019 r. o zmianie ustawy o 

postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych 

innych ustaw (Dz.U.2019.2070) 

Art.4 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 

Prawo bankowe  (Dz.U.2020.1896) 

44.  Ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o Agencji Badań Medycznych 

(Dz.U.2020.2150) 

Art. 1 Ustawa z dnia 24 czerwca 2021 

r. o zmianie ustawy o Agencji Badań 

Medycznych oraz niektórych innych 

ustaw (Dz.U. 2021 poz. 1559)- wejście 

w życie 09.09.2021r. 

45.  Ustawa z dnia 14 sierpnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w 

celu zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia w związku z 

epidemią COVID-19 oraz po jej ustaniu (Dz.U.2020.1493 ) 

Art. 4 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 

r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków 

publicznych (Dz.U.2020.1398) 

46.  Ustawa  z dnia 27 sierpnia 2004 r. 

o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1285 z późn. zm.) 

 

 

 

Art. 1 Ustawa z dnia z dnia 16 kwietnia 

2020 r. o zmianie ustawy o 

świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków 

publicznych oraz niektórych innych 

ustaw (Dz.U.2020.945) 

 

Art. 12 Ustawy z dnia 28 października 

2020 r. o zmianie nie-których ustaw w 

związku z przeciwdziałaniem 

sytuacjom kryzysowym związanym z 

wy-stąpieniem COVID‑ 19 

Ogłoszono  

(Dz.U. 2020 poz. 2112) 

 

Art. 1 ustawy  z dnia 10 grudnia 2020 r. 

o zmianie ustawy o świadczeniach 

opieki zdrowotnej finansowanych ze 
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środków publicznych oraz niektórych 

innych ustaw  (Dz.U.2020.2345 )- 

wejście w życie 1 stycznia 2021r 

 

Art. 4 Ustawy z dnia 27 listopada 2020 

r. o zmianie niektórych ustaw w celu 

zapewnienia w okresie ogłoszenia 

stanu zagrożenia epidemicznego lub 

stanu epidemii kadr medycznych 

(Dz.U.2020.2401) 

 

Art. 7 ustawy z dnia 21 stycznia 2021 r. 

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.2021.159) 

 

art. 84 Ustawy z dnia 10 grudnia 2020 

r. o zawodzie farmaceuty (Dz.U.2021 

poz. 97)  

 

art. 4 ustawy z dnia 24 czerwca 2021 r. 

o zmianie ustawy o Agencji Badań 

Medycznych oraz niektórych innych 

ustaw (Dz.U.2021.1559).  

 

art. 1 Ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. 

o zmianie ustawy o świadczeniach 

opieki zdrowotnej finansowanych ze 

środków publicznych oraz niektórych 

innych ustaw (Dz.U.2021.1773)- 

wejście w życie 14 października 2021r. 

 

art. 3 Ustawy z dnia 17 listopada 2021 

r. o zmianie ustawy - Prawo o 

szkolnictwie wyższym i nauce oraz 

niektórych innych ustaw (Dz.U. 2021 

poz. 2232)- wejście w życie 

27.01.2022r. 

 

Art. 81 Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o 

pomocy obywatelom Ukrainy w związku z 

konfliktem zbrojnym na terytorium tego 

państwa (Dz. U. poz. 583 z późn. zm.). – 

wejście w życie 12.03.2022 r. 

 

Art. 741 Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o 

obronie Ojczyzny (Dz. U. poz. 655). – 

wejście w życie 23.04.2022 r. 

 

Art.118 Ustawa z dnia 7 kwietnia 2022 r. o 

wyrobach medycznych (Dz. U. poz. 974). 

 

Art. 2 Ustawa z dnia 28 kwietnia 2022 r. o 

zmianie niektórych ustaw w związku z 

rozwojem publicznych systemów 

teleinformatycznych (Dz. U. poz. 1002). 
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Art. 107  Ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. 

o zasadach realizacji zadań finansowanych 

ze środków europejskich w perspektywie 

finansowej 2021-2027 (Dz. U. poz. 1079). 

 

Art. 3 Ustawa z dnia 26 maja 2022 r. o 
zmianie ustawy o sposobie ustalania 
najniższego wynagrodzenia 
zasadniczego niektórych pracowników 
zatrudnionych w podmiotach 
leczniczych oraz niektórych innych 
ustaw (Dz. U. poz. 1352). 
 
Art. 381 Ustawy z dnia 9 czerwca 2022 
r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich 
(Dz. U. poz. 1700). 
 

47.  Ustawa z dnia 19 czerwca 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 poz.1086) 

 

 

48.  ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku 

Praw Pacjenta (Dz.U.2020.849) 

Art. 4 Ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. 

o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz 

zwalczaniu zakażeń i chorób 

zakaźnych u ludzi oraz niektórych 

innych ustaw (Dz.U.2022.64)- Wejście 

w życie 27 stycznia 2022 r., 

Art. 122 Ustawa z dnia 7 kwietnia 2022 

r. o wyrobach medycznych (Dz. U. poz. 
974). 

49.  Ustawa z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w 

zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się 

wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U z 2020 poz. 875) 

 

Art. 80 ustawy z dnia 19 czerwca 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 poz. 1086) 

 

Art. 8 Ustawy z dnia 9 grudnia 2020 r. 

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.2020.2255) 

 

Art. 21 Ustawy z dnia 21 stycznia 2021 

r. 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 
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Art. 5 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2021 

r. 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- akt 

jednorazowy (Dz.U.2021.981) 

 

Art. 5 Ustawy z dnia 24 czerwca 2021 

r. 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.2021.1192)- wejście w życie  23 

lipca 2021r. 

50.  Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach 

związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi 

sytuacji kryzysowych (t. jedn. Dz. U. z 2020, poz. 1842 ze zm.) 

1/ art. 1 Ustawy z dnia 31 marca 2020 

r. 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, poz. 568) 

2/ art. 15 Ustawy z dnia 31 marca 2020 

r. o zmianie niektórych ustaw w 

zakresie systemu ochrony zdrowia 

związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19 (Dz. U. z 2020, poz. 567) 

3/ art. 73 Ustawy z dnia 16 kwietnia 

2020 r. o szczególnych instrumentach 

wsparcia w związku z 

rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-

CoV-2 (Dz. U. z 2020, poz. 695) 

4/ art. 46 Ustawy z dnia 14 maja 2020 

r. o zmianie niektórych ustaw w 

zakresie działań osłonowych w 

związku z rozprzestrzenianiem się 

wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020, 

poz.875) 

5/ art. 77 Ustawy z dnia 19 czerwca 

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, poz. 1086) 
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6/ art.20 Ustawa z dnia 14 sierpnia 

2020 r. o zmianie ustawy o 

szczególnych rozwiązaniach 

związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19, innych chorób zakaźnych 

oraz wywołanych nimi sytuacji 

kryzysowych oraz ustawy 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.2020 poz.1493) 

7/ art. 1 ustawy z dnia 17 września 

2020 r. 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 

Art. 20 Ustawy z dnia 28 października 

2020 r. o zmianie nie-których ustaw w 

związku z przeciwdziałaniem 

sytuacjom kryzysowym związanym z 

wystąpieniem COVID‑ 19 

Ogłoszono  

(Dz.U. 2020 poz. 2112) 

Art. 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. 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.2020.568) 

Art. 17 Ustawy z dnia 27 listopada 

2020 r. o zmianie niektórych ustaw w 

celu zapewnienia w okresie ogłoszenia 

stanu zagrożenia epidemicznego lub 

stanu epidemii kadr medycznych 

(Dz.U.2020.2401) 

art. 3 ustawy z dnia 21 stycznia 2021 r. 

o zmianie ustawy o Służbie 

Więziennej, ustawy o zapobieganiu 

oraz zwalczaniu zakażeń i chorób 

zakaźnych u ludzi oraz ustawy o 
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szczególnych rozwiązaniach 

związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19, innych chorób zakaźnych 

oraz wywołanych nimi sytuacji 

kryzysowych (Dz.U.2021.180) 

art. 1 Ustawa z dnia 15 kwietnia 2021 

r. 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- akt 

jednorazowy (Dz.U.2021.981) 

art. 4 ustawy z dnia 20 kwietnia 2021 r. 

o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz 

niektórych innych ustaw 

(Dz.U.2021.1023) 

art. 1 Ustawa z dnia 24 czerwca 2021 r. 

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.2021.1192)- wejście w życie  23 

lipca 2021r. 

art. 10 ustawy z dnia 24 czerwca 2021 

r. o zmianie niektórych ustaw 

związanych ze świadczeniami na rzecz 

rodziny (Dz.U.2021.1162) 

art. 1 Ustawy z dnia 24 czerwca 2021 r. 

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.2021.1192)- wejście w życie  23 

lipca 2021r. 

art.15 ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. 

o zmianie ustawy o finansach 

publicznych oraz niektórych innych 

ustaw (Dz.U.2021.1535) 

art. 1 ustawy z dnia 24 czerwca 2021 r. 

o zmianie ustawy o szczególnych 

rozwiązaniach związanych z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 
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zwalczaniem COVID-19, innych 

chorób zakaźnych oraz wywołanych 

nimi sytuacji kryzysowych 

(Dz.U.2021.1510) 

art. 1 Ustawy z dnia 17 września 2021 

r. o zmianie ustawy o szczególnych 

rozwiązaniach związanych z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 

zwalczaniem COVID-19, innych 

chorób zakaźnych oraz wywołanych 

nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2021 

poz.1777)- wejście w życie 15 

października 2021r. 

art. 1 Ustawy z dnia 17 listopada 2021 

r. 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.2021.2368) 

51.  Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. 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, poz. 568,) 

1/ art. 75 art. 71 Ustawy z dnia 16 

kwietnia 2020 r. o szczególnych 

instrumentach wsparcia w związku z 

rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-

CoV-2 (Dz. U. z 2020, poz. 695) 

2/ art. 78 Ustawy z dnia 19 czerwca 

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, poz. 1086) 

3/ art. 2 Ustawa z dnia 14 sierpnia 2020 

r. o zmianie ustawy o szczególnych 

rozwiązaniach związanych z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 

zwalczaniem COVID-19, innych 

chorób zakaźnych oraz wywołanych 

nimi sytuacji kryzysowych oraz ustawy 

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. 2020 

poz. 1478) 

4/ art. 1 ustawy z dnia 17 września 
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2020 r. 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 

5/ art. 5 ustawy z dnia 27 listopada 

2020 r. 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.2020.2157) 

 

Art. 7 Ustawy z dnia 9 grudnia 2020 r. 

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.2020.2255) 

 

Art. 5 Ustawy z dnia 17 listopada 2021 

r. 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.2021.2368) 

 

Art. 5 Ustawa z dnia 17 listopada 2021 

r. o zmianie ustawy - Prawo o 

szkolnictwie wyższym i nauce oraz 

niektórych innych ustaw (Dz.U. 2021 

poz. 2232)- wejście w życie 

27.01.2022r. 

 

Art. 5 Ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. 

o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz 

zwalczaniu zakażeń i chorób 

zakaźnych u ludzi oraz niektórych 

innych ustaw (Dz.U.2022.64)-  
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52.  Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego 

(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 685). 

Art. 107 Ustawa z dnia 7 kwietnia 2022 

r. o wyrobach medycznych (Dz. U. poz. 

974). 

Art. 370 Ustawy z dnia 9 czerwca 2022 

r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich 

(Dz. U. poz. 1700). 

53.  Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w 

zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020, poz. 

567) 

art. 74 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 

r. o szczególnych instrumentach 

wsparcia w związku z 

rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-

CoV-2 (Dz. U. z 2020, poz. 695) 

art. 1 ustawy z dnia 17 września 2020 r. 

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 

 

54.  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach 

wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 

(Dz. U. z 2020, poz. 695) 

1/ art. 47 Ustawy z dnia 14 maja 2020 

r. o zmianie niektórych ustaw w 

zakresie działań osłonowych w 

związku z rozprzestrzenianiem się 

wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020, 

poz. 875) 

 

2/ art. 79 Ustawy z dnia 19 czerwca 

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, poz. 1086) 

 

3/ art. 22. Ustawy z dnia 14 sierpnia 

2020 r. o zmianie niektórych ustaw w 

celu zapewnienia funkcjonowania 

ochrony zdrowia w związku z epidemią 

COVID-19 oraz po jej ustaniu 

(Dz.U.2020 poz.1493 ) 

 

Art.20 Ustawy z dnia 21 stycznia 2021 

r. 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.2021.180)- 
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Art. 4 Ustawy z dnia 24 czerwca 2021 

r. 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.2021.1192)- wejście w życie  23 

lipca 2021r. 

55.  Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku 

obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1541 i 

2020)  

art. 16 Ustawy z dnia 2 marca 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, poz. 374) 

 

art. 2 ustawy z dnia 27 listopada 2020 

r. 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.2020.2157)  

56.  Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 59 oraz z 2020 r. poz. 322) 

1/ art. 17 Ustawy z dnia 2 marca 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, poz. 374) 

 

2/ art. 1 Ustawy z dnia 31 marca 2020 

r. o zmianie niektórych ustaw w 

zakresie systemu ochrony zdrowia 

związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19 (Dz. U. z 2020, poz. 567) 

 

3/Art.2 Ustawy z dnia 28 października 

2020 r. o zmianie niektórych ustaw w 

związku z przeciwdziałaniem 

sytuacjom kryzysowym związanym z 

wystąpieniem COVID‑ 19 

Ogłoszono  

(Dz.U. 2020 poz. 2112) 
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57.  Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz 

usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (Dz. U. 

z 2019 r. poz. 238)  

1/ art. 18 Ustawy z dnia 2 marca 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, poz. 374) 

 

2/ 19 Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. 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, poz. 568) 

58.  Ustawa z dnia 23 sierpnia 2001 r. o organizowaniu zadań na rzecz 

obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców (Dz. U. 

2001 poz. 1320 oraz z 2002 r. poz. 1571)  

art. 19 Ustawy z dnia 2 marca 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, poz. 374) 

2/ art. 30 Ustawy z dnia 31 marca 2020 

r. 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.2020 

poz. 568) 

 

59.  Ustawa z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz. 

U. z 2021 r. poz. 1977 z późn. zm..)  

1/art. 20 Ustawy z dnia 2 marca 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, poz. 374) 

2/ art. 3 Ustawy dnia 14 sierpnia 2020 

r. o zmianie niektórych ustaw w celu 

zapewnienia funkcjonowania ochrony 

zdrowia w związku z epidemią 

COVID-19 oraz po jej ustaniu 

(Dz.U.2020.1493 ) 

Art.83 Ustawy z dnia 10 grudnia 2020 

r. o zawodzie farmaceuty (Dz.U.2021 

poz. 97) 

Art. 2. Ustawy z dnia 15 kwietnia 2021 
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r. 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- akt 

jednorazowy (Dz.U.2021.981) 

Art. 2 Ustawy z dnia 17 listopada 2021 r. o 

zmianie ustawy o świadczeniach opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych oraz niektórych innych ustaw 

(Dz. U. poz. 2120). 

Art. 9 Ustawa z dnia 8 kwietnia 2022 r. o 

zmianie ustawy o pomocy obywatelom 

Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym 

na terytorium tego państwa oraz niektórych 

innych ustaw (Dz. U. poz. 830). 

 

Art. 17 Ustawa z dnia 12 maja 2022 r. o 

Zespole Pomocy Humanitarno-Medycznej 

(Dz. U. poz. 1095). 

 

Art. 1 Ustawy z dnia 12 maja 2022 r. o 

zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne 

oraz ustawy o zawodzie farmaceuty (Dz. U. 

poz. 1344). 

 

Art. 3 Ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o 

zmianie ustawy o zawodach 

pielęgniarki i położnej oraz niektórych 

innych ustaw (Dz. U. poz. 1733) 

60.  Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek 

samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 23) 

1/ art. 21 Ustawy z dnia 2 marca 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, poz. 374) 

2/ art. 48 Ustawy z dnia 19 czerwca 

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, poz. 1086) 
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61.  Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 

z 2019 r. poz. 2460) 

1/ art. 22 Ustawy z dnia 2 marca 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, poz. 374) 

 

2/ art. 14 Ustawy z dnia 14 maja 2020 

r. o zmianie niektórych ustaw w 

zakresie działań osłonowych w 

związku z rozprzestrzenianiem się 

wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020, 

poz.875) 

62.  Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie 

Medycznym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2053 z późn. zm.)  

1/ art. 23 Ustawy z dnia 2 marca 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, poz. 374) 

 

2/ art. 7, 19 Ustawy z dnia 31 marca 

2020 r. o zmianie niektórych ustaw w 

zakresie systemu ochrony zdrowia 

związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19 (Dz. U. z 2020, poz. 567) 

 

Art. 14 Ustawy z dnia 28 października 

2020 r. o zmianie niektórych ustaw w 

związku z przeciwdziałaniem 

sytuacjom kryzysowym związanym z 

wystąpieniem COVID‑ 19 

Ogłoszono  

(Dz.U. 2020 poz. 2112) 

 

Art. 1 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. 

o zmianie ustawy o Państwowym 

Ratownictwie Medycznym oraz 

niektórych innych ustaw 

(Dz.U.2018.1115) 

 

art. 1 ustawy  z dnia 25 września 2015 

r. o zmianie ustawy o Państwowym 

Ratownictwie Medycznym, ustawy o 

działalności leczniczej oraz ustawy o 

zmianie ustawy o działalności 

leczniczej oraz niektórych innych 

ustaw (Dz.U.2015.1887) 

 

art. 5 Ustawa z dnia 27 listopada 2020 
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r. o zmianie niektórych ustaw w celu 

zapewnienia w okresie ogłoszenia 

stanu zagrożenia epidemicznego lub 

stanu epidemii kadr medycznych 

(Dz.U.2020.2401) 

 

art. 9 Ustawy z dnia 21 stycznia 2021 r. 

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 

 

art. 5 Ustawy z dnia 24 czerwca 2021 r. 

o zmianie ustawy o Agencji Badań 

Medycznych oraz niektórych innych 

ustaw (Dz.U. 2021 poz. 1559)- wejście 

w życie 09.09.2021r. 

 

Art. 3 Ustawy z dnia 2 grudnia 2021 r. o 

zmianie ustawy - Kodeks cywilny, ustawy - 

Kodeks postępowania cywilnego oraz 

niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 

2459). – wejście w życie 30.06.2022 r. 

 

Art. 119 Ustawa z dnia 7 kwietnia 2022 

r. o wyrobach medycznych (Dz. U. poz. 

974). 

 

Art. 4 Ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o 

zmianie ustawy o zawodach 

pielęgniarki i położnej oraz niektórych 

innych ustaw (Dz. U. poz. 1733) 

63.  Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. 

U. z 2019 r. poz. 1398 oraz z 2020 r. poz. 148 i 284)  

1/ art. 24 Ustawy z dnia 2 marca 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, poz. 374) 

 

2/ art. 41 Ustawy z dnia 16 kwietnia 

2020 r. o szczególnych instrumentach 

wsparcia w związku z 

rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-

CoV-2 (Dz. U. z 2020, poz. 695) 
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64.  Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu 

zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2021 poz. 2069) 

1/ rt.. 25 Ustawy z dnia 2 marca 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, poz. 374) 

2/ art. 19 Ustawy z dnia 14 maja 2020 

r. o zmianie niektórych ustaw w 

zakresie działań osłonowych w 

związku z rozprzestrzenianiem się 

wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020, 

poz. 875) 

3/art. 7 Ustawy z dnia 14 sierpnia 2020 

r. o zmianie niektórych ustaw w celu 

zapewnienia funkcjonowania ochrony 

zdrowia w związku z epidemią 

COVID-19 oraz po jej ustaniu 

(Dz.U.2020 poz. 1493) 

Art. 15 Ustawy z dnia 28 października 

2020 r. o zmianie niektórych ustaw w 

związku z przeciwdziałaniem 

sytuacjom kryzysowym związanym z 

wystąpieniem COVID‑ 19 

Ogłoszono  

(Dz.U. 2020 poz. 2112) 

Art. 6 Ustawy z dnia 27 listopada 2020 

r. o zmianie niektórych ustaw w celu 

zapewnienia w okresie ogłoszenia 

stanu zagrożenia epidemicznego lub 

stanu epidemii kadr medycznych 

(Dz.U.2020.2401) 

Art. 2 Ustawy z dnia 21 stycznia 2021 

r. o zmianie ustawy o Służbie 

Więziennej, ustawy o zapobieganiu 

oraz zwalczaniu zakażeń i chorób 

zakaźnych u ludzi oraz ustawy o 

szczególnych rozwiązaniach 

związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19, innych chorób zakaźnych 

oraz wywołanych nimi sytuacji 

kryzysowych (Dz.U.2021.180)- 

Art. 12 Ustawy z dnia 21 stycznia 2021 

r. 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 ustrt.Art.1 Ustawa z 

dnia 17 marca 2021 r. o zmianie 



 

  24 

ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu 

zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi 

(Dz.U.2021.616) 

Art. 3 Ustawa z dnia 15 kwietnia 2021 

r. 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- akt 

jednorazowy (Dz.U.2021.981) 

 

 Art. 2 Ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 

r. o zmianie ustawy o świadczeniach 

opieki zdrowotnej finansowanych ze 

środków publicznych oraz niektórych 

innych ustaw (Dz.U.2021.1773)- 

wejście w życie 14 października 20rt.. 

 

Art. 3 Ustawy z dnia 17 listopada 2021 

r. o zmianie ustawy o świadczeniach 

opieki zdrowotnej finansowanych ze 

środków publicznych oraz niektórych 

innych ustaw (Dz.U. 2021 poz. 2120)- 

wejście w życie 09.12.2021r. 

 

Art. 1 Ustawy z dnia 17 listopada 2021 

r. o zmiani– ustawy - Prawo o 

szkolnictwie wyższym i nauce oraz 

niektórych innych ustaw (Dz.U. 2021 

poz. 2232)- wejście w życie 

27.01.2022r. 

 

Art.. 1 Ustawy z dnia 17 grudnia 2021 

r. o zmianie ustawy o zapobieganiu 

oraz zwalczaniu zakażeń i chorób 

zakaźnych u ludzi oraz niektórych 

innych ustaw (Dz.U.2022.64)-  

Art. 3 Ustawa z dnia 17 listopada 2021 r. o 

zmianie ustawy o świadczeniach opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych oraz niektórych innych ustaw 

(Dz. U. poz. 2120). 

 

Art. 1 Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o 

zmianie ustawy o zapobieganiu oraz 

zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u 

ludzi oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 

z 2022 r. poz. 64). 

 

Art. 745 Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o 

obronie Ojczyzny (Dz. U. poz. 655). – 

wejście w życie 23.04.2022 r. 
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65.  Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 

z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649, 2020 i 2473 oraz z 2020 r. poz. 

284)  

art. 26 Ustawy z dnia 2 marca 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, poz. 374) 

66.  Ustawa z dnia 29 października 2010 r. o rezerwach strategicznych 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1846)  

1/ art. 27 Ustawy z dnia 2 marca 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, poz. 374) 

 

2/ art. 48 Ustawy z dnia 16 kwietnia 

2020 r. o szczególnych instrumentach 

wsparcia w związku z 

rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-

CoV-2 (Dz. U. z 2020, poz. 695) 

 

3/ art. 22 Ustawy z dnia 14 maja 2020 

r. o zmianie niektórych ustaw w 

zakresie działań osłonowych w 

związku z rozprzestrzenianiem się 

wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020, 

poz. 875) 

67.  Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 

2020 r. poz. 910, z późn. zm.)  

art. 28 Ustawy z dnia 2 marca 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, poz. 374) 

68.  Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i 

nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85) 

1/ art. 29 Ustawy z dnia 2 marca 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, poz. 374) 

 

2/ art. 37 Ustawy z dnia 14 maja 2020 

r. o zmianie niektórych ustaw w 

zakresie działań osłonowych w 

związku z rozprzestrzenianiem się 

wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020, 

poz.875) 
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3/ art. 68 Ustawy z dnia 19 czerwca 

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, poz. 1086) 

 

69.  Ustawa z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o Państwowej 

Inspekcji Sanitarnej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 

322) 

art. 30 Ustawy z dnia 2 marca 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, poz. 374) 

70.  Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. - Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2019 

r. poz. 821 i 1238) 

1/ art. 2 Ustawy z dnia 31 marca 2020 

r. 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, poz. 568) 

 

2/ art. 26 Ustawy z dnia 19 czerwca 

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, poz. 1086) 

 

3/Art. 1 Ustawy z dnia 28 paź-

dziernika 2020 r. o zmianie niektórych 

ustaw w związku z przeciwdziałaniem 

sytuacjom kryzysowym związanym z 

wystąpieniem COVID‑ 19 

Ogłoszono  

(Dz.U. 2020 poz. 2112) 
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71.  Ustawa z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 

2020 r. poz. 275)  

1/ art. 3 Ustawy z dnia 31 marca 2020 

r. 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, poz. 568) 

 

2/ art. 15 Ustawy z dnia 16 kwietnia 

2020 r. o szczególnych instrumentach 

wsparcia w związku z 

rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-

CoV-2 (Dz. U. z 2020, poz. 695) 

 

3/ art. 3 Ustawy z dnia 14 maja 2020 r. 

o zmianie niektórych ustaw w zakresie 

działań osłonowych w związku z 

rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-

CoV-2 (Dz. U. z 2020, poz. 875) 

 

 

 

 

72.  Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób 

fizycznych (Dz. U. z 2020r. poz. 1426, z późn. zm.) 

1/ art. 4 Ustawy z dnia 31 marca 2020 

r. 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, poz. 568) 

 

2/ art. 19 Ustawy z dnia 16 kwietnia 

2020 r. o szczególnych instrumentach 

wsparcia w związku z 

rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-

CoV-2 (Dz. U. z 2020, poz. 695) 

 

3/ art. 4 Ustawy z dnia 14 maja 2020 r. 

o zmianie niektórych ustaw w zakresie 

działań osłonowych w związku z 

rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-

CoV-2 (Dz. U. z 2020, poz. 875) 

 

4/ art. 30 Ustawy z dnia 19 czerwca 

2020 r. o dopłatach do oprocentowania 

kredytów bankowych udzielanych 

przedsiębiorcom dotkniętym skutkami 

COVID-19 oraz o uproszczonym 
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postępowaniu o zatwierdzenie układu 

w związku z wystąpieniem COVID-19 

(Dz. U. z 2020, poz. 1086) 

 

5/ art. 3 ustawy z dnia 16 lipca 2020 r. 

o zmianie ustawy o zawodach lekarza i 

lekarza dentysty oraz niektórych 

innych ustaw (Dz.U.2020.1291)  

 

6/ art. 2 Ustawy z dnia 9 grudnia 2020 

r. 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.2020.2255) 

 

73.  Ustawa z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu 

nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 

396)  

1/ art. 5 Ustawy z dnia 31 marca 2020 

r. 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, poz. 568) 

 

2/ art. 31 Ustawy z dnia 19 czerwca 

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, poz. 1086) 

 

74.  Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób 

prawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1406, z późn. zm.)  

1/ art. 6 Ustawy z dnia 31 marca 2020 

r. 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, poz. 568) 

 

2/ art. 20 Ustawy z dnia 16 kwietnia 

2020 r. o szczególnych instrumentach 

wsparcia w związku z 
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rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-

CoV-2 (Dz. U. z 2020, poz. 695) 

 

3/ art. 32 Ustawy z dnia 19 czerwca 

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, poz. 1086) 

Art. 97 Ustawy z dnia 28 kwietnia 

2022 r. o zasadach realizacji zadań 

finansowanych ze środków 

europejskich w perspektywie 

finansowej 2021-2027 (Dz. U. poz. 

1079). 

 

75.  Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 

r. poz. 532)  

art. 7 Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. 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, poz. 568) 

76.  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. o gwarantowanych przez Skarb 

Państwa ubezpieczeniach eksportowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 

1135, z 2019 r. poz. 1572 oraz z 2020 r. poz. 284)  

art. 8 Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. 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, poz. 568) 

77.  Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2019 

r. poz. 351, 1495, 1571, 1655 i 1680) 

art. 9 Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. 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, poz. 568) 
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78.  Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 

2020 r. poz. 833, z późn. zm.) 

1/ art. 11 Ustawy z dnia 31 marca 2020 

r. 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, poz. 568) 

 

2/ art. 36 Ustawy z dnia 19 czerwca 

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, poz. 1086) 

 

79.  Ustawa z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach 

udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne (Dz. 

U. z 2020 r. poz. 122) 

1/ art. 12 Ustawy z dnia 31 marca 2020 

r. 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, poz. 568) 

 

2/ art. 37 Ustawy z dnia 19 czerwca 

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, poz. 1086) 

 

80.  Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 1444)  

1/ art. 13 Ustawy z dnia 31 marca 2020 

r. 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, poz. 568) 

 

2/ art. 8 Ustawy z dnia 14 maja 2020 r. 

o zmianie niektórych ustaw w zakresie 

działań osłonowych w związku z 
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rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-

CoV-2 (Dz. U. z 2020, poz.875) 

 

3/ art. 38 Ustawy z dnia 19 czerwca 

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, poz. 1086) 

 

81.  Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 30 i 413)  

1/ art. 14 Ustawy z dnia 31 marca 2020 

r. 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, poz. 568) 

 

2/ art. 39 Ustawy z dnia 19 czerwca 

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, poz. 1086) 

 

82.  Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy (Dz. 

U. z 2020 r. poz. 523) 

art. 15 Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. 

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, poz. 568) 
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83.  Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. 

U. z 2020 r. poz. 110 i 284) 

art. 16 Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. 

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, poz. 568) 

84.  Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i 

społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 

2020 r. poz. 426)  

1/ art. 17 Ustawy z dnia 31 marca 2020 

r. 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, poz. 568) 

 

2/ art. 9 Ustawy z dnia 14 maja 2020 r. 

o zmianie niektórych ustaw w zakresie 

działań osłonowych w związku z 

rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-

CoV-2 (Dz. U. z 2020, poz.875) 

85.  Ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 r. o zatrudnianiu osób 

pozbawionych wolności (Dz. U. z 2017 r. poz. 2151) 

art. 18 Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. 

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, poz. 568) 
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86.  Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 

2020 r. poz. 1325, z późn. zm.)  

1/ art. 20 Ustawy z dnia 31 marca 2020 

r. 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, poz. 568) 

 

2/ art. 25 Ustawy z dnia 16 kwietnia 

2020 r. o szczególnych instrumentach 

wsparcia w związku z 

rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-

CoV-2 (Dz. U. z 2020, poz. 695) 

 

3/ art. 40 Ustawy z dnia 19 czerwca 

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, poz. 1086) 

 

87.  Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1810)  

art. 21 Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. 

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, poz. 568) 
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88.  Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń 

społecznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 266 i 321) 

1/ art. 22 Ustawy z dnia 31 marca 2020 

r. 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, poz. 568) 

 

2/ art. 26 Ustawy z dnia 16 kwietnia 

2020 r. o szczególnych instrumentach 

wsparcia w związku z 

rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-

CoV-2 (Dz. U. z 2020, poz. 695) 

 

3/ art. 10 Ustawy z dnia 14 maja 2020 

r. o zmianie niektórych ustaw w 

zakresie działań osłonowych w 

związku z rozprzestrzenianiem się 

wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020, 

poz. 875) 

 

4/ art. 4 ustawy z dnia 16 lipca 2020 r. 

o zmianie ustawy o zawodach lekarza i 

lekarza dentysty oraz niektórych 

innych ustaw (Dz.U.2020.1291) 

 

5/ art. 22 ustawy z dnia 31 marca 2020 

r. 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.2020.568) 

89.  Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku 

dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby 

fizyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 43, 1495, 1649 i 2200 oraz z 2020 r. 

poz. 179) 

1/ art. 23 Ustawy z dnia 31 marca 2020 

r. 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, poz. 568) 

 

2/ art. 42 Ustawy z dnia 19 czerwca 

2020 r. o dopłatach do oprocentowania 

kredytów bankowych udzielanych 

przedsiębiorcom dotkniętym skutkami 

COVID-19 oraz o uproszczonym 
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postępowaniu o zatwierdzenie układu 

w związku z wystąpieniem COVID-19 

(Dz. U. z 2020, poz. 1086) 

 

90.  Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z 

Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 53 i 

252)  

art. 24 Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. 

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, poz. 568) 

91.  Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z 

ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. 

U. z 2020 r. poz. 870 z późn. zm.) 

art. 25 Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. 

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, poz. 568) 

 

Art. 8 Ustawy z dnia 28 października 

2020 r. o zmianie niektórych ustaw w 

związku z przeciwdziałaniem 

sytuacjom kryzysowym związanym z 

wystąpieniem COVID‑ 19 

Ogłoszono  

(Dz.U. 2020 poz. 2112) 
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92.  Ustawa z dnia 10 września 1999 r. - Kodeks karny skarbowy (Dz. 

U. z 2020 r. poz. 19) 

1/ art. 26 Ustawy z dnia 31 marca 2020 

r. 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, poz. 568) 

 

2/ art. 27 Ustawy z dnia 16 kwietnia 

2020 r. o szczególnych instrumentach 

wsparcia w związku z 

rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-

CoV-2 (Dz. U. z 2020, poz. 695) 

93.  Ustawa z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych 

(Dz. U. 2020 r. poz. 1526) 

1/ art. 27 Ustawy z dnia 31 marca 2020 

r. 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, poz. 568) 

 

2/ art. 29 Ustawy z dnia 16 kwietnia 

2020 r. o szczególnych instrumentach 

wsparcia w związku z 

rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-

CoV-2 (Dz. U. z 2020, poz. 695) 

94.  Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 

2019 r. poz. 667) 

1/ art. 28 Ustawy z dnia 31 marca 2020 

r. 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, poz. 568) 

 

2/ art. 44 Ustawy z dnia 19 czerwca 

2020 r. o dopłatach do oprocentowania 

kredytów bankowych udzielanych 

przedsiębiorcom dotkniętym skutkami 

COVID-19 oraz o uproszczonym 
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postępowaniu o zatwierdzenie układu 

w związku z wystąpieniem COVID-19 

(Dz. U. z 2020, poz. 1086) 

 

95.  Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. - Prawo o miarach (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 140 i 285)  

1/ art. 29 Ustawy z dnia 31 marca 2020 

r. 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, poz. 568) 

 

2/ art. 45 Ustawy z dnia 19 czerwca 

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, poz. 1086) 

 

96.  Ustawa z dnia 23 sierpnia 2001 r. o organizowaniu zadań na rzecz 

obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców (Dz. U. 

poz. 1320, z 2002 r. poz. 1571 oraz z 2020 r. poz. 374)  

art. 30 Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. 

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, poz. 568) 

97.  Ustawa z dnia 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów 

administracyjnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2167 oraz z 2020 r. poz. 

190)  

art. 31 Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. 

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, poz. 568) 
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98.  Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. 

Dz. U. z 2022 r. poz. 931) 

art. 32 Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. 

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, poz. 568) 

 

art. 117 Ustawa z dnia 7 kwietnia 2022 

r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 

poz. 974). 

99.  Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności 

podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2021 r. 

poz. 2070 z późn. zm) 

1/ art. 33 Ustawy z dnia 31 marca 2020 

r. 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, poz. 568) 

 

2/ art. 38 Ustawy z dnia 16 kwietnia 

2020 r. o szczególnych instrumentach 

wsparcia w związku z 

rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-

CoV-2 (Dz. U. z 2020, poz. 695) 

 

Art. 2 Ustawa z dnia 12 maja 2022 r. o 

zmianie ustawy o pomocy obywatelom 

Ukrainy w związku z konfliktem 

zbrojnym na terytorium tego państwa 

oraz ustawy o informatyzacji 

działalności podmiotów realizujących 

zadania publiczne (Dz. U. poz. 1087). 

100.  Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o kinematografii (Dz. U. z 2019 

r. poz. 2199) 

1/ art. 34 Ustawy z dnia 31 marca 2020 

r. 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, poz. 568) 

 

2/ art. 16 Ustawy z dnia 14 maja 2020 

r. o zmianie niektórych ustaw w 

zakresie działań osłonowych w 

związku z rozprzestrzenianiem się 

wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020, 

poz. 875) 
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101.  Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami 

finansowymi (Dz. U. z 2020 r. poz. 89, 284, i 288) 

art. 35 Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. 

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, poz. 568) 

102.  Ustawa z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem 

finansowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 180 i 284) 

1/ art. 36 Ustawy z dnia 31 marca 2020 

r. 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, poz. 568) 

 

2/ art. 39 Ustawy z dnia 16 kwietnia 

2020 r. o szczególnych instrumentach 

wsparcia w związku z 

rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-

CoV-2 (Dz. U. z 2020, poz. 695) 

103.  Ustawa z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania 

działalności innowacyjnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1402)  

art. 37 Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. 

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, poz. 568) 
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104.  Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 

z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284 i 374)  

1/ art. 38 Ustawy z dnia 31 marca 2020 

r. 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, poz. 568) 

 

2/ art. 43 Ustawy z dnia 16 kwietnia 

2020 r. o szczególnych instrumentach 

wsparcia w związku z 

rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-

CoV-2 (Dz. U. z 2020, poz. 695) 

105.  Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 

2020 r. poz. 848)  

art. 39 Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. 

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, poz. 568) 

 

Art. 17 Ustawy z dnia 28 października 

2020 r. o zmianie niektórych ustaw w 

związku z przeciwdziałaniem 

sytuacjom kryzysowym związanym z 

wystąpieniem COVID‑ 19 

Ogłoszono  

(Dz.U. 2020 poz. 2112) (ogłoszono ) 

 

106.  Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 

2020 r. poz. 1319  

art. 40 Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. 

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, poz. 568) 
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107.  Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 

3 (Dz. U. z 2020 r. poz. 326)  

art. 41 Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. 

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, poz. 568) 

108.  Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 

797, z późn. zm.) 

1/ art. 42 Ustawy z dnia 31 marca 2020 

r. 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, poz. 568) 

 

2/ art. 26 Ustawy z dnia 14 maja 2020 

r. o zmianie niektórych ustaw w 

zakresie działań osłonowych w 

związku z rozprzestrzenianiem się 

wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020, 

poz. 875) 

109.  Ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. o systemie powiadamiania 

ratunkowego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1077)  

1/ art. 43 Ustawy z dnia 31 marca 2020 

r. 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, poz. 568) 

 

2/ art. 51 Ustawy z dnia 16 kwietnia 

2020 r. o szczególnych instrumentach 

wsparcia w związku z 

rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-

CoV-2 (Dz. U. z 2020, poz. 695) 
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110.  Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w 

zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 

finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2020 poz. 818)  

art. 44 Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. 

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, poz. 568) 

111.  Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 261 i 268)  

1/ art. 45 Ustawy z dnia 31 marca 2020 

r. 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, poz. 568) 

 

2/ art. 54 Ustawy z dnia 16 kwietnia 

2020 r. o szczególnych instrumentach 

wsparcia w związku z 

rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-

CoV-2 (Dz. U. z 2020, poz. 695) 

 

3/ art. 56 Ustawy z dnia 19 czerwca 

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, poz. 1086) 

112.  Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i 

innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 

2232)  

art. 46 Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. 

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, poz. 568) 

 

art. 3 ustawy z dnia 27 listopada 2020 

r. o zmianie ustawy o szczególnych 

rozwiązaniach związanych z 

zapobieganiem przeciwdziałaniem i 

zwalczaniem  COVID-19, innych 

chorób zakaźnych oraz wywołanych 
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nimi sytuacji kryzysowych oraz 

niektórych innych ustaw 

(Dz.U.2020.2157) 

113.  Ustawa z dnia 6 lipca 2016 r. o podatku od sprzedaży detalicznej 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 1293 z poźn. zm.)  

art. 47 Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. 

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, 

poz. 568) 

114.  Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji 

Skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 505 z późn. zm.) 

1/ art. 48 Ustawy z dnia 31 marca 2020 

r. 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, poz. 568) 

 

2/ art. 56 Ustawy z dnia 16 kwietnia 

2020 r. o szczególnych instrumentach 

wsparcia w związku z 

rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-

CoV-2 (Dz. U. z 2020, poz. 695) 

115.  Ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach 

audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1415 

z późn. zm.) 

art. 49 Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. 

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, poz. 568) 
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116.  Ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i 

powiązanych usługach turystycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 548) 

art. 50 Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. 

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, poz. 568) 

117.  Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach 

alternatywnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1124, 1495, 1527 i 1716 oraz 

z 2020 r. poz. 284) 

art. 51 Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. 

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, poz. 568) 

118.  Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy 

oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2020 r. poz. 971 z późn. 

zm.)  

art. 52 Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. 

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, poz. 568) 

119.  Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa 

użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele 

mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 139) 

art. 53 Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. 

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, poz. 568) 
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120.  Ustawa z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach 

kapitałowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1342 z poźn. zm.)  

1/ art. 54 Ustawy z dnia 31 marca 2020 

r. 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. Uz  

2020, poz. 568) 

 

2/ art. 70 Ustawy z dnia 19 czerwca 

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, poz. 1086) 

 

 

 

121.  Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o finansowym wspieraniu 

produkcji audiowizualnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 50)  

art. 55 Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. 

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, poz. 568) 

122.  Ustawa z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o 

transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 

1997). 
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123.  Ustawa z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo 

ochrony środowiska oraz ustawy o zarządzaniu kryzysowym (Dz. 

U.2020  poz. 1219) 

art. 57 Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. 

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, poz. 568) 

124.  Ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od 

towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1520)  

1/ art. 58 Ustawy z dnia 31 marca 2020 

r. 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, poz. 568) 

 

2/ art. 72 Ustawy z dnia 19 czerwca 

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, poz. 1086) 

 

125.  Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o systemie rekompensat dla 

sektorów i podsektorów energochłonnych (Dz. U. poz. 1532)  

art. 59 Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. 

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, poz. 568) 

126.  Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania 

drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami 

opałowymi (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1857). 
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127.  Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. 

U. 2019 poz. 1579) 

art. 61 Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. 

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, poz. 568) 

128.  Ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu 

ograniczenia obciążeń regulacyjnych (Dz. U. 2019 poz. 1495)  

1/ art. 62 Ustawy z dnia 31 marca 2020 

r. 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, poz. 568) 

 

2/ art. 42 Ustawy z dnia 14 maja 2020 

r. o zmianie niektórych ustaw w 

zakresie działań osłonowych w 

związku z rozprzestrzenianiem się 

wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020, 

poz.875) 

129.  Ustawa z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od 

towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2019 poz. 

1751 i 2200) 

art. 63 Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. 

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, poz. 568) 

130.  Ustawa z dnia 20 grudnia 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo o 

ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz 

niektórych innych ustaw (Dz. U. 2020 poz. 190) 

art. 64 Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. 

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, poz. 568) 
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131.  Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza 

dentysty (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 790 z późn. zm.) 

art. 2 Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o 

zmianie niektórych ustaw w zakresie 

systemu ochrony zdrowia związanych z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 

zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 

2020, poz. 567) 

 

art. 1 ustawy z dnia 14 sierpnia 2020 r. 

o zmianie niektórych ustaw w celu 

zapewnienia funkcjonowania ochrony 

zdrowia w związku z epidemią 

COVID-19 oraz po jej ustaniu 

(Dz.U.2020 poz.1493 ) 

 

Art. 6 Ustawy z dnia 28 października 

2020 r. o zmianie niektórych ustaw w 

związku z przeciwdziałaniem 

sytuacjom kryzysowym związanym z 

wystąpieniem COVID‑ 19 

(ogłoszono) 

 

Art. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2020 r. 

o zmianie ustawy o zawodach lekarza i 

lekarza dentysty oraz niektórych 

innych ustaw (Dz.U.2020.1291) 

 

art. 2 ustawy Ustawa  z dnia 10 grudnia 

2020 r. o zmianie ustawy o 

świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków 

publicznych oraz niektórych innych 

ustaw  (Dz.U.2020.2345 )- wejście w 

życie 1 stycznia 2021r  

 

art. 2 Ustawa z dnia 27 listopada 2020 

r. o zmianie niektórych ustaw w celu 

zapewnienia w okresie ogłoszenia 

stanu zagrożenia epidemicznego lub 

stanu epidemii kadr medycznych 

(Dz.U.2020.2401) 

 

art. 2 Ustawy z dnia 21 stycznia 2021 r. 

o zmianie ustawy o szczególnych roz-

wiązaniach związanych z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 

zwalczaniem COVID-19, innych 

chorób zakaźnych oraz wywołanych 

nimi sytuacji kryzysowych oraz 

niektórych innych ustaw 

Dz.U.2021.180)- 

 

art. 2 Ustawy z dnia 24 czerwca 2021 r. 
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o zmianie ustawy o Agencji Badań 

Medycznych oraz niektórych innych 

ustaw (Dz.U. 2021 poz. 1559)- wejście 

w życie 09.09.2021r. 

 

Art. 3 Ustawy z dnia 17 listopada 2021 r. o 

zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce oraz niektórych innych 

ustaw (Dz. U. poz. 2232 z późn. zm.). 

 

Art. 716 Ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o 

obronie Ojczyzny (Dz. U. poz. 655). – 

wejście w życie 23.04.2022 r. 

 

Art. 77 Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o 

pomocy obywatelom Ukrainy w związku z 

konfliktem zbrojnym na terytorium tego 

państwa (Dz. U. poz. 583 z późn. zm.). 

 

Art. 6 Ustawa z dnia 8 kwietnia 2022 r. o 

zmianie ustawy o pomocy obywatelom 

Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym 

na terytorium tego państwa oraz niektórych 

innych ustaw (Dz. U. poz. 830). 

 

Art. 108 Ustawa z dnia 7 kwietnia 2022 

r. o wyrobach medycznych (Dz. U. poz. 

974). 

 

Art. 2 Ustawa z dnia 26 maja 2022 r. o 

zmianie ustawy o sposobie ustalania 

najniższego wynagrodzenia 

zasadniczego niektórych pracowników 

zatrudnionych w podmiotach 

leczniczych oraz niektórych innych 

ustaw (Dz. U. poz. 1352). 

 

Art. 1 Ustawy z dnia 16 lipca 2020 r. o 

zmianie ustawy o zawodach lekarza i 

lekarza dentysty oraz niektórych innych 

ustaw (Dz. U. poz. 1291 z późn. zm.). 

 

Art. 2 Ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o 

zmianie ustawy o zawodach 

pielęgniarki i położnej oraz niektórych 

innych ustaw (Dz. U. poz. 1733) 

132.  Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (t.j. Dz. 

U. z 2021 r. poz. 1749)  

art. 3 Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o 

zmianie niektórych ustaw w zakresie 

systemu ochrony zdrowia związanych z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 

zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 

2020, poz. 567) 

 

Art. 3 Ustawy z dnia 21 stycznia 2021 r. o 

zmianie ustawy o szczególnych 

rozwiązaniach związanych z 
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zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 

zwalczaniem COVID-19, innych chorób 

zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 

kryzysowych oraz niektórych innych ustaw 

(Dz. U. poz. 159). 

 

Art. 109 Ustawa z dnia 7 kwietnia 2022 r. o 

wyrobach medycznych (Dz. U. poz. 974). 

133.  Ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. o postępowaniu wobec osób z 

zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, 

zdrowia lub wolności seksualnej innych osób (t.j. Dz. U. z 2021 r. 

poz. 1638). 

Art. 130 Ustawa z dnia 7 kwietnia 2022 

r. o wyrobach medycznych (Dz. U. poz. 

974). 

134.  Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej (t.j. Dz. 

U. z 2022 r. poz. 134) 

art. 4 Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o 

zmianie niektórych ustaw w zakresie 

systemu ochrony zdrowia związanych z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 

zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 

2020, poz. 567) 

 

art. 2 ustawy z dnia 14 sierpnia 2020 r. 

o zmianie niektórych ustaw w celu 

zapewnienia funkcjonowania ochrony 

zdrowia w związku z epidemią 

COVID-19 oraz po jej ustaniu 

(Dz.U.2020 poz.1493) 

 

art. 3 ustawy z dnia 24 czerwca 2021 r. 

o zmianie ustawy o Agencji Badań 

Medycznych oraz niektórych innych 

ustaw (Dz.U.2021.1559). 

 

art. 112 Ustawa z dnia 7 kwietnia 2022 

r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 

poz. 974). 

135.  Ustawa z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz. 

U. z 2021 r. poz. 1977 z późn. zm.)  

art. 5 Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o 

zmianie niektórych ustaw w zakresie 

systemu ochrony zdrowia związanych z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 

zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 

2020, poz. 567) 

 

art. 3 ustawy z dnia 14 sierpnia 2020 r. 

o zmianie niektórych ustaw w celu 

zapewnienia funk-cjonowania ochrony 

zdrowia w związku z epidemią 

COVID-19 oraz po jej ustaniu 

(Dz.U.2020 poz.1493) 
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Art. 10 Ustawy z dnia 28 października 

2020 r. o zmianie niektórych ustaw w 

związku z przeciwdziałaniem 

sytuacjom kryzysowym związanym z 

wystąpieniem COVID‑ 19 

Ogłoszono  

(Dz.U. 2020 poz. 2112) 

 

Art. 2 Ustawy z dnia 17 listopada 2021 

r. o zmianie ustawy o świadczeniach 

opieki zdrowotnej finansowanych ze 

środków publicznych oraz niektórych 

innych ustaw (Dz.U. 2021 poz. 2120)- 

wejście w życie 09.12.2021r. 

 

Art. 3 Ustawy z dnia 24 czerwca 2021 r. o 

zmianie ustawy o Agencji Badań 

Medycznych oraz niektórych innych ustaw 

(Dz. U. poz. 1559). 

 

Art. 113 Ustawa z dnia 7 kwietnia 2022 

r. o wyrobach medycznych (Dz. U. poz. 

974). 

136.  Ustawa z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i 

przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz. U. z 2019 r. poz. 

1405) 

art. 6 Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o 

zmianie niektórych ustaw w zakresie 

systemu ochrony zdrowia związanych z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 

zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 

2020, poz. 567) 

137.  Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu 

zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2069 

z późn. zm.) 

art. 8 Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o 

zmianie niektórych ustaw w zakresie 

systemu ochrony zdrowia związanych z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 

zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 

2020, poz. 567) 

 

art. 7 ustawy z dnia 14 sierpnia 2020 r. 

o zmianie niektórych ustaw w celu 

zapewnienia funkcjonowania ochrony 

zdrowia w związku z epidemią 

COVID-19 oraz po jej ustaniu 

(Dz.U.2020 poz.1493) 

 

Art. 3 Ustawa z dnia 17 listopada 2021 r. o 

zmianie ustawy o świadczeniach opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych oraz niektórych innych ustaw 

(Dz. U. poz. 2120). 

 

Art. 1 Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o 

zmianie ustawy o zapobieganiu oraz 
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zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u 

ludzi oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 

z 2022 r. poz. 64). 

 

Art. 745 Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o 

obronie Ojczyzny (Dz. U. poz. 655). – 

wejście w życie 23.04.2022 r. 

Art. 123 Ustawa z dnia 7 kwietnia 2022 r. o 

wyrobach medycznych (Dz. U. poz. 974). 

138.  Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. 

U. z 2022 r. poz. 633 z późn. zm.) 

art. 9 Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o 

zmianie niektórych ustaw w zakresie 

systemu ochrony zdrowia związanych z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 

zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 

2020, poz. 567) 

 

art. 9 ustawy z dnia 14 sierpnia 2020 r. 

o zmianie niektórych ustaw w celu 

zapewnienia funkcjonowania ochrony 

zdrowia w związku z epidemią 

COVID-19 oraz po jej ustaniu 

(Dz.U.2020 poz.1493)  

 

Art. 18 Ustawy z dnia 28 października 

2020 r. o zmianie nie-których ustaw w 

związku z przeciwdziałaniem 

sytuacjom kryzysowym związanym z 

wystąpieniem COVID‑ 19 

Ogłoszono  

(Dz.U. 2020 poz. 2112)Art. 3 Ustawy  

z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie 

ustawy o świadczeniach opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych oraz niektórych innych 

ustaw  (Dz.U.2020.2345 )- wejście w 

życie 1 stycznia 2021r 

 

Art. 8 Ustawy z dnia 27 listopada 2020 

r. o zmianie niektórych ustaw w celu 

zapewnienia w okresie ogłoszenia 

stanu zagrożenia epidemicznego lub 

stanu epidemii kadr medycznych 

(Dz.U.2020.2401) 

 

Art. 4. Ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 

r. o zmianie ustawy o świadczeniach 

opieki zdrowotnej finansowanych ze 

środków publicznych oraz niektórych 

innych ustaw (Dz.U.2021.1773)- 

wejście w życie 14 października 2021r. 

 

Art. 4 Ustawy z dnia 17 listopada 2021 

r. o zmianie ustawy o świadczeniach 
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opieki zdrowotnej finansowanych ze 

środków publicznych oraz niektórych 

innych ustaw (Dz.U. 2021 poz. 2120)- 

wejście w życie 09.12.2021r. 

 

Art. 4 Ustawa z dnia 17 listopada 2021 r. o 

zmianie ustawy o świadczeniach opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych oraz niektórych innych ustaw 

(Dz. U. poz. 2120). 

 

Art. 753 Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o 

obronie Ojczyzny (Dz. U. poz. 655). – 

wejście w życie 23.04.2022 r. 

 

Art. 127 Ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o 

wyrobach medycznych (Dz. U. poz. 974). 

 

Art. 116 Ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. 

o zasadach realizacji zadań finansowanych 

ze środków europejskich w perspektywie 

finansowej 2021-2027 (Dz. U. poz. 1079). 

 

139.  Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej 

(Dz.U.2022.551z poźn zm. ) 

art. 10 Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. 

o zmianie niektórych ustaw w zakresie 

systemu ochrony zdrowia związanych z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 

zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 

2020, poz. 567) 

 

art. 13 ustawy z dnia 14 sierpnia 2020 

r. o zmianie niektórych ustaww celu 

zapewnienia funkcjonowaniaochrony 

zdrowia w związku z epidemią 

COVID-19 oraz po jej ustaniu 

(Dz.U.2020 poz.1493) 

 

art. 11 Ustawy z dnia 27 listopada 2020 

r. o zmianie niektórych ustaw w celu 

zapewnienia w okresie ogłoszenia 

stanu zagrożenia epidemicznego lub 

stanu epidemii kadr medycznych 

(Dz.U.2020.2401) 

 

art. 7 Ustawy z dnia 24 czerwca 2021 r. 

o zmianie ustawy o Agencji Badań 

Medycznych oraz niektórych innych 

ustaw (Dz.U. 2021 poz. 1559)-  

Art. 86 Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o 

pomocy obywatelom Ukrainy w związku z 

konfliktem zbrojnym na terytorium tego 

państwa (Dz. U. poz. 583 z późn. zm.). 

 

art. 15 Ustawa z dnia 8 kwietnia 2022 r. o 
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zmianie ustawy o pomocy obywatelom 

Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym 

na terytorium tego państwa oraz niektórych 

innych ustaw (Dz. U. poz. 830). 

Art. 1 Ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o 

zmianie ustawy o zawodach 

pielęgniarki i położnej oraz niektórych 

innych ustaw (Dz. U. poz. 1733) 

140.  Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty (Dz. 

U. z 2019 r. poz. 952 z poźn. zm.)  

art. 11 Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. 

o zmianie niektórych ustaw w zakresie 

systemu ochrony zdrowia związanych z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 

zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 

2020, poz. 567) 

art. 14 ustawy z dnia 14 sierpnia 2020 

r. o zmianie niektórych ustaww celu 

zapewnienia funkcjonowania ochrony 

zdrowia w związku z epidemią 

COVID-19 oraz po jej ustaniu 

(Dz.U.2020 poz.1493) 

 

art. 12 Ustawa z dnia 27 listopada 2020 

r. o zmianie niektórych ustaw w celu 

zapewnienia w okresie ogłoszenia 

stanu zagrożenia epidemicznego lub 

stanu epidemii kadr medycznych 

(Dz.U.2020.2401) 

 

art.8 Ustawa z dnia 24 czerwca 2021 r. 

o zmianie ustawy o Agencji Badań 

Medycznych oraz niektórych innych 

ustaw (Dz.U. 2021 poz. 1559)- wejście 

w życie 09.09.2021r. 

Art. 6 Ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o 

zmianie ustawy o zawodach 

pielęgniarki i położnej oraz niektórych 

innych ustaw (Dz. U. poz. 1733) 

 

141.  Ustawa z dnia 24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w 

dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (Dz. U. z 

2020 r. poz. 1169 z późn. zm.)  

art. 12 Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. 

o zmianie niektórych ustaw w zakresie 

systemu ochrony zdrowia związanych z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 

zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 

2020, poz. 567) 

 

art. 16 ustawy z dnia 14 sierpnia 2020 

r. o zmianie niektórych ustaw w celu 

zapewnienia funkcjonowania ochrony 

zdrowia w związku z epidemią 

COVID-19 oraz po jej ustaniu 

(Dz.U.2020 poz.1493) 
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142.  Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o działalności 

leczniczej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.2018 poz. 2219)  

art. 13 Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. 

o zmianie niektórych ustaw w zakresie 

systemu ochrony zdrowia związanych z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 

zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 

2020, poz. 567) 

  

art. 2 ustawy z dnia 25 września 2015 r. 

o zmianie ustawy o Państwowym 

Ratownictwie Medycznym, ustawy o 

działalności leczniczej oraz ustawy o 

zmianie ustawy o działalności 

leczniczej oraz niektórych innych 

ustaw (Dz.U.2015.1887) 

143.  Ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o Agencji Badań Medycznych (Dz. 

U. poz. 447) 

art. 14 Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. 

o zmianie niektórych ustaw w zakresie 

systemu ochrony zdrowia związanych z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 

zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 

2020, poz. 567) 

144.  Ustawa z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. 

U. z 2015 r. poz. 90) 

art. 13 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 

r. o szczególnych instrumentach 

wsparcia w związku z 

rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-

CoV-2 (Dz. U. z 2020, poz. 695) 

145.  Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania 

administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256)  

art. 14 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 

r. o szczególnych instrumentach 

wsparcia w związku z 

rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-

CoV-2 (Dz. U. z 2020, poz. 695) 

146.  Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 1491) 

1/ art. 16 Ustawy z dnia 16 kwietnia 

2020 r. o szczególnych instrumentach 

wsparcia w związku z 

rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-

CoV-2 (Dz. U. z 2020, poz. 695) 

 

2/ art. 27 Ustawy z dnia 19 czerwca 

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, poz. 1086) 
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147.  Ustawa z dnia 31 stycznia 1989 r. o gospodarce finansowej 

przedsiębiorstw państwowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2069) 

art. 17 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 

r. o szczególnych instrumentach 

wsparcia w związku z 

rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-

CoV-2 (Dz. U. z 2020, poz. 695) 

Art. 704 Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o 

obronie Ojczyzny (Dz. U. poz. 655). – 

wejście w życie 23.04.2022 r. 
 

148.  Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz. 

U. z 2019 r. poz. 713)  

1/ art. 18 Ustawy z dnia 16 kwietnia 

2020 r. o szczególnych instrumentach 

wsparcia w związku z 

rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-

CoV-2 (Dz. U. z 2020, poz. 695) 

 

2/ art. 28 Ustawy z dnia 19 czerwca 

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, poz. 1086) 

 

149. 7 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 220 r. 

poz. 1333, z późn. zm.)  

1/ art. 21 Ustawy z dnia 16 kwietnia 

2020 r. o szczególnych instrumentach 

wsparcia w związku z 

rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-

CoV-2 (Dz. U. z 2020, poz. 695) 

 

2/ art. 33 Ustawy z dnia 19 czerwca 

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, poz. 1086) 
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150. 6 Ustawa z dnia 13 października 1995 r. - Prawo łowieckie (Dz. U. z 

2020 r. poz. 67 i 148)  

1/ art. 22 Ustawy z dnia 16 kwietnia 

2020 r. o szczególnych instrumentach 

wsparcia w związku z 

rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-

CoV-2 (Dz. U. z 2020, poz. 695) 

 

2/ art. 5 Ustawy z dnia 14 maja 2020 r. 

o zmianie niektórych ustaw w zakresie 

działań osłonowych w związku z 

rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-

CoV-2 (Dz. U. z 2020, poz. 875) 

151. 5 Ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 

2019 r. poz. 1171 oraz z 2020 r. poz. 568)  

art. 23 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 

r. o szczególnych instrumentach 

wsparcia w związku z 

rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-

CoV-2 (Dz. U. z 2020, poz. 695) 

 

152. 4 Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. 

U. z 2020 r. poz. 110, 284 i 568)  

art. 24 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 

r. o szczególnych instrumentach 

wsparcia w związku z 

rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-

CoV-2 (Dz. U. z 2020, poz. 695) 

153. 3 Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności 

cywilnoprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 815 z późn. zm.) 

art. 28 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 

r. o szczególnych instrumentach 

wsparcia w związku z 

rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-

CoV-2 (Dz. U. z 2020, poz. 695) 

154. 2 Ustawa z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków 

spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających (Dz. U. 

z 2020 r. poz. 449) 

art. 30 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 

r. o szczególnych instrumentach 

wsparcia w związku z 

rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-

CoV-2 (Dz. U. z 2020, poz. 695) 

155. 1 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 1219, z późn. zm.) 

art. 31 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 

r. o szczególnych instrumentach 

wsparcia w związku z 

rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-

CoV-2 (Dz. U. z 2020, poz. 695) 
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156. 0 Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji 

publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429)  

art. 32 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 

r. o szczególnych instrumentach 

wsparcia w związku z 

rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-

CoV-2 (Dz. U. z 2020, poz. 695) 

157. 9 Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 

2020 r. poz. 1043, z późn. zm.) 

1/ art. 33 Ustawy z dnia 16 kwietnia 

2020 r. o szczególnych instrumentach 

wsparcia w związku z 

rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-

CoV-2 (Dz. U. z 2020, poz. 695) 

 

2/ art. 13 Ustawy z dnia 14 maja 2020 

r. o zmianie niektórych ustaw w 

zakresie działań osłonowych w 

związku z rozprzestrzenianiem się 

wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020, 

poz. 875) 

158. 8 Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i 

zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 

2020 r. poz. 95) 

art. 34 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 

r. o szczególnych instrumentach 

wsparcia w związku z 

rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-

CoV-2 (Dz. U. z 2020, poz. 695) 

159. 7 Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 

z 2019 r. poz. 2460 oraz z 2020 r. poz. 374) 

art. 35 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 

r. o szczególnych instrumentach 

wsparcia w związku z 

rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-

CoV-2 (Dz. U. z 2020, poz. 695) 

 

art. 14 ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o 

zmianie niektórych ustaw w zakresie 

działań osłonowych w związku z 

rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-

CoV-2 (Dz.U.2020.875 ) 

 

 

160. 6 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 

(Dz.U.2021.1285, z późn. zm.)  

art. 36 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 

r. o szczególnych instrumentach 

wsparcia w związku z 

rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-

CoV-2 (Dz. U. z 2020, poz. 695) 

 

art. 4 ustawy z dnia 14 sierpnia 2020 r. 

o zmianie niektórych ustaw w celu 

zapewnienia funkcjonowania ochrony 

zdrowia w związku z epidemią 
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COVID-19 oraz po jej ustaniu 

(Dz.U.2020 poz.1493) 

 

Art. 12 Ustawy z dnia 28 października 

2020 r. o zmianie niektórych ustaw w 

związku z przeciwdziałaniem 

sytuacjom kryzysowym związanym z 

wystąpieniem COVID‑ 19 

Ogłoszono  

(Dz.U. 2020 poz. 2112) 

 

Art. 34 ustawy z dnia 7 października 

2020 r. o Funduszu Medycznym 

(Dz.U.2020.1875) 

 

Art. 2 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. 

o zmianie ustawy o Państwowym 

Ratownictwie Medycznym oraz 

niektórych innych ustaw 

(Dz.U.2018.1115) 

 

art. 4 Ustawa z dnia 24 czerwca 2021 r. 

o zmianie ustawy o Agencji Badań 

Medycznych oraz niektórych innych 

ustaw (Dz.U. 2021 poz. 1559)- wejście 

w życie 09.09.2021r. 

 

art. 1 Ustawy z dnia 17 listopada 2021 

r. o zmianie ustawy o świadczeniach 

opieki zdrowotnej finansowanych ze 

środków publicznych oraz niektórych 

innych ustaw (Dz.U. 2021 poz. 2120)- 

wejście w życie 09.12.2021r. 

 

art. 3 Ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. 

o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz 

zwalczaniu zakażeń i chorób 

zakaźnych u ludzi oraz niektórych 

innych ustaw (Dz.U.2022.64)-  

 

art.1 Ustawy z dnia 24 lutego 2022 r. o 

zmianie ustawy o świadczeniach opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych oraz niektórych innych 

ustaw (Dz.U.2022.526)- wejście w 

życie 19.03.2022r. 

 

Art. 10 Ustawy z dnia 9 lutego 2022 r. 

o zmianie ustawy - Kodeks spółek 

handlowych oraz niektórych innych 

ustaw (Dz. U. poz. 807). – wejście w 

życie 13 października 2022 r. 
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161. 5 Ustawa z dnia 28 listopada 2004 r. - Prawo o aktach stanu 

cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 463) 

art. 37 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 

r. o szczególnych instrumentach 

wsparcia w związku z 

rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-

CoV-2 (Dz. U. z 2020, poz. 695) 

162. 4 Ustawa z dnia 8 grudnia 2006 r. o Polskiej Agencji Żeglugi 

Powietrznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1967) 

art. 40 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 

r. o szczególnych instrumentach 

wsparcia w związku z 

rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-

CoV-2 (Dz. U. z 2020, poz. 695) 

163. 3 Ustawa z dnia 22 maja 2009 r. o funduszach promocji produktów 

rolno-spożywczych (Dz. U. z 2020 r. poz. 688)  

art. 42 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 

r. o szczególnych instrumentach 

wsparcia w związku z 

rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-

CoV-2 (Dz. U. z 2020, poz. 695) 

164. 2 Ustaw z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. 

U. z 2019 r. poz. 1183, 1655 i 2227)  

1/ art. 44 Ustawy z dnia 16 kwietnia 

2020 r. o szczególnych instrumentach 

wsparcia w związku z 

rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-

CoV-2 (Dz. U. z 2020, poz. 695) 

 

2/ art. 53 Ustawy z dnia 19 czerwca 

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, poz. 1086) 

 

165. 1 Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i 

Rozwoju (Dz. U. z 2019 r. poz. 1770 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 

284) 

art. 45 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 

r. o szczególnych instrumentach 

wsparcia w związku z 

rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-

CoV-2 (Dz. U. z 2020, poz. 695) 

166. 0 Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 

2020 r. poz. 332) 

1/ art. 46 Ustawy z dnia 16 kwietnia 

2020 r. o szczególnych instrumentach 

wsparcia w związku z 

rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-

CoV-2 (Dz. U. z 2020, poz. 695) 
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2/ art. 21 Ustawy z dnia 14 maja 2020 

r. o zmianie niektórych ustaw w 

zakresie działań osłonowych w 

związku z rozprzestrzenianiem się 

wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020, 

poz. 875) 

167. 9 Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 

2019 r. poz. 1397 i 2294)  

art. 47 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 

r. o szczególnych instrumentach 

wsparcia w związku z 

rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-

CoV-2 (Dz. U. z 2020, poz. 695) 

168. 8 Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji 

oświatowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1942) 

art. 49 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 

r. o szczególnych instrumentach 

wsparcia w związku z 

rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-

CoV-2 (Dz. U. z 2020, poz. 695) 

169. 7 Ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 

2020 r. poz. 1041 z późn. zm.)  

art. 50 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 

r. o szczególnych instrumentach 

wsparcia w związku z 

rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-

CoV-2 (Dz. U. z 2020, poz. 695) 

170. 6 Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 1208, z późn. zm.) 

art. 52 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 

r. o szczególnych instrumentach 

wsparcia w związku z 

rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-

CoV-2 (Dz. U. z 2020, poz. 695) 

171. 5 Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. 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 (Dz. U. z 2020 r. poz. 217 i 

300) 

art. 53 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 

r. o szczególnych instrumentach 

wsparcia w związku z 

rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-

CoV-2 (Dz. U. z 2020, poz. 695) 
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172. 4 Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nadzorze 

makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu 

kryzysowym w systemie finansowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 483) 

art. 55 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 

r. o szczególnych instrumentach 

wsparcia w związku z 

rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-

CoV-2 (Dz. U. z 2020, poz. 695) 

173. 3 Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 310 i 284)  

1/ art. 57 Ustawy z dnia 16 kwietnia 

2020 r. o szczególnych instrumentach 

wsparcia w związku z 

rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-

CoV-2 (Dz. U. z 2020, poz. 695) 

 

2/ art. 32 Ustawy z dnia 14 maja 2020 

r. o zmianie niektórych ustaw w 

zakresie działań osłonowych w 

związku z rozprzestrzenianiem się 

wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020, 

poz. 875) 

a. 2 Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o Ogólnopolskiej Sieci 

Edukacyjnej (Dz. U. 2020 poz.1334 z późn. zm.)  

art. 58 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 

r. o szczególnych instrumentach 

wsparcia w związku z 

rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-

CoV-2 (Dz. U. z 2020, poz. 695) 

174. 1  Ustawa dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa (Dz. U. 

z 2020 r. poz. 384) 

art. 59 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 

r. o szczególnych instrumentach 

wsparcia w związku z 

rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-

CoV-2 (Dz. U. z 2020, poz. 695) 

 

Art. 19 Ustawy z dnia 28 października 

2020 r. o zmianie niektórych ustaw w 

związku z przeciwdziałaniem 

sytuacjom kryzysowym związanym z 

wystąpieniem COVID‑ 19 

Ogłoszono  

(Dz.U. 2020 poz. 2112) 

175. 0 Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - 

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2020 poz. 85)  

1/ art. 60 Ustawy z dnia 16 kwietnia 

2020 r. o szczególnych instrumentach 

wsparcia w związku z 

rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-

CoV-2 (Dz. U. z 2020, poz. 695) 

 

2/ art. 35 Ustawy z dnia 14 maja 2020 

r. o zmianie niektórych ustaw w 

zakresie działań osłonowych w 

związku z rozprzestrzenianiem się 
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wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020, 

poz. 875) 

 

3/ art. 67 Ustawy z dnia 19 czerwca 

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, poz. 1086) 

 

176. 9 Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie 

cyberbezpieczeństwa (Dz. U. 2018 poz. 1560 oraz z 2019 r. poz. 

2020 i 2248)  

1/ art. 61 Ustawy z dnia 16 kwietnia 

2020 r. o szczególnych instrumentach 

wsparcia w związku z 

rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-

CoV-2 (Dz. U. z 2020, poz. 695) 

 

2/ art. 36 Ustawy z dnia 14 maja 2020 

r. o zmianie niektórych ustaw w 

zakresie działań osłonowych w 

związku z rozprzestrzenianiem się 

wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020, 

poz. 875) 

177. 8 Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa 

użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele 

mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 139 i 568 

art. 62 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 

r. o szczególnych instrumentach 

wsparcia w związku z 

rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-

CoV-2 (Dz. U. z 2020, poz. 695) 

178. 7 Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i 

nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 i 374)  

art. 63 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 

r. o szczególnych instrumentach 

wsparcia w związku z 

rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-

CoV-2 (Dz. U. z 2020, poz. 695) 

 

art. 68 ustawy z dnia 19 czerwca 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.2020 poz. 1086) 
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179. 6 Ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz 

(Dz. U. poz. 534 i 2227 oraz z 2020 r. poz. 284) 

1/ art. 64 Ustawy z dnia 16 kwietnia 

2020 r. o szczególnych instrumentach 

wsparcia w związku z 

rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-

CoV-2 (Dz. U. z 2020, poz. 695) 

 

2/ art. 38 Ustawy z dnia 14 maja 2020 

r. o zmianie niektórych ustaw w 

zakresie działań osłonowych w 

związku z rozprzestrzenianiem się 

wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020, 

poz. 875) 

180. 5 Ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o systemie instytucji rozwoju (Dz. U. 

poz. 1572 oraz z 2020 r. poz. 569) 

art. 65 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 

r. o szczególnych instrumentach 

wsparcia w związku z 

rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-

CoV-2 (Dz. U. z 2020, poz. 695) 

181. 4 Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. 

U. 2019 poz. 1579 oraz z 2020 r. poz. 568)  

1/ art. 66 Ustawy z dnia 16 kwietnia 

2020 r. o szczególnych instrumentach 

wsparcia w związku z 

rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-

CoV-2 (Dz. U. z 2020, poz. 695) 

 

2/ art. 40 Ustawy z dnia 14 maja 2020 

r. o zmianie niektórych ustaw w 

zakresie działań osłonowych w 

związku z rozprzestrzenianiem się 

wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020, 

poz. 875) 

182. 3 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o wspieraniu 

rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych 

ustaw (Dz. U. 2019 poz. 1815)  

art. 67 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 

r. o szczególnych instrumentach 

wsparcia w związku z 

rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-

CoV-2 (Dz. U. z 2020, poz. 695) 

183. 2 Ustawa z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy o 

informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 

publiczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2019 poz. 2294) 

art. 68 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 

r. o szczególnych instrumentach 

wsparcia w związku z 

rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-

CoV-2 (Dz. U. z 2020, poz. 695) 
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184. 1 Ustawa z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy o ofercie 

publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych 

do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych 

oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2019 poz. 2217 oraz z 2020 r. 

poz. 288)  

art. 69 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 

r. o szczególnych instrumentach 

wsparcia w związku z 

rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-

CoV-2 (Dz. U. z 2020, poz. 695) 

185. 0 Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o ochronie roślin przed agrofagami 

(Dz. U. 2020 poz. 424)  

art. 70 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 

r. o szczególnych instrumentach 

wsparcia w związku z 

rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-

CoV-2 (Dz. U. z 2020, poz. 695) 

186. 9 Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o Państwowej Inspekcji Ochrony 

Roślin i Nasiennictwa (Dz. U. 2020 poz. 425)  

art. 71 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 

r. o szczególnych instrumentach 

wsparcia w związku z 

rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-

CoV-2 (Dz. U. z 2020, poz. 695) 

187. 8 Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy - Prawo 

budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2020 poz. 471) 

art. 71 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 

r. o szczególnych instrumentach 

wsparcia w związku z 

rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-

CoV-2 (Dz. U. z 2020, poz. 695) 

188. 7 Ustawa z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach 

wspierających realizację programów operacyjnych w związku z 

wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. (Dz. U. z 2020, poz. 694) 

Art. 771 Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o 

obronie Ojczyzny (Dz. U. poz. 655). – 

wejście w życie 23.04.2022 r. 

 

 

 

189. 6 Ustawa z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w 

zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się 

wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020, poz.875) 

 

art. 80 Ustawy z dnia 19 czerwca 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, poz. 1086) 
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190. 5 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 

r. poz. 1145 i 1495) 

art. 1 Ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o 

zmianie niektórych ustaw w zakresie 

działań osłonowych w związku z 

rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-

CoV-2 (Dz. U. z 2020, poz. 875) 

 

191. 4 Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania 

cywilnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1805 z późn. zm. 

art. 2 Ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o 

zmianie niektórych ustaw w zakresie 

działań osłonowych w związku z 

rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-

CoV-2 (Dz. U. z 2020, poz. 875) 

 

art. 2 Ustawa z dnia 8 kwietnia 2022 r. o 

zmianie ustawy o pomocy obywatelom 

Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym 

na terytorium tego państwa oraz niektórych 

innych ustaw (Dz. U. poz. 830). 

 

Art. 106 Ustawa z dnia 7 kwietnia 2022 r. o 

wyrobach medycznych (Dz. U. poz. 974). 

192. 3 Ustawa z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych 

uprawnieniach pracowników (Dz. U. z 2019 r. poz. 2181 oraz z 

2020 r. poz. 284) 

art. 6 Ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o 

zmianie niektórych ustaw w zakresie 

działań osłonowych w związku z 

rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-

CoV-2 (Dz. U. z 2020, poz. 875) 

193. 2 Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i 

porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz.1439 z późn. zm.) 

art. 7 Ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o 

zmianie niektórych ustaw w zakresie 

działań osłonowych w związku z 

rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-

CoV-2 (Dz. U. z 2020, poz. 875) 



 

  67 

194. 1 Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów 

powszechnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 365 i 288) 

1/ art. 11 Ustawy z dnia 14 maja 2020 

r. o zmianie niektórych ustaw w 

zakresie działań osłonowych w 

związku z rozprzestrzenianiem się 

wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020, 

poz. 875) 

 

2/ art. 46 Ustawy z dnia 19 czerwca 

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, poz. 1086) 

 

195. 0 Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 

2019 r. poz. 2140) 

 

 

 

 

art. 12 Ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o 

zmianie niektórych ustaw w zakresie 

działań osłonowych w związku z 

rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-

CoV-2 (Dz. U. z 2020, poz. 875) 

196. 9 Ustawa z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1801 oraz z 2020 r. poz. 383) 

art. 15 Ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o 

zmianie niektórych ustaw w zakresie 

działań osłonowych w związku z 

rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-

CoV-2 (Dz. U. z 2020, poz. 875) 

197. 8 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz. 

U. z 2018 r. poz. 1205 oraz z 2019 r. poz. 2020) 

art. 17 Ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o 

zmianie niektórych ustaw w zakresie 

działań osłonowych w związku z 

rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-

CoV-2 (Dz. U. z 2020, poz. 875) 

 

198. 7 Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym 

do alimentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 808) 

art. 18 Ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o 

zmianie niektórych ustaw w zakresie 

działań osłonowych w związku z 

rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-

CoV-2 (Dz. U. z 2020, poz. 875) 
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199. 6 Ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci 

telekomunikacyjnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2410 oraz z 2020 r. 

poz. 471) 

art. 20 Ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o 

zmianie niektórych ustaw w zakresie 

działań osłonowych w związku z 

rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-

CoV-2 (Dz. U. z 2020, poz. 875 

200. 4 Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie 

zbiorowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2475 i 2493 oraz z 2020 r. poz. 

400 i 462) 

art. 23 Ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o 

zmianie niektórych ustaw w zakresie 

działań osłonowych w związku z 

rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-

CoV-2 (Dz. U. z 2020, poz. 875) 

201. 4 Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów 

niebezpiecznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 154) 

art. 24 Ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o 

zmianie niektórych ustaw w zakresie 

działań osłonowych w związku z 

rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-

CoV-2 (Dz. U. z 2020, poz. 875) 

202. 4 Ustawa z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 568 oraz z 2020 r. poz. 425) 

Art. 25 Ustawy z dnia 14 maja 2020 r. 

o zmianie niektórych ustaw w zakresie 

działań osłonowych w związku z 

rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-

CoV-2 (Dz. U. z 2020, poz. 875) 

203. 4 Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i 

odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2020 r. poz.1114 z późn. zm) 

art. 27 Ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o 

zmianie niektórych ustaw w zakresie 

działań osłonowych w związku z 

rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-

CoV-2 (Dz. U. z 2020, poz. 875) 

204. 4 Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu zrównoważonego 

rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu 

Morskiego i Rybackiego (Dz. U. z 2020 r. poz. 251) 

art. 28 Ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o 

zmianie niektórych ustaw w zakresie 

działań osłonowych w związku z 

rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-

CoV-2 (Dz. U. z 2020, poz. 875) 
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205. 4 Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, 

nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 294) 

1/ art. 29 Ustawy z dnia 14 maja 2020 

r. o zmianie niektórych ustaw w 

zakresie działań osłonowych w 

związku z rozprzestrzenianiem się 

wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020, 

poz. 875) 

 

2/ art. 60 Ustawy z dnia 19 czerwca 

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, poz. 1086) 

 

206. 3 Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie 

elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1895 oraz z 

2020 r. poz. 150 i 284) 

art. 30 Ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o 

zmianie niektórych ustaw w zakresie 

działań osłonowych w związku z 

rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-

CoV-2 (Dz. U. z 2020, poz. 875) 

207. 3 Ustawa z dnia 28 stycznia 2016 r. - Prawo o prokuraturze (Dz. U. z 

2019 r. poz. 740 oraz z 2020 r. poz. 190) 

art. 31 Ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o 

zmianie niektórych ustaw w zakresie 

działań osłonowych w związku z 

rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-

CoV-2 (Dz. U. z 2020, poz. 875) 

208. 3 Ustawa z dnia 9 listopada 2017 r. o Instytucie Solidarności i 

Męstwa imienia Witolda Pileckiego (Dz. U. z 2019 r. poz. 213) 

art.  33 Ustawy z dnia 14 maja 2020 r. 

o zmianie niektórych ustaw w zakresie 

działań osłonowych w związku z 

rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-

CoV-2 (Dz. U. z 2020, poz. 875) 

209. 3 Ustawa z dnia 8 lutego 2018 r. o zmianie ustawy o pomocy 

społecznej (Dz. U. 2018 poz. 700) 

art.  34 Ustawy z dnia 14 maja 2020 r. 

o zmianie niektórych ustaw w zakresie 

działań osłonowych w związku z 

rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-

CoV-2 (Dz. U. z 2020, poz. 875) 
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210. 3 Ustawa z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów 

autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (Dz. U. 2019 

poz. 1123) 

 

art.  39 Ustawy z dnia 14 maja 2020 r. 

o zmianie niektórych ustaw w zakresie 

działań osłonowych w związku z 

rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-

CoV-2 (Dz. U. z 2020, poz. 875) 

211. 3 Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o pomocy 

społecznej oraz ustawy o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. 

U.2019 poz. 1690) 

art. 41 Ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o 

zmianie niektórych ustaw w zakresie 

działań osłonowych w związku z 

rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-

CoV-2 (Dz. U. z 2020, poz. 875) 

212. 3 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks 

spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.2019  poz. 

1798 oraz z 2020 r. poz. 288) 

1/ art. 43 Ustawy z dnia 14 maja 2020 

r. o zmianie niektórych ustaw w 

zakresie działań osłonowych w 

związku z rozprzestrzenianiem się 

wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020, 

poz. 875) 

 

2/ art. 73 Ustawy z dnia 19 czerwca 

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, poz. 1086) 

213. 3 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o Państwowej Komisji do spraw 

wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko 

wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 

15 (Dz. U. 2019 poz. 1820) 

art. 44 Ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o 

zmianie niektórych ustaw w zakresie 

działań osłonowych w związku z 

rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-

CoV-2 (Dz. U. z 2020, poz. 875) 

214. 3 Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy - Kodeks 

postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 

2020 poz. 288) 

art. 45 Ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o 

zmianie niektórych ustaw w zakresie 

działań osłonowych w związku z 

rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-

CoV-2 (Dz. U. z 2020, poz. 875) 

215. 3  

Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dodatku solidarnościowym 

przyznawanym w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom 

COVID-19 (Dz. U. z 2020, poz.1068) 
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216. 2 Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne 

(Dz.U. z 2020 r. poz. 276, 284 i 782)  

art. 29 Ustawy z dnia 19 czerwca 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, poz. 1086) 

 

217. 2 Ustawa z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach 

ekonomicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 482 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 

284) 

art. 34 Ustawy z dnia 19 czerwca 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, poz. 1086) 

 

218. 2 Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich 

(Dz.U. z 2020 r. poz. 998)  

art. 35 Ustawy z dnia 19 czerwca 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, poz. 1086) 

 

219. 2 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz.U. z 2019 

r. poz. 2357 oraz z 2020 r. poz. 284, 288 i 321) 

art. 41 Ustawy z dnia 19 czerwca 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, poz. 1086) 

 

220. 2 Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej 

(Dz.U. z 2020 r. poz. 286 i 288)  

art. 43 Ustawy z dnia 19 czerwca 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, poz. 1086) 

 

 

221. 2 Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz.U. z 2020 r. poz. 293, 471 i 782)  

art. 47 Ustawy z dnia 19 czerwca 2020 

r. o dopłatach do oprocentowania 

kredytów bankowych udzielanych 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytinzwgq3dsltqmfyc4njtge2dsnrxhe
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytinzxgqztsltqmfyc4njtge3tmobwg4
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytkmbsgqytmltqmfyc4njuga4tmnjxgi
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytgnbrga3tiltqmfyc4nbxhaytcmbvgm
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytimrqgaydgltqmfyc4njrga4dgnzxha
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytinzxgqztsltqmfyc4njtge3tmobwg4
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytinzxgqztsltqmfyc4njtge3tmobwg4
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytkmjtha3tiltqmfyc4njuguzdamrrge
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytimzxgm3dgltqmfyc4njrg4ydcnrsgu
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytinzxgqztsltqmfyc4njtge3tmobwg4
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytinzxgq2daltqmfyc4njtge3tomryge
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytinzzga3dqltqmfyc4njtgi2tqmztha
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytinzxgq2dqltqmfyc4njtge3tsojtgi
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytinzxgq2daltqmfyc4njtge3tomryge
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytinzxguzdgltqmfyc4njtge4dkmbugm
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytiobyg42taltqmfyc4njtgyytgojqg4
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytkmbsgqytmltqmfyc4njuga4tmnjxgi
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przedsiębiorcom dotkniętym skutkami 

COVID-19 oraz o uproszczonym 

postępowaniu o zatwierdzenie układu 

w związku z wystąpieniem COVID-19 

(Dz. U. z 2020, poz. 1086) 

 

 

222. 2 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych 

(Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) 

art. 49 Ustawy z dnia 19 czerwca 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, poz. 1086) 

art. 128 Ustawy z dnia 28 kwietnia 

2022 r. o zasadach realizacji zadań 

finansowanych ze środków 

europejskich w perspektywie 

finansowej 2021-2027 (Dz. U. poz. 

1079). 

 

223. 2 Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 

2020 r. poz. 1546, z późn. zm.) 

art. 50 Ustawy z dnia 19 czerwca 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, poz. 1086) 

 

224. 2 Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i 

konsumentów (Dz.U. z 2020 r. poz. 1076) 

art. 51 Ustawy z dnia 19 czerwca 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, poz. 1086) 

 

a. 1

8 

Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa 

(Dz.U. z 2019 r. poz. 84, 609, 730 i 914 oraz z 2020 r. poz. 190)  

art. 54 Ustawy z dnia 19 czerwca 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, poz. 1086) 
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225. 1 Ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym 

opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 

935)  

art. 55 Ustawy z dnia 19 czerwca 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, poz. 1086) 

 

a. 1

5 

Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o kontroli niektórych inwestycji 

(Dz.U. z 2020 r. poz. 117 i 284)  

art. 58 Ustawy z dnia 19 czerwca 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, poz. 1086) 

 

226. 1 Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji 

strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz.U. z 

2020 r. poz. 191 i 284) 

art. 59 Ustawy z dnia 19 czerwca 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, poz. 1086) 

 

227. 1 Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2020 

r. poz. 802)  

art. 61 Ustawy z dnia 19 czerwca 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, poz. 1086) 

 

228. 1 Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i 

nadzoru rynku (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 5) 

art. 62 Ustawy z dnia 19 czerwca 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, poz. 1086) 

 

art. 133 Ustawa z dnia 7 kwietnia 2022 

r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 

poz. 974). 
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a. 1

0 

Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy 

oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2020 r. poz. 971 i 875)  

art. 64 Ustawy z dnia 19 czerwca 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, poz. 1086) 

 

229. 9 Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 

2019 r. poz. 1292 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 424)  

art. 65 Ustawy z dnia 19 czerwca 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, poz. 1086) 

art. 134 Ustawa z dnia 7 kwietnia 2022 

r. o wyrobach medycznych (Dz. U. poz. 

974). 

 

230. 8 Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji 

(Dz.U. poz. 1162 oraz z 2019 r. poz. 1495) 

art. 66 Ustawy z dnia 19 czerwca 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, poz. 1086) 

231. 7 Ustawa z dnia 13 września 2018 r. o Centrum Medycznym 

Kształcenia Podyplomowego (Dz.U. poz. 2024) 

art. 69 Ustawy z dnia 19 czerwca 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, poz. 1086) 

232. 6 Ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks 

postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 

poz. 1469 i 2089)  

art. 71 Ustawy z dnia 19 czerwca 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, poz. 1086) 

233. 5  Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o Państwowej Komisji do spraw 

wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko 

wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 

15 (Dz.U. 2019 poz. 1820 oraz z 2020 r. poz. 875)  

art. 74 Ustawy z dnia 19 czerwca 2020 

r. o dopłatach do oprocentowania 

kredytów bankowych udzielanych 

przedsiębiorcom dotkniętym skutkami 
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COVID-19 oraz o uproszczonym 

postępowaniu o zatwierdzenie układu 

w związku z wystąpieniem COVID-19 

(Dz. U. z 2020, poz. 1086) 

234. 4 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo 

ochrony środowiska (Dz.U. 2019 poz. 2087)  

art. 75 Ustawy z dnia 19 czerwca 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, poz. 1086) 

235. 3 Ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Przepisy wprowadzające 

ustawę - Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019  poz. 2020) 

art. 76 Ustawy z dnia 19 czerwca 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, poz. 1086) 

236. 2 Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób 

fizycznych (Dz. U. z 2020, poz. 1426) 

 

art. 14 Ustawy z dnia 19 czerwca 

2020 r. o dodatku solidarnościowym 

przyznawanym w celu 

przeciwdziałania negatywnym skutkom 

COVID-19 (Dz. U. z 2020, poz.1068) 

 

art.. 2 Ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. 

o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz 

zwalczaniu zakażeń i chorób 

zakaźnych u ludzi oraz niektórych 

innych ustaw (Dz.U.2022.64)-  

237. 1 Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i 

instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2020, poz. 1409) 

 

art. 15 Ustawy z dnia 19 czerwca 

2020 r. o dodatku solidarnościowym 

przyznawanym w celu 

przeciwdziałania negatywnym skutkom 

COVID-19 (Dz. U. z 2020, poz.1068) 

 

 

 

II. AKTY PRAWNE RANGI ROZPORZĄDZEŃ: 

 

UWAGA: KOLOREM ŻÓŁTYM OZNACZONE ZOSTAŁY AKTY WYKONAWCZE DO 

USTAW M.IN. UCHWALONYCH W ZWIĄZKU Z EPIDEMIĄ KORONAWIRUSA 

UWAGA: KOLOREM ZIELONYM OZNACZONE ZOSTAŁY AKTY, KTÓRE UTRACIŁY 

MOC / ZOSTAŁY UCHYLONE 
 

L.p NAZWA ROZPORZĄDZENIA PODSTAWA PRAWNA WYDANIA (akt 

wykonawczy do) 

1.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 września 2022 r. art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. 
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zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów, zakresu i 

wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania 

(Dz.U. poz. 1990) 

o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta 

(Dz. U. z 2022 r. poz. 1876) 

2.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 września 2022 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego 

dotyczącego leczenia ostrej fazy udaru niedokrwiennego za 

pomocą przezcewnikowej trombektomii mechanicznej naczyń 

domózgowych lub wewnątrzczaszkowych (Dz.U. poz. 1987) 

art. 48e ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. 

o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych (Dz. 

U. z 2021 r. poz. 1285, z późn. zm.) 

3.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 września 2022 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń 

gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. 

U. poz. 1965). 

art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o 

świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych (Dz. 

U. z 2021 r. poz. 1285, z późn. zm.) 

4.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 sierpnia 2022 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń 

gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego (Dz. U. 

poz. 1912). 

art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o 

świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych (Dz. 

U. z 2021 r. poz. 1285, z późn. zm.) 

5.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 sierpnia 2022 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego 

w zakresie koordynowanej opieki medycznej nad chorymi z 

neurofibromatozami oraz pokrewnymi im rasopatiami (Dz. U. 

poz. 1861). 

art. 48e ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. 

o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych (Dz. 

U. z 2021 r. poz. 1285, z późn. zm.) 

6.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2022 r. w 

sprawie kursów kwalifikacyjnych dla farmaceutów (Dz. U. poz. 

1860). 

art. 76 ustawy z dnia 10 grudnia 2020 r. o 

zawodzie farmaceuty (Dz. U. z 2022 r. poz. 

184, 655, 974 i 1344) 

7.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2022 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia 

szczegółowych kryteriów kwalifikacji świadczeniodawców do 

poszczególnych poziomów systemu podstawowego szpitalnego 

zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1866) 

art. 95m ust. 12 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 

r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych (Dz. 

U. z 2021 r. poz. 1285, z późn. zm) 

8.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 sierpnia 2022 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów elektronicznej 

dokumentacji medycznej (Dz. U. poz. 1845). 

art. 13a ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o 

systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. 

U. z 2022 r. poz. 1555) 

9.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2022 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego 

w zakresie rehabilitacji leczniczej dla świadczeniobiorców po 

przebytej chorobie COVID-19 (Dz. U. poz. 1831). 

art. 48e ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. 

o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych (Dz. 

U. z 2021 r. poz. 1285, z późn. zm.) 

10.  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 sierpnia 2022 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych 

ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu 

zagrożenia epidemicznego (Dz. U. poz. 1817). 

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 2022 r. poz. 1657) 

11.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2022 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu 

Głównemu Inspektoratowi Farmaceutycznemu (Dz. U. poz. 

1795). 

art. 112 ust. 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. 

- Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 

1977, z późn. zm.) 

12.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 sierpnia 2022 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu informacji 

gromadzonych w Systemie Ewidencji Zasobów Ochrony 

Zdrowia oraz sposobu i terminów przekazywania tych informacji 

(Dz. U. poz. 1761). 

art. 24 ust. 8 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. 

o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. 

U. z 2022 r. poz. 1555) 

13.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 sierpnia 2022 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalizacji w 

art. 46 ustawy z dnia 24 lutego 2017 r. o 

uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach 
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dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (Dz. U. 

poz. 1749). 

mających zastosowanie w ochronie zdrowia 

(Dz. U. z 2021 r. poz. 1297) 

14.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 sierpnia 2022 r. w 

sprawie programu pilotażowego w zakresie świadczeń opieki 

zdrowotnej zapewnianych przez platformę pierwszego kontaktu 

oraz centra medycznej pomocy doraźnej (Dz. U. poz. 1734). 

art. 48e ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. 

o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych (Dz. 

U. z 2021 r. poz. 1285, z późn. zm.) 

15.  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 lipca 2022 

r. w sprawie dokumentacji medycznej prowadzonej w 

podmiotach leczniczych dla osób pozbawionych wolności (Dz. 

U. poz. 1659). 

art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. 

o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 849 oraz z 2022 r. poz. 

64 i 974) 

16.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2022 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu substancji 

czynnych wchodzących w skład produktów leczniczych, które 

mogą być dopuszczone do obrotu w placówkach obrotu 

pozaaptecznego oraz punktach aptecznych, oraz kryteriów 

klasyfikacji tych produktów do poszczególnych wykazów (Dz. 

U. poz. 1656). 

art. 71 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 

2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2021 

r. poz. 1977 i 2120 oraz z 2022 r. poz. 830, 

974, 1095 i 1344) 

17.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2022 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania 

ryczałtu systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia 

świadczeń opieki zdrowotnej na okres rozliczeniowy obejmujący 

okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. (Dz. 

U. poz. 1653). 

art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 24 lutego 2022 r. o 

zmianie ustawy o świadczeniach opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. 

U. poz. 526) 

18.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 sierpnia 2022 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie chorób zakaźnych 

powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji (Dz. U. poz. 

1654). 

art. 34 ust. 5 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o 

zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i 

chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2021 r. 

poz. 2069 i 2120 oraz z 2022 r. poz. 64, 655 i 

974) 

19.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 lipca 2022 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków 

wynagradzania za pracę pracowników podmiotów leczniczych 

działających w formie jednostki budżetowej (Dz. U. poz. 1596). 

art. 88 ust. 9 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. 

o działalności leczniczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 

633, 655, 974 i 1079) 

20.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2022 r. w 

sprawie opłat dotyczących wyrobów medycznych (Dz. U. poz. 

1582). 

art. 73 ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o 

wyrobach medycznych (Dz. U. poz. 974) 

21.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 lipca 2022 r. w 

sprawie wysokości zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego 

lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizacje w 

ramach rezydentury (Dz. U. poz. 1579). 

art. 16j ust. 5 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o 

zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 

2021 r. poz. 790, z późn. zm.) 

22.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2022 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków 

umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 

1562). 

art. 137 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. 

o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych (Dz. 

U. z 2021 r. poz. 1285, z późn. zm.) 

23.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 lipca 2022 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów 

wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o 

udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1545). 

art. 148 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. 

o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych (Dz. 

U. z 2021 r. poz. 1285, z późn. zm.) 

24.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 lipca 2022 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń 

gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki 

specjalistycznej (Dz. U. poz. 1542). 

art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o 

świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych (Dz. 

U. z 2021 r. poz. 1285, z późn. zm.) 
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25.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 lipca 2022 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego 

w zakresie kompleksowej opieki specjalistycznej nad 

świadczeniobiorcami leczonymi z powodu otyłości olbrzymiej 

KOS-BAR (Dz. U. poz. 1517). 

art. 48e ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. 

o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych (Dz. 

U. z 2021 r. poz. 1285, z późn. zm.) 

26.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 lipca 2022 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych 

informacji przetwarzanych przez świadczeniodawców, 

szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich 

przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania 

świadczeń ze środków publicznych (Dz. U. poz. 1497). 

art. 190 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. 

o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych (Dz. 

U. z 2021 r. poz. 1285, z późn. zm.) 

27.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 lipca 2022 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów oświadczeń o 

przysługującym świadczeniobiorcy prawie do świadczeń opieki 

zdrowotnej (Dz. U. poz. 1501). 

art. 50 ust. 10 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. 

o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych (Dz. 

U. z 2021 r. poz. 1285, z późn. zm.) 

28.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lipca 2022 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego 

oddziaływań terapeutycznych skierowanych do dzieci i 

młodzieży problemowo korzystających z nowych technologii 

cyfrowych oraz ich rodzin (Dz. U. poz. 1487). 

art. 48e ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. 

o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych (Dz. 

U. z 2021 r. poz. 1285, z późn. zm.) 

29.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 lipca 2022 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalizacji i 

uzyskiwania tytułu specjalisty przez diagnostów laboratoryjnych 

(Dz. U. poz. 1460). 

art. 30zb ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o 

diagnostyce laboratoryjnej (Dz. U. z 2022 r. 

poz. 134 i 974) 

30.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 lipca 2022 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalizacji i 

uzyskiwania tytułu specjalisty przez fizjoterapeutów (Dz. U. 

poz. 1450). 

art. 60 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o 

zawodzie fizjoterapeuty (Dz. U. z 2022 r. poz. 

168) 

31.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 czerwca 2022 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie standardu 

organizacyjnego opieki okołoporodowej (Dz. U. poz. 1430). 

art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. 

o działalności leczniczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 

633, 655, 974 i 1079) 

32.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 lipca 2022 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów 

wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o 

udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1421). 

art. 148 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. 

o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych (Dz. 

U. z 2021 r. poz. 1285, z późn. zm.) 

33.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wzoru dokumentu 

„Prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty” (Dz.U.2022.1372) 

art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 25 września 2015 r. 

o zawodzie fizjoterapeuty (Dz. U. z 2022 r. 

poz. 168) 

34.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 czerwca 2022 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń 

gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych (Dz. U. 

poz. 1366). 

art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o 

świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych (Dz. 

U. z 2021 r. poz. 1285, z późn. zm.) 

35.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w 

sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej 

opieki zdrowotnej (Dz.U.2022.1355) 

art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o 

świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych (Dz. 

U. z 2021 r. poz. 1285, z późn. zm.) 

36.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w 

sprawie programu pilotażowego „Profilaktyka 40 PLUS” 

(Dz.U.2022.1354) 

art. 48e ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. 

o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych (Dz. 

U. z 2020 r. poz. 1398, z późn. zm.) 

37.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o 
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sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej 

opieki zdrowotnej (Dz.U.2022.1293) 

świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych (Dz. 

U. z 2020 r. poz. 1398, z późn. zm.) 

38.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 czerwca 2022 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu podziału 

środków finansowych dla uczelni medycznych 

nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw zdrowia 

(Dz.U. poz. 1303) 

art. 462 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – 

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 

z 2022 r. poz. 574, z późn. zm.) 

39.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 czerwca 2022 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń 

gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. 

U. poz. 1293) 

art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o 

świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych (Dz. 

U. z 2021 r. poz. 1285, z późn. zm.) 

40.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca 2022 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie rezerwy szczepionek oraz 

innych immunologicznych produktów leczniczych, stosowanych 

w razie wystąpienia zagrożenia epidemicznego lub epidemii 

(Dz.U. 2022 poz. 1255) 

art. 18a ust. 4 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. 

o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i 

chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2021 r. 

poz. 2069 i 2120 oraz z 2022 r. poz. 64, 655 i 

974) 

41.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 czerwca 2022 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu 

danych zdarzenia medycznego przetwarzanego w systemie 

informacji oraz sposobu i terminów przekazywania tych danych 

do Systemu Informacji Medycznej (Dz. U. poz. 1296). 

art. 11 ust. 4a ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 

r. o systemie informacji w ochronie zdrowia 

(Dz. U. z 2021 r. poz. 666 i 1292 oraz z 2022 r. 

poz. 655, 830 i 974) 

42.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 czerwca 2022 r. w 

sprawie szczegółowego zakresu oraz sposobu przekazywania 

danych dotyczących osób objętych ubezpieczeniem zdrowotnym 

i płatników składek, osób pobierających zasiłki przyznane na 

podstawie przepisów o ubezpieczeniu chorobowym lub 

wypadkowym, osób ubiegających się o przyznanie emerytury 

lub renty oraz pracowników korzystających z urlopu bezpłatnego 

(Dz.U. poz. 1221) 

art. 87 ust. 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. 

o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych (Dz. 

U. z 2021 r. poz. 1285, z późn. zm.) 

43.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 czerwca 2022 r. w 

sprawie programu pilotażowego w zakresie elektronicznej 

rejestracji centralnej na wybrane świadczenia opieki zdrowotnej 

z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (Dz. U. poz. 

1207) 

art. 48e ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. 

o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych (Dz. 

U. z 2021 r. poz. 1285, z późn. zm.) 

44.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 czerwca 2022 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków 

umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 

1203). 

art. 137 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. 

o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych (Dz. 

U. z 2021 r. poz. 1285, z późn. zm.) 

45.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 maja 2022 r. w 

sprawie wydawania zgody na uzyskanie świadczeń opieki 

zdrowotnej poza granicami kraju oraz pokrycie kosztów 

transportu (Dz.U. poz. 1209) 

art. 42k ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. 

o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych (Dz. 

U. z 2021 r. poz. 1285, z późn. zm.) 

46.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 maja 2022 r. w 

sprawie dopuszczenia prowadzenia przez apteki dystrybucji 

produktów leczniczych, wyrobów medycznych i środków 

spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, 

stanowiących asortyment rezerw strategicznych lub 

udostępnionych z tych rezerw (Dz. U. poz. 1162). 

art. 86 ust. 9 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - 

Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 

1977 i 2120 oraz z 2022 r. poz. 830, 974 i 

1095) 

47.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 maja 2022 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie jednostek 

organizacyjnych, które prowadzą badania jakościowe produktów 

leczniczych i produktów leczniczych weterynaryjnych, oraz 

art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - 

Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 

1977 i 2120 oraz z 2022 r. poz. 830, 974 i 

1095) 
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opłat pobieranych za te badania (Dz. U. poz. 1151). 

48.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 maja 2022 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie zgłaszania podejrzeń i 

rozpoznań zakażeń, chorób zakaźnych oraz zgonów z ich 

powodu (Dz. U. poz. 1142). 

art. 27 ust. 9 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o 

zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i 

chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2021 r. 

poz. 2069 i 2120 oraz z 2022 r. poz. 64, 655 i 

974) 

49.  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 2022 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych 

ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu 

zagrożenia epidemicznego (Dz. U. poz. 1144). 

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 2021 r. poz. 2069 i 2120 oraz z 2022 

r. poz. 64, 655 i 974) 

50.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 maja 2022 r. w 

sprawie ospy małpiej oraz zakażeń wirusem ospy małpiej (Dz. 

U. poz. 1143). 

art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o 

zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i 

chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2021 r. 

poz. 2069 i 2120 oraz z 2022 r. poz. 64, 655 i 

974) 

51.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 maja 2022 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie chorób zakaźnych 

powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji (Dz. U. poz. 

1141). 

art. 34 ust. 5 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o 

zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i 

chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2021 r. 

poz. 2069 i 2120 oraz z 2022 r. poz. 64, 655 i 

974) 

52.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2022 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego 

przeglądów lekowych (Dz. U. poz. 972). 

art. 48e ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. 

o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych (Dz. 

U. z 2021 r. poz. 1285, z późn. zm.) 

53.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 kwietnia 2022 r. w 

sprawie podmiotów uprawnionych do zakupu produktów 

leczniczych w hurtowniach farmaceutycznych (Dz. U. poz. 852 z 

późn. zm.). 

art. 78 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - 

Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 

1977 i 2120 oraz z 2022 r. poz. 830) 

54.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2022 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego 

w zakresie wykorzystania elektronicznych stetoskopów w 

ramach podstawowej opieki zdrowotnej przez 

świadczeniobiorców zakażonych wirusem SARS-CoV-2 

art. 48e ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. 

o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych (Dz. 

U. z 2021 r. poz. 1285, z późn. zm.) 

55.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 maja 2022 r. w 

sprawie odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu 

epidemii 

art. 46 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 

r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i 

chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2021 r. 

poz. 2069 i 2120 oraz z 2022 r. poz. 64, 655 i 

974) 

56.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 maja 2022 r. w 

sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu 

zagrożenia epidemicznego 

art. 46 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 

r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i 

chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2021 r. 

poz. 2069 i 2120 oraz z 2022 r. poz. 64, 655 i 

974) 

57.  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 maja 2022 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych 

ograniczeń, nakazów 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 zakaźnych u ludzi 

(Dz. U. z 2021 r. poz. 2069 i 2120 oraz z 2022 

r. poz. 64, 655 i 974) 

58.  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 maja 2022 r. w 

sprawie zniesienia Pełnomocnika Rządu do spraw narodowego 

programu szczepień ochronnych przeciwko wirusowi SARS-

art. 10 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 

r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2021 r. poz. 

178, 1192, 1535 i 2105 oraz z 2022 r. poz. 655 
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CoV-2 i 857) 

59.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2016 r. w 

sprawie sposobu dokonywania zgłoszeń i powiadomień 

dotyczących wyrobów (Dz. U. poz. 210 z późn. zm.). 

art. 65 ust. 2 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o 

wyrobach medycznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 

876 i 1918) 

60.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 kwietnia 2022 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego 

w centrach zdrowia psychicznego (Dz. U. poz. 955) 

art. 48e ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. 

o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych (Dz. 

U. z 2021 r. poz. 1285, z późn. zm.) 

61.  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 marca 

2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów, zakresu 

i wzorów oraz sposobu przetwarzania dokumentacji medycznej 

w podmiotach leczniczych utworzonych przez Ministra Obrony 

Narodowej (Dz. U. poz. 833). 

art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. 

o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 849 oraz z 2022 r. poz. 

64) 

62.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2002 r. w 

sprawie podmiotów uprawnionych do zakupu produktów 

leczniczych w hurtowni farmaceutycznej (Dz. U. Nr 216, poz. 

1831). 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 

kwietnia 2022 r. w sprawie podmiotów 

uprawnionych do zakupu produktów 

leczniczych w hurtowniach farmaceutycznych 

(Dz. U. poz. 852) na podstawie art. 78 ust. 2 

ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo 

farmaceutyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1977 i 

2120 oraz z 2022 r. poz. 830) – wejście w 

życie 20.04.2022 r. 

63.  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2022 r. w 

sprawie określenia procedur oraz usług, w których dokument 

elektroniczny oraz certyfikat mogą być wykorzystywane do 

stwierdzania tożsamości obywatela Ukrainy (Dz. U. poz. 841). 

art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o 

pomocy obywatelom Ukrainy w związku z 

konfliktem zbrojnym na terytorium tego 

państwa (Dz. U. poz. 583, 682, 683 i 684) 

64.  Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w 

sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i 

zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. 

2022, poz. 928). 

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 2021 r. poz. 2069 i 2120 oraz z 2022 

r. poz. 64 i 655) 

65.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 marca 2022 r. w 

sprawie potwierdzania znajomości języka polskiego koniecznej 

do wykonywania zawodu farmaceuty na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 2022 poz. 734). 

art. 13 ust. 6 ustawy z dnia 10 grudnia 2020 r. 

o zawodzie farmaceuty (Dz. U. z 2022 r. poz. 

184 i 655) 

66.  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 marca 

2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów, zakresu 

i wzorów oraz sposobu przetwarzania dokumentacji medycznej 

w podmiotach leczniczych utworzonych przez Ministra Obrony 

Narodowej (Dz. U. poz. 833). 

art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. 

o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 849 oraz z 2022 r. poz. 

64) 

67.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 kwietnia 2022 r. w 

sprawie praktyki zawodowej w aptece (Dz. U. poz. 784). 

art. 12 ust. 6 ustawy z dnia 10 grudnia 2020 r. 

o zawodzie farmaceuty (Dz. U. z 2022 r. poz. 

184 i 655) 

68.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 kwietnia 2022 r. w 

sprawie sposobu ustalania ryczałtu systemu podstawowego 

szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej na 

okres rozliczeniowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2022 r. 

do dnia 31 grudnia 2022 r. (Dz. U. poz. 774). 

art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 24 lutego 2022 r. o 

zmianie ustawy o świadczeniach opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. 

U. poz. 526) 

69.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 kwietnia 2022 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie metody zapobiegania 

COVID-19 (Dz.U. 2022, poz. 723) 

art. 3 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 

r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i 

chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2021 r. 

poz. 2069 i 2120 oraz z 2022 r. poz. 64 i 655) 
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70.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 kwietnia 2022 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych 

informacji przetwarzanych przez świadczeniodawców, 

szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich 

przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania 

świadczeń ze środków publicznych (Dz. U. poz. 749). 

art. 190 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. 

o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych (Dz. 

U. z 2021 r. poz. 1285, z późn. zm.) 

71.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 kwietnia 2022 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów oświadczeń o 

przysługującym świadczeniobiorcy prawie do świadczeń opieki 

zdrowotnej (Dz.U. 2022, poz. 752) 

art. 50 ust. 10 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. 

o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych (Dz. 

U. z 2021 r. poz. 1285, z późn. zm.) 

72.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 kwietnia 2022 r. 

uchylające rozporządzenie w sprawie standardu organizacyjnego 

opieki w izolatoriach (Dz. U. 2022, poz. 800) 

 

art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. 

o działalności leczniczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 

633 i 655) 

73.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 marca 2022 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu 

Narodowemu Funduszowi Zdrowia (Dz. U. poz. 591). 

art. 96 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. 

o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych (Dz. 

U. z 2021 r. poz. 1285, z późn. zm.) 

74.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 marca 2022 r. w 

sprawie metody zapobiegania zakażeniu lub chorobie zakaźnej 

stanowiącej szczególne zagrożenie dla zdrowia publicznego w 

związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy (Dz. U. 

poz. 681). 

art. 3 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 

r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i 

chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2021 r. 

poz. 2069 i 2120 oraz z 2022 r. poz. 64 i 655) 

75.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 marca 2022 r. w 

sprawie chorób zakaźnych powodujących powstanie obowiązku 

hospitalizacji (Dz. U. poz. 680). 

art. 34 ust. 5 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o 

zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i 

chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2021 r. 

poz. 2069 i 2120 oraz z 2022 r. poz. 64 i 655) 

76.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 lutego 2022 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń 

gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki 

specjalistycznej (Dz.U. 2022 poz. 482) 

art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o 

świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych 

(Dz.U.2021.1285) 

77.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 marca 2022 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie wojewódzkiego planu 

działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne (Dz.U. 

2022 poz. 634) 

art. 21 ust. 17 ustawy z dnia 8 września 2006 r. 

o Państwowym Ratownictwie Medycznym 

(Dz.U.2021.2053) 

78.  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 marca 2022 r. 

w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i 

zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii  ((Dz.U. 

2022 poz. 679) 

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 2021 r. poz. 2069 i 2120 oraz z 

2022 r. poz. 64 i 655) 

79.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 lutego 2022 r. w 

sprawie sposobu dopełnienia obowiązku doskonalenia 

zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów (Dz.U. 2022 poz. 464) 

Art. 18 ust. 9 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o 

zawodach lekarza i lekarza dentysty 

(Dz.U.2021.790)  

80.  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 lutego 2022 r. w 

sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i 

zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. 2022 

poz. 473) 

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 2021 r. poz. 2069 i 2120 oraz z 2022 

r. poz. 64) 
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81.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2022 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń 

gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki 

specjalistycznej (Dz.U. 2022 poz. 365) 

Art. 31d z dnia 27 sierpnia 2004 r. o 

świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych 

(Dz.U.2021.1285) 

82.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 stycznia 2022 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu substancji 

psychotropowych, środków odurzających oraz nowych 

substancji psychoaktywnych (Dz.U. 2022 poz. 274) 

Art. 44f ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o 

przeciwdziałaniu narkomanii 

(Dz.U.2020.2050) 

83.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 lutego 2022 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń 

gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego 

(Dz.U.2022.419) 

art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o 

świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych (Dz. 

U. z 2021 r. poz. 1285, z późn. zm.) 

84.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 lutego 2022 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. 2022 poz. 354) 

Art. 34 ust. 5 ustawy  z dnia 5 grudnia 2008 r. 

o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i 

chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U.2021.2069) 

85.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 lutego 2022 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie standardu 

organizacyjnego opieki zdrowotnej nad pacjentem podejrzanym 

o zakażenie lub zakażonym wirusem SARS-CoV-2 (Dz.U. 2022 

poz. 383) 

art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. 

o działalności leczniczej (Dz.U.2021.711) 

86.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 lutego 2022 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych 

wymogów, jakim powinien odpowiadać lokal apteki (Dz.U. 

2022 poz. 412) 

Art. 98 ust. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. 

Prawo farmaceutyczne (Dz.U.2021.1977) 

87.  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 lutego 2022 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych 

ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu 

epidemii ((Dz.U. 2022 poz. 353) 

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 2021 r. poz. 2069 i 2120 oraz z 

2022 r. poz. 64) 

88.  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lutego 2022 r. 

 zmieniające rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego 

„Profilaktyka 40 PLUS” ((Dz.U.2022.358) 

art. 48e ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. 

o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych (Dz. 

U. z 2021 r. poz. 1285, z późn. zm) 

89.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 stycznia 2022 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków 

umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. 2022 

poz. 236) 

art. 137 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. 

o świadczeniach opieki zdrowotnej finan-

sowanych ze środków publicznych 

(Dz.U.2021.1285) 

90.  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2022 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych 

ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu 

epidemii (Dz.U. 2022 poz. 210) 

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 2021 r. poz. 2069 i 2120 oraz z 

2022 r. poz. 64) 

91.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lutego 2022 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu informacji 

gromadzonych w Systemie Ewidencji Zasobów Ochrony 

art. 24 ust. 8 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. 

o systemie informacji w ochronie zdrowia 

(Dz.U.2021.666) 
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Zdrowia oraz sposobu i terminów przekazywania tych informacji 

(Dz.U. 2022 poz. 283) 

92.   

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 stycznia 2022 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie Lekarskiego Egzaminu 

Końcowego i Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego 

(Dz.U. 2022 poz. 220) 

 

Art. 14f ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. 

o zawodach lekarza i lekarza dentysty 

(Dz.U.2021.790) 

93.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 stycznia 2022 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie Krajowego Ośrodka 

Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym (Dz.U. 2022 poz. 

192) 

Art. 8 ustawy z dnia 22 listopada 2013 r. o 

postępowaniu wobec osób z zaburzeniami 

psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, 

zdrowia lub wolności seksualnej innych osób 

(Dz.U.2021.1638) 

94.  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2022 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych 

ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu 

epidemii (Dz.U. 2022 poz. 210) 

Art. 46a, art. 46b pkt 1-6 i 8-13 Ustawy z dnia 

5 grudnia 2008 r. o za-pobieganiu oraz 

zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u 

ludzi (Dz.U.2021.2069) 

95.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 stycznia 2022 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. 2022 poz. 235)  

Art. 34 ust. 5 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o 

zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i 

chorób zakaźnych u ludzi ((Dz.U.2021.2069)) 

96.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 stycznia 2022 r. w 

sprawie programu pilotażowego w zakresie wykorzystania 

elektronicznych stetoskopów w ramach podstawowej opieki 

zdrowotnej przez świadczeniobiorców zakażonych wirusem 

SARS-CoV-2 (Dz.U. 2022 poz. 257) 

Art. 48e ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 

r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych 

(Dz.U.2021.1285) 

97.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 stycznia 2022 r. w 

sprawie wykazu badań diagnostycznych, które mogą być 

wykonywane przez farmaceutę (Dz.U. 2022 poz. 153) 

art. 4 ust. 7 Ustawy z dnia 10 grudnia 2020 r. o 

zawodzie farmaceuty (Dz.U.2022.184) 

98.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 stycznia 2022 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. 2022 poz. 152) 

art. 34 ust. 5 Ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o 

za-pobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i 

chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U.2021.2069) 

99.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 stycznia 2022 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie standardu 

organizacyjnego opieki zdrowotnej nad pacjentem podejrzanym 

o zakażenie lub zakażonym wirusem SARS-CoV-2 (Dz.U. 2022 

poz. 151) 

art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. 

o działalności leczniczej (Dz.U.2021.711) 

100.  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 stycznia 2022 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych 

ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu 

epidemii (Dz.U. 2022 poz. 149) 

Art. 46a, art. 46b pkt 1-6 i 8-13 Ustawy z dnia 

5 grudnia 2008 r. o za-pobieganiu oraz 

zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u 

ludzi (Dz.U.2021.2069) 

101.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 grudnia 2021 r. w 

sprawie programu pilotażowego w zakresie wykorzystania 

elektronicznych spirometrów w podstawowej opiece zdrowotnej 

i ambulatoryjnej opiece specjalistycznej (Dz.U. 2022 poz. 121) 

art. 48e ust. 5 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 

r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych 

(Dz.U.2021.1285) 
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102.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 grudnia 2021 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych 

wymogów, jakim powinien odpowiadać lokal apteki (Dz.U. 

2022 poz. 38) 

Art. 98 ust. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. 

Prawo farmaceutyczne (Dz.U.2021.1977) 

103.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2021 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń 

gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz.U. 2021 

poz. 2482) 

art. 31d Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o 

świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych 

(Dz.U.2021.1285)  

104.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2021 r. w 

sprawie punktów edukacyjnych uzyskiwanych w ramach 

ustawicznego rozwoju zawodowego oraz wzoru karty rozwoju 

zawodowego farmaceuty (Dz.U. 2021 poz. 2494) 

art. 78 ust. 4 Ustawy z dnia 10 grudnia 2020 r. 

o zawodzie farmaceuty (Dz.U.2021.97) 

105.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 grudnia 2021 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego 

w centrach zdrowia psychicznego (Dz.U. 2021 poz. 2491) 

art. 48e ust. 5 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 

r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych 

(Dz.U.2021.1285) 

106.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2021 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów, zakresu i 

wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania 

(Dz.U. 2021 poz. 2477) 

Art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. 

o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta 

(Dz.U.2020.849) 

107.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2021 r. w 

sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w 

sprawie niepożądanych odczynów poszczepiennych oraz 

kryteriów ich rozpoznawania (Dz.U. 2021 poz. 2470) 

art. 21 ust. 8 Ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o 

zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i 

chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U.2021.2069) 

108.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2021 r. w 

sprawie formularza Instrumentu Oceny Wniosków 

Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia dla inwestycji 

pozostających bez wpływu na zakres udzielanych świadczeń 

opieki zdrowotnej (Dz.U. 2021 poz. 2488) 

art. 95h ust. 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 

r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych 

(Dz.U.2021.1285) 

109.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2021 r. w 

sprawie formularza Instrumentu Oceny Wniosków 

Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia dla inwestycji skutkujących 

zmianą zakresu udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. 

2021 poz. 2487) 

art. 95h ust. 1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 

r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych 

(Dz.U.2021.1285) 

110.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2021 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązkowych 

szczepień ochronnych (Dz.U. 2021 poz. 2441) 

art. 17 ust. 10 Ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. 

o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i 

chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U.2021.2069) 

111.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2021 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego 

opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci onkologicznej 

(Dz.U. 2021 poz. 2412) 

Art. 48e ust. 5 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 

r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych 

(Dz.U.2021.1285) 

112.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2021 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze 

Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. 2021 poz. 

2398) – wprowadza obowiązek przeprowadzenia szczepień 

ochronnych  

art. 46 ust. 2 i 4 Ustawy z dnia 5 grudnia 2008 

r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i 

chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U.2021.2069) 

113.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 grudnia 2021 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji wymaganych 

od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy 

w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz.U. 

art. 50 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. 

o działalności leczniczej (Dz. U. z 2021 r. poz. 

711, 1773 i 2120) 
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2021 poz. 2359) 

114.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 grudnia 2021 r. w 

sprawie zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz 

zlecenia naprawy wyrobu medycznego (Dz.U. 2021 poz. 2499) 

art. 38 ust. 7 Ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o 

refundacji leków, środków spożywczych 

specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz 

wyrobów medycznych (Dz.U.2021.523) 

115.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 grudnia 2021 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu pomieszczeń 

wchodzących w skład powierzchni podstawowej i pomocniczej 

apteki ((Dz.U.2022.23)) 

art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. 

– Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 

1977 i 2120)  

116.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 grudnia 2021 r. w 

sprawie apteczek okrętowych i apteczek medycznych oraz wzoru 

karty zdrowia dla marynarza na statku morskim (Dz.U. 2021 

poz. 2275) 

art. 72 Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o 

pracy na morzu (Dz.U.2020.1353) 

117.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2021 r. w 

sprawie wzorów dokumentów: Prawo wykonywania zawodu 

lekarza, Prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty (Dz.U. 

2021 poz. 2374) 

Art. 7e Ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o 

zawodach lekarza i lekarza dentysty 

(Dz.U.2021.790) 

118.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 grudnia 2021 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń 

gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia 

uzależnień (Dz.U. 2021 poz. 2400) 

art. 31d Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o 

świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych 

(Dz.U.2021.1285) 

119.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 grudnia 2021 r. w 

sprawie programu pilotażowego przeglądów lekowych (Dz.U. 

2021 poz. 2342) 

art. 48e ust. 5 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 

r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych 

(Dz.U.2021.1285)  

120.  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2021 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych 

ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu 

epidemii (Dz.U. 2021 poz. 2330) 

art. 46a, 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.2021.2069). 

121.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 grudnia 2021 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wymagań, 

jakim powinny odpowiadać zakłady i urządzenia lecznictwa 

uzdrowiskowego (Dz.U. 2021 poz. 2344) 

Art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o 

lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i 

obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz 

gminach uzdrowiskowych (Dz.U.2021.1301) 

122.  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2021 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych 

ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu 

epidemii (Dz.U. 2021 poz. 2311) 

art. 46a, 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.2021.2069). 

123.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 grudnia 2021 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji osób 

przeprowadzających badania kwalifikacyjne i szczepienia 

ochronne przeciwko COVID-19 (Dz.U. 2021 poz. 2306) 

art. 21c ust. 5 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. 

o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i 

chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U.2021.2069).  

124.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 grudnia 2021 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie metody zapobiegania 

COVID-19 (Dz.U. 2021 poz. 2305) 

art. 3 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 

r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i 

chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U.2021.2069). 

125.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 grudnia 2021 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie Krajowego Rejestru 

Pacjentów z COVID-19 (Dz.U. 2021 poz. 2240) 

art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. 

o systemie informacji w ochronie zdrowia 

(Dz.U.2021.666) 

126.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 grudnia 2021 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego 

Art. 48e ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 

r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 
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"Profilaktyka 40 PLUS" (Dz.U. 2021 poz. 2278) finansowanych ze środków publicznych 

(Dz.U.2021.1285) 

127.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 grudnia 2021 r. 

w sprawie kursu reedukacyjnego w zakresie problematyki 

przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii  oraz 

szczegółowych warunków i trybu kierowania na badania 

lekarskie lub badania psychologiczne  w zakresie psychologii 

transportu ((Dz.U. 2021 poz. 2242) 

art. 105 ust. 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. 

o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2021 r. poz. 

1212 i 1997) 

128.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 listopada 2021 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie składu oraz oznakowania 

suplementów diety (Dz.U. 2021 poz. 2236) 

Art. 27 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 25 sierpnia 

2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia 

(Dz.U.2020.2021) 

129.  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2021 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych 

ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu 

epidemii (Dz.U. 2021 poz. 2344) 

Art. 5 ust. 3 ustawy o lecznictwie 

uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach 

ochrony uzdrowiskowej oraz gminach 

uzdrowiskowych (Dz.U.2021.1301) 

130.  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 listopada 2021 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych 

ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu 

epidemii (Dz.U. 2021 poz. 2177) 

art. 46a, 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.2021.2069). 

131.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 sierpnia 2021 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów 

medycznych wydawanych na zlecenie (Dz.U. 2021 poz. 1691) 

Art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o 

refundacji leków, środków spożywczych 

specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz 

wyrobów medycznych (Dz.U.2021.523) 

132.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2021 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalizacji w 

dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (Dz.U. 

2021 poz. 2131) 

art. 46 ustawy  z dnia 24 lutego 2017 r. o 

uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach 

mających zastosowanie w ochronie zdrowia 

(Dz.U.2021.1297) 

133.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2021 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie priorytetów zdrowotnych 

(Dz.U. 2021 poz. 2144) 

art. 31a ust. 2 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 

r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych 

(Dz.U.2021.1285) 

134.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 listopada 2021 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków 

umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. 2021 

poz. 2175) 

art. 137 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. 

o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych 

(Dz.U.2021.1285)  

135.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 listopada 2021r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie metody zapobiegania 

grypie sezonowej w sezonie 2021/2022 ((Dz.U.2021.2098) 

art. 3 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 

r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i 

chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2021 r. 

poz. 2069) 

136.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2021 r. w 

sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w 

sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń 

opieki zdrowotnej (Dz.U. 2021 poz. 2003) 

art. 137 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. 

o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych 

(Dz.U.2021.1285) 
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137.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 października 2021 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków 

umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. 2021 

poz. 1926) 

art. 137 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. 

o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych 

(Dz.U.2021.1285) 

138.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 września 2021 r. w 

sprawie ogólnopolskiego kardiologiczno-kardiochirurgicznego 

rejestru przezcewnikowego leczenia zastawek serca "POL-

TaVALVE" (Dz.U. 2021 poz. 1849) 

art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. 

o systemie informacji w ochronie zdrowia 

(Dz.U.2021.666) 

139.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2021 r. 

w sprawie minimalnych wymagań dla jednostek ochrony 

zdrowia prowadzących działalność związaną z narażeniem w 

celach medycznych, polegającą na udzielaniu świadczeń 

zdrowotnych z zakresu radioterapii i leczenia za pomocą 

produktów radiofa maceutycznych (Dz.U. 2021 poz. 1890) 

art. 33p ust. 14 ustawy z dnia 29 listopada 

2000 r. – Prawo atomowe (Dz. U. z 2021 r. 

poz. 623 i 784)  

140.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2021 r. 

w sprawie nadawania uprawnień inspektora ochrony 

radiologicznej sprawującego wewnętrzny nadzór nad 

przestrzeganiem wymagań ochrony radiologicznej w jednostkach 

ochrony zdrowia (Dz.U. 2021 poz. 1908) 

art. 7(1) ust. 12 ustawy z dnia 29 listopada 

2000 r. – Prawo atomowe (Dz. U. z 2021 r. 

poz. 623 i 784) 

141.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2021 r. 

w sprawie składu i sposobu działania komisji orzekającej oraz 

trybu orzekania o stanie zdrowia farmaceuty (Dz. U. 2021. Poz. 

1922) 

art. 22 ust. 9 ustawy z dnia 10 grudnia 2020 r. 

o zawodzie farmaceuty (Dz. U. z 2021 r. poz. 

97 i 1559) 

142.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 października 2021 r. 

w sprawie formy i szczegółowego zakresu wzorcowych 

medycznych procedur radiologicznych dla standardowych  

ekspozycji medycznych oraz szczegółowych medycznych 

procedur radiologicznych (DZ. U 2021. Poz. 1920) 

art. 33zm ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. – 

Prawo atomowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 623 i 

784) 

143.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 października 2021 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego 

w centrach zdrowia psychicznego (Dz.U.2021.1976) 

art. 48(e) ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 

r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych 

(Dz.U.2021.1285) 

144.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 października 2021 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie metody zapobiegania 

COVID-19 (Dz.U. 2021 poz. 1914) 

art. 3 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 

r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i 

chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U.2020.1845). 

145.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2021 r. 

w sprawie minimalnych wymagań dla jednostek ochrony 

zdrowia prowadzących działalność związaną z narażeniem w 

celach medycznych, polegającą na udzielaniu świadczeń 

zdrowotnych z zakresu radioterapii i leczenia za pomocą 

produktów radiofarmaceutycznych (Dz.U. 2021 poz. 1890) 

art. 33p ust. 14 ustawy z dnia 29 listopada 

2000 r. Prawo atomowe (Dz.U.2021.623) 

146.  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 (Dz.U. 2021 poz. 1878)- utracił moc w dniu 

21.10.2021r.  

art. 46a, 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.2020.1845). 
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147.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 października 2021 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie współdziałania między 

organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Inspekcji 

Weterynaryjnej oraz Inspekcji Ochrony Środowiska w zakresie 

zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych, które mogą być 

przenoszone ze zwierząt na ludzi lub z ludzi na zwierzęta (Dz.U. 

2021 poz. 1859) 

art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o 

zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i 

chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U.2020.1845). 

148.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2021 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego 

opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci kardiologicznej 

(Dz.U.2021.1804) 

art. 48(e) ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 

r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych 

(Dz.U.2021.1285)  

149.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 lipca 2021 r. w 

sprawie wzoru karty zgonu (Dz.U. 2021 poz. 1448) 

art. 144 ust. 7 ustawy z dnia 28 listopada 2014 

r. Prawo o aktach stanu cywilnego 

(Dz.U.2021.709) 

150.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 lipca 2021 r. w 

sprawie wzorów karty urodzenia i karty martwego urodzenia 

(Dz.U. 2021 poz. 1421) 

art. 144 ust. 6 ustawy z dnia 28 listopada 2014 

r. Prawo o aktach stanu cywilnego 

(Dz.U.2021.709) 

151.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 sierpnia 2021 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych 

ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu 

epidemii (Dz.U.2021.1583) 

art. 46a, 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.2020.1845). 

152.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 września 2021 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania 

ryczałtu systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia 

świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. 2021 poz. 1724) 

art. 136c ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 

2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych 

(Dz.U.2021.1285) 

153.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 września 2021 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie metody zapobiegania 

grypie sezonowej w sezonie 2021/2022 (Dz.U. 2021 poz. 1688) 

art. 3 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 

r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i 

chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U.2020.1845). 

154.  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 września 2021 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń 

gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego 

(Dz.U.2021.1764) 

Art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o 

świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych 

(Dz.U.2021.1285).  

155.  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 września 2021 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych 

ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu 

epidemii (Dz.U. 2021 poz. 1754) 

art. 46a, 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.2020.1845). 

156.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2021 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie metody zapobiegania 

COVID-19 (Dz.U.2021.1771).  

art. 3 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 

r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i 

chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U.2020.1845).  

 

157.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2021 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie stypendiów ministra 

właściwego do spraw zdrowia dla studentów (Dz.U. 2021 poz. 

1727) 

art. 458 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 

2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i 

nauce (Dz.U.2021 poz.478) 

158.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 września 2021 r. w 

sprawie minimalnych wymagań dla jednostek ochrony zdrowia 

prowadzących działalność związaną z narażeniem w celach 

medycznych, polegającą na udzielaniu świadczeń zdrowotnych z 

zakresu rentgenodiagnostyki, radiologii zabiegowej lub 

art. 33q ust. 13 ustawy z dnia 29 listopada 

2000 r. Prawo atomowe (Dz.U.2021 poz.623) 
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diagnostyki związanej z podawaniem pacjentom produktów 

radiofa- maceutycznych (Dz.U. 2021 poz. 1725 ) 

159.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 września 2021 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania 

ryczałtu systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia 

świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. 2021 poz. 1724) 

art. 136c ust. 6 pkt 1 z dnia 27 sierpnia 2004 r. 

o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych 

(Dz.U.2021.1285). 

160.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia z dnia 27 sierpnia 2021 

r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia 

określonych ograniczeń,  nakazów i zakazów w związku z 

wystąpieniem stanu epidemii 

art. 46a, 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.2020.1845). 

161.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 sierpnia 2021 r. w 

sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu 

(Dz.U. 2021 poz. 1527) 

art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o 

Państwowej Inspekcji Sanitarnej. 

(Dz.U.2021.195) 

162.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 sierpnia 2021 r. w 

sprawie programu pilotażowego w zakresie kompleksowej 

opieki specjalistycznej nad świadczeniobiorcami leczonymi z 

powodu otyłości olbrzymiej KOS-BAR (Dz.U. 2021 poz. 1622) 

art. 48e ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. 

o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych 

(Dz.U.2021.1285) 

163.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 sierpnia 2021 r. 

uchylające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia 

funkcjonowania uczelni medycznych w związku z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  

(Dz.U. 2021 poz. 1594) 

art. 433a ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - 

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 

(Dz.U.2021.478) 

164.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 sierpnia 2021 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków 

umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. 2021 

poz. 1476) 

art. 137 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. 

o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych 

(Dz.U.2021.1285) 

165.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia  z dnia 27 sierpnia 2021 r. 

w sprawie szczegółowego wzoru zamówienia indywidualnego na 

produkty krwiopochodne, rekombinowane koncentraty 

czynników krzepnięcia oraz desmopresynę (Dz.U.2021.1592) 

Art. 27 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o 

publicznej służbie krwi (Dz.U.2020.1777) 

166.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 sierpnia 2021 r. w 

sprawie metody zapobiegania grypie sezonowej w sezonie 

2021/2022 (Dz.U. 2021 poz. 1581) 

art. 3 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 

r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i 

chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U.2020.1845) 

167.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2021 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów, zakresu i 

wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania 

(Dz.U. 2021 poz. 1468) 

art. 30 ust. 1 ustawy  z dnia 6 listopada 2008 r. 

o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta 

(Dz.U.2020.849) 

168.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 lipca 2021 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń 

gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz.U. 2021 

poz. 1429) 

art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o 

świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych 

(Dz.U.2021.1285) 
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169.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 lipca 2021 r. w 

sprawie trybu, sposobu i warunków wykonywania zadań przez 

Państwową Inspekcję Sanitarną na terenie urzędu obsługującego 

ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz jednostek 

organizacyjnych podległych temu ministrowi i przez niego 

nadzorowanych, na terenie podmiotów leczniczych tworzonych 

przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, w stosunku 

do pracowników tych jednostek oraz funkcjonariuszy Policji, 

Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej i Służby 

Ochrony Państwa (Dz.U. 2021 poz. 1458) 

art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o 

Państwowej Inspekcji Sanitarnej 

(Dz.U.2021.195). 

170.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 sierpnia 2021 r. w 

sprawie Dobrej Praktyki Laboratoryjnej i wykonywania badań 

zgodnie z zasadami Dobrej Praktyki Laboratoryjnej (Dz.U. 2021 

poz. 1422) 

art. 16 ust. 15 ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. 

o substancjach chemicznych i ich 

mieszaninach (Dz.U.2020.2289) 

171.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 lipca 2021 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. 2021 poz. 1352)  

art. 34 ust. 5 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o 

zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i 

chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U.2020.1845) 

172.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 lipca 2021 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie podziału kwoty środków 

finansowych w 2021 r. stanowiącej wzrost całkowitego budżetu 

na refundację (Dz.U. 2021 poz. 1398) 

art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o 

refundacji leków, środków spożywczych 

specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz 

wyrobów medycznych (Dz.U.2021.523) 

173.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 lipca 2021 r. w 

sprawie limitu przyjęć na studia na kierunkach lekarskim i 

lekarsko-dentystycznym (Dz.U. 2021 poz. 1359) 

art. 444 ust. 2 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - 

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 

(Dz.U.2021.478) 

174.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 lipca 2021 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków pobierania 

krwi od kandydatów na dawców krwi i dawców krwi (Dz.U. 

2021 poz. 1351) 

art. 16 ust. 7 Ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. 

o publicznej służbie krwi (Dz.U.2020.1777) 

175.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 lipca 2021 r. w 

sprawie programu pilotażowego w zakresie wykorzystania 

opasek telemedycznych w podstawowej opiece zdrowotnej 

(Dz.U. 2021 poz. 1328) 

art. 48e ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. 

o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych 

(Dz.U.2020.1398) 

176.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 lipca 2021 r. w 

sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w 

sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń 

opieki zdrowotnej (Dz.U. 2021 poz. 1327) 

art. 137 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. 

o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych 

(Dz.U.2020.1398)  

177.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 lipca 2021 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji osób 

przeprowadzających badania kwalifikacyjne i szczepienia 

ochronne przeciwko COVID-19 (Dz.U. 2021 poz. 1273) 

art. 21c ust. 5 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. 

o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i 

chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U.2020.1845) 

178.  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lipca 2021 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych 

ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu 

epidemii (Dz.U. 2021 poz. 1262)  

art. 46a, 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.2020.1845) 
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179.  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lipca 2021 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych 

ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu 

epidemii (Dz.U. 2021 poz. 1262) 

art. 46a, 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.2020.1845) 

180.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lipca 2021 r. w 

sprawie wysokości zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego 

lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizacje w 

ramach rezydentury (Dz.U. 2021 poz. 1218) 

art. 16j ust. 5 ustawy Ustawa z dnia 5 grudnia 

1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty 

(Dz.U.2021.790) 

181.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 lipca 2021 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków 

umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. 2021 

poz. 1235) 

art. 137 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. 

o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych 

(Dz.U.2020.1398) 

182.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lipca 2021 r. w 

sprawie Farmaceutycznego Egzaminu Weryfikacyjnego (Dz.U. 

2021 poz. 1254) 

art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 10 grudnia 2020 r. 

o zawodzie farmaceuty (Dz.U. 2021 poz. 97) 

183.  Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 

24 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 

zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby 

niepełnosprawnej (Dz.U. 2021 poz. 1149) 

art. 26e ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. 

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. 

(Dz.U.2021.573) 

184.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 czerwca 2021 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie recept (Dz.U. 2021 poz. 

1114) 

art. 96a ust. 12 Ustawy z dnia 6 września 2001 

r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U.2021 poz.974) 

185.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 czerwca 2021 r. w 

sprawie systemu zarządzającego trybami obsługi pacjenta w 

szpitalnym oddziale ratunkowym (Dz.U. 2021 poz. 1182) 

art. 33a ust. 12 Ustawy z dnia 8 września 2006 

r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym 

(Dz.U.2020 poz.882) 

186.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 czerwca 2021 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wykazu 

świadczeń opieki zdrowotnej wymagających ustalenia odrębnego 

sposobu finansowania (Dz.U. 2021 poz. 1121) 

Art. 136c ust. 6 pkt 2 Ustawa z dnia 27 

sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych (Dz.U.2020 poz.1398) 

187.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 czerwca 2021 r. w 

sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi 

Farmaceutycznemu (Dz.U. 2021 poz. 1115) 

art. 112 ust. 4 Ustawy z dnia 6 września 2001 

r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U.2021 poz.974) 

188.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 lipca 2021 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie kosztów, których 

wysokość nie jest zależna od parametrów wskazanych w art. 118 

ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 2021 

poz. 1198) 

art. 118 ust. 7 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 

r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych 

(Dz.U.2020 poz.1398) 

189.  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 2021 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych 

ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu 

epidemii (Dz.U. 2021 poz. 1116) 

art. 46a, 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.2020.1845) 
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190.  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2021 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych 

ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu 

epidemii (Dz.U. 2021 poz. 1125) 

art. 46a, 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.2020.1845) 

191.  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2021 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych 

ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu 

epidemii (Dz.U. 2021 poz. 1145) 

art. 46a, 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.2020.1845) 

192.  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2021 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych 

ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu 

epidemii (Dz.U. 2021 poz. 1125) 

art. 46a, 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.2020.1845) 

193.  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 2021 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych 

ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu 

epidemii (Dz.U. 2021 poz. 1116) 

art. 46a, 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.2020.1845) 

194.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 czerwca 2021 r. w 

sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi 

Farmaceutycznemu (Dz.U. 2021 poz. 1115) 

art. 112 ust. 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. 

Prawo farmaceutyczne. (Dz.U.2021.974) 

195.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 maja 2021 r. w 

sprawie nadania statutu Biuru do spraw Substancji Chemicznych 

(Dz.U. 2021 poz. 1046) 

art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o 

substancjach chemicznych i ich mieszaninach 

(Dz.U.2020 poz.2289) 

196.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 czerwca 2021 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie metody zapobiegania 

COVID-19 (Dz.U. 2021 poz. 1068) 

art. 3 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 

r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i 

chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U.2020.1845) 

197.  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2021 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych 

ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu 

epidemii (Dz.U. 2021 poz. 1054)  

art. 46a, 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.2020.1845) 

198.  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 (Dz.U. 2021 poz. 1013) 

art. 46a, 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.2020.1845) 

199.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 czerwca 2021 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie metody zapobiegania 

COVID-19 (Dz.U. 2021 poz. 1034) 

art. 3 ust. 4 pkt 2 z dnia 5 grudnia 2008 r. o 

zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i 

chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U.2020.1845) 

200.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 czerwca 2021 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych 

wymogów, jakim powinien odpowiadać lokal apteki (Dz.U. 

2021 poz. 1035) 

art. 98 ust. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. 

Prawo farmaceutyczne (Dz.U.2021.974) 

201.  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 maja 2021 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych 

ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu 

epidemii (Dz.U. 2021 poz. 957) 

art. 46a, 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.2020.1845) 

202.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 maja 2021 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie metody zapobiegania 

art. 3 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 

r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i 
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COVID-19 (Dz.U. 2021 poz. 855) chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U.2020.1845) 

203.  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w 

sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i 

zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. 2021 

poz. 861) 

art. 46a, 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.2020.1845) 

204.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 maja 2021 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia pielęgniarek i 

położnych dokonujących przetaczania krwi i jej składników 

(Dz.U. 2021 poz. 902) 

art. 21 ust. 7 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. 

o publicznej służbie krwi. (Dz.U.2020 poz. 

1777) 

205.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 maja 2021 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie szpitalnego oddziału 

ratunkowego (Dz.U.2021 poz.991) 

Art. 34 ustawy z dnia 8 września 2006 r. 

o Państwowym Ratownictwie Medycznym 

(Dz.U.2020.882).  

206.  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 maja 2021 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych 

ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu 

epidemii (Dz.U. 2021 poz. 879)- Akt utracił moc 

art. 46a, 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.2020.1845) 

207.  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w 

sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i 

zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. 2021 

poz. 861) 

art. 46a, 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.2020.1845) 

208.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 maja 2021 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie metody zapobiegania 

COVID-19 (Dz.U. 2021 poz. 855) 

art. 3 ust. 4 pkt 2 5 grudnia 2008 r. o 

zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i 

chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U.2020.1845) 

209.  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 maja 2021 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych 

ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu 

epidemii (Dz.U. 2021 poz. 852) 

art. 46a, 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.2020.1845) 

210.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 maja 2021 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. 2021 poz. 853) 

art. 34 ust. 5 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o 

zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i 

chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U.2020.1845)  

211.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 maja 2021 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu leków dla 

świadczeniobiorcy posiadającego tytuł "Zasłużonego 

Honorowego Dawcy Krwi" lub "Zasłużonego Dawcy 

Przeszczepu" (Dz.U. 2021 poz. 879)   

art. 43 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. 

o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych 

(Dz.U.2020.1398) 

212.  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2021 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych 

ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu 

epidemii ( 

art. 46a, 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.2020.1845)   

213.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 kwietnia 2021 r. w 

sprawie Lekarskiego Egzaminu Końcowego i Lekarsko-

Dentystycznego Egzaminu Końcowego (Dz.U. 2021 poz. 828) 

art. 14f ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o 

zawodach lekarza i lekarza dentysty 

(Dz.U.2021 poz. 790) 

214.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2021 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie standardów jakości dla 

medycznych laboratoriów diagnostycznych i 

mikrobiologicznych (Dz.U. 2021 poz. 747) 

art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o 

diagnostyce laboratoryjnej (Dz.U.2020.2061) 

215.  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 kwietnia 2021 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych 

art. 46a, art. 46b pkt 1-6 i 8-13 ustawy z dnia 5 

grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz 
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ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu 

epidemii (Dz.U. 2021 poz. 748) 

zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u 

ludzi (Dz.U.2020.1845) 

216.  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 kwietnia 2021 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych 

ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu 

epidemii (Dz.U. 2021 poz. 729) 

art. 46a, 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.2020.1845) 

217.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 kwietnia 2021 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie standardu 

organizacyjnego opieki w izolatoriach (Dz.U. 2021 poz. 726) 

art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. 

o działalności leczniczej (Dz.U.2021.711) 

218.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 kwietnia 2021 r. w 

sprawie programu pilotażowego w zakresie wykorzystania 

elektronicznych stetoskopów w podstawowej opiece zdrowotnej 

(Dz.U. 2021 poz. 712) 

art. 48e ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. 

o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych 

(Dz.U.2020.1398) 

219.  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2021 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych 

ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu 

epidemii (Dz.U. 2021 poz. 700) 

art. 46a, 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.2020.1845) 

220.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 kwietnia 2021 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań Dobrej 

Praktyki Dystrybucyjnej (Dz.U. 2021 poz. 714) 

art. 79 ustawy z dnia 6 września 2001 r. 

Prawo farmaceutyczne (Dz.U.2020.944) 

221.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 kwietnia 2021 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie rezerwy szczepionek oraz 

innych immunologicznych produktów leczniczych, stosowanych 

w razie wystąpienia zagrożenia epidemicznego lub epidemii 

(Dz.U. 2021 poz. 715) 

art. 18a ust. 4 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. 

o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i 

chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U.2020.1845)  

222.  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 kwietnia 2021 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych 

ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu 

epidemii (Dz.U. 2021 poz. 683) 

art. 46a, art. 46b pkt 1-6 i 8-13 ustawy z dnia 5 

grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz 

zwalczaniu zakażeń i chorób zkanych u ludzi 

(Dz.U.2020.1845) 

223.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2021 r. w 

sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w 

sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń 

opieki zdrowotnej (Dz.U. 2021 poz. 745) 

art. 137 ust. 2  ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 

r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych 

(Dz.U.2020.1398)  

224.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 kwietnia 2021 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów 

wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o 

udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. 2021 poz. 637) 

art. 148 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. 

o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych 

(Dz.U.2020.1398) 

225.  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 marca 2021 r. w 

sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025 

(Dz.U. 2021 poz. 642) 

art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. 

o zdrowiu publicznym (Dz.U.2021.183) 

226.  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2021 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych 

ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu 

epidemii (Dz.U. 2021 poz. 574) 

art. 46a, 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.2020.1845)  

227.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 kwietnia 2021 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów 

wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o 

udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U.2021.637) 

Art. 148 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 

r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych 

(Dz.U.2020.1398) 

228.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 kwietnia 2021 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń 

art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o 

świadczeniach opieki zdrowotnej 
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gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz.U. 2021 

poz. 638) 

finansowanych ze środków publicznych 

(Dz.U.2020.1398) 

229.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 kwietnia 2021 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie Krajowego Rejestru 

Pacjentów z COVID-19 (Dz.U. 2021 poz. 636) 

art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. 

o systemie informacji w ochronie zdrowia 

(Dz.U.2020 poz. 702) 

230.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2021 r. w 

sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w 

sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia 

szpitalnego (Dz.U. 2021 poz. 652) 

art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o 

świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych 

(Dz.U.2020.1398) 

231.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2021 r. 

w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie 

w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń 

opieki zdrowotnej (Dz.U.2021.658)  

art. 137 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. 

o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych 

(Dz.U.2020.1398) 

232.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2021 r. w 

sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w 

sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń 

opieki zdrowotnej (Dz.U. 2021 poz. 657) 

art. 137 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. 

o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych 

(Dz.U.2020.1398) 

233.  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 2021 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych 

ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu 

epidemii (Dz.U.2021.617) 

art. 46(a), art. 46(b) pkt 1, art. 46(b) pkt 2, art. 

46(b) pkt 3, art. 46(b) pkt 4, art. 46(b) pkt 5, 

art. 46(b) pkt 6, art. 46(b) pkt 8, art. 46(b) pkt 

9, art. 46(b) pkt 10, art. 46(b) pkt 11, art. 46(b) 

pkt 12, art. 46(b) pkt 13 ustawy z dnia 5 

grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz 

zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u 

ludzi (Dz.U.2020.1845) 

234.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 kwietnia 2021 r. 

w sprawie kwalifikacji osób przeprowadzających badania 

kwalifikacyjne i szczepienia ochronne przeciwko COVID-19 

(Dz.U.2021.668) 

art. 21(c) ust. 5 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. 

o zapo-bieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i 

chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U.2020.1845) 

235.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2021 r. w 

sprawie zakresu informacji gromadzonych w Systemie 

Ewidencji Zasobów Ochrony Zdrowia oraz sposobu i terminów 

przekazywania tych informacji (Dz.U. 2021 poz. 614) 

art. 24 ust. 8 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. 

o systemie informacji w ochronie zdrowia 

(Dz.U.2020 poz. 702) 

236.  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 marca 2021 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych 

ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu 

epidemii (Dz.U. 2021 poz. 546) 

art. 46a, 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.2020.1845) 

237.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 marca 2021 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu substancji 

psychotropowych, środków odurzających oraz nowych 

substancji psychoaktywnych (Dz.U. 2021 poz. 518) 

art. 44f ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o 

przeciwdziałaniu narkomanii 

(Dz.U.2020.2050) 

238.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 marca 2021 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania ze 

zwłokami i szczątkami ludzkimi (Dz.U. 2021 poz. 511) 

art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. 

o cmentarzach i chowaniu zmarłych 

(Dz.U.2020.1947) 

239.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 marca 2021 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń 

gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego (Dz.U. 

2021 poz. 480) 

art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o 

świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych 

(Dz.U.2020.1398) 

240.  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021 r. w 

sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i 

zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. 2021 

art. 46a, art. 46b pkt 1-6 i 8-13 ustawy z dnia 5 

grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz 

zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u 
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poz. 512) Akt utracił moc  ludzi (Dz.U.2020.1845) 

241.  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 marca 2021 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych 

ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu 

epidemii (Dz.U. 2021 poz. 546) 

art. 46a, 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.2020.1845) 

242.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 marca 2021 r. w 

sprawie wzorów oświadczeń o przysługującym 

świadczeniobiorcy prawie do świadczeń opieki zdrowotnej 

(Dz.U. 2021 poz. 475) 

art. 50 ust. 10 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. 

o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych 

(Dz.U.2020.1398) 

243.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2021 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie standardu 

organizacyjnego teleporady w ramach podstawowej opieki 

zdrowotnej (Dz.U. 2021 poz. 427) 

art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. 

o działalności leczniczej (Dz.U.2020.295) 

244.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 marca 2021 r. w 

sprawie wzoru wniosku o zwrot kosztów świadczeń opieki 

zdrowotnej udzielonych poza granicami kraju (Dz.U. 2021 poz. 

429) 

art. 42d ust. 25 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 

r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych 

(Dz.U.2020.1398) 

245.  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021 r. 

w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i 

zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii 

(Dz.U.2021.447) Akt utracił moc  

art. 46(a), art. 46(b) pkt 1, art. 46(b) pkt 2, art. 

46(b) pkt 3, art. 46(b) pkt 4, art. 46(b) pkt 5, 

art. 46(b) pkt 6, art. 46(b) pkt 8, art. 46(b) pkt 

9, art. 46(b) pkt 10, art. 46(b) pkt 11, art. 46(b) 

pkt 12, art. 46(b) pkt 13 dnia 5 grudnia 2008 r. 

o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i 

chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U.2020.1845) 

246.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 lutego 2021 r. w 

sprawie chorób zakaźnych powodujących powstanie obowiązku 

hospitalizacji, izolacji lub izolacji w warunkach domowych oraz 

obowiązku kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego (Dz.U. 

2021 poz. 351) 

art. 34 ust. 5 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o 

zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i 

chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U.2020.1845) 

247.  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021 r. w 

sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i 

zakazów w związku z wstąpieniem stanu epidemii (Dz. U. 2021 

poz. 367).  Uchylony  

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, 2112 i 2401 

oraz z 2021 r. poz. 159, 180 i 255) 

248.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 lutego 2021 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie standardu 

organizacyjnego opieki zdrowotnej w dziedzinie anestezjologii i 

intensywnej terapii (Dz.U. 2021 poz. 333) 

art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. 

o działalności leczniczej (Dz.U.2020.295) 

249.  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 lutego 2021 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych 

ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu 

epidemii (Dz.U. 2021 poz. 253) uchylony  

Art. 46a 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.2020.1845) 

250.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 lutego 2021 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie standardu 

organizacyjnego teleporady w ramach podstawowej opieki 

zdrowotnej (Dz.U.2021.231) 

Art. 22 ust 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. 

o działalności leczniczej (Dz.U.2020.295) 

251.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 lutego 2021 r. w 

sprawie formularza Instrumentu Oceny Wniosków 

Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia dla inwestycji skutkujących 

zmianą zakresu udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. 

2021 poz. 252) 

art. 95h ust. 1 z dnia 27 sierpnia 2004 r. o 

świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych 

(Dz.U.2020.1398)  
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252.  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2021 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych 

ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu 

epidemii (Dz.U. 2021 poz. 267) uchylony  

Art. 46a 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.2020.1845) 

253.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 lutego 2021 r. w 

sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w 

sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń 

opieki zdrowotnej (Dz.U. 2021 poz. 263) 

art. 137 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. 

o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych 

(Dz.U.2020.1398) 

254.  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2021 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych 

ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu 

epidemii (Dz.U. 2021 poz. 207) uchylony 

Art. 46a 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.2020.1845) 

255.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 stycznia 2020 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie substancji chemicznych, 

ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o 

działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy 

(Dz.U. 2020 poz. 197) 

art. 222 par. 3 ustawy  z dnia 26 czerwca 1974 

r. Kodeks pracy (Dz.U.2020.1320) 

256.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 lutego 2021 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów, zakresu i 

wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania 

(Dz.U. 2021 poz. 302) 

art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. 

o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta 

(Dz.U.2020.849) 

257.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 lutego 2021 r. w 

sprawie kwalifikacji osób przeprowadzających szczepienia 

ochronne przeciwko COVID-19 (Dz.U. 2021 poz. 293) 

Akt utracił moc 

art. 21c ust. 5 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. 

o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i 

chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U.2020.1845) 

258.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 lutego 2021 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów 

wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o 

udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. 2021 poz. 307) 

art. 148 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. 

o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych 

(Dz.U.2020.1398) 

259.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 stycznia 2021 r. w 

sprawie wysokości opłat za złożenie wniosków w zakresie 

refundacji leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia 

żywieniowego, wyrobu medycznego lub za ich uzupełnienie 

(Dz.U. 2021 poz. 138) 

art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o 

refundacji leków, środków spożywczych 

specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz 

wyrobów medycznych (Dz.U.2020.357)  

260.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 grudnia 2020 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wykazu 

świadczeń opieki zdrowotnej wymagających ustalenia odrębnego 

sposobu finansowania (Dz.U. 2020 poz. 2214) 

art. 136c ust. 6 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 

2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych 

(Dz.U.2020.1398) 

261.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 stycznia 2021 r. w 

sprawie minimalnych wymagań, jakie muszą spełniać analizy 

uwzględnione we wnioskach o objęcie refundacją i ustalenie 

urzędowej ceny zbytu, o objęcie refundacją i ustalenie urzędowej 

ceny zbytu technologii lekowej o wysokiej wartości klinicznej 

oraz o podwyższenie urzędowej ceny zbytu leku, środka 

spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu 

medycznego, które nie mają odpowiednika refundowanego w 

danym wskazaniu (Dz.U. 2021 poz. 74) 

Art. 24 ust 7 pkt 2 ustawy z dnia 12 maja 2011 

r. o refundacji leków, środków spożywczych 

specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz 

wyrobów medycznych (Dz.U.2020.357) 

262.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2020 r. w 

sprawie recept (Dz.U. 2020 poz. 2424) 

Art. 96a ust 12 ustawy z dnia 6 września 2001 

r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U.2020.944) 
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263.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2021 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie standardu 

organizacyjnego teleporady w ramach podstawowej opieki 

zdrowotnej (Dz.U. 2021 poz. 95) 

Art. 22 ust 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. 

o działalności leczniczej (Dz.U.2020.295) 

264.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 listopada 2020 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego 

dotyczącego leczenia ostrej fazy udaru niedokrwiennego za 

pomocą przezcewnikowej trombektomii mechanicznej naczyń 

domózgowych lub wewnątrzczaszkowych (Dz.U. 2020 poz. 

2093) 

art. 48e ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. 

o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych 

(Dz.U.2020.1398) 

265.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 grudnia 2020 r. w 

sprawie podziału kwoty środków finansowych w 2021 r. 

stanowiącej wzrost całkowitego budżetu na refundację (Dz.U. 

2020 poz. 2292) 

art. 3 ust. 4 ustawy  z dnia 12 maja 2011 r. o 

refundacji leków, środków spożywczych 

specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz 

wyrobów medycznych (Dz.U.2020.357) 

266.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 grudnia 2020 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, jakie powinien 

spełniać system zapewnienia jakości w bankach tkanek i 

komórek (Dz.U. 2020 poz. 2308) 

art. 29 ust. 3 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o 

pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu 

komórek, tkanek i narządów (Dz.U.2020.2134)  

267.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 grudnia 2020 r. w 

sprawie szczegółowego zakresu zadań psychologa w ramach 

wsparcia psychologicznego dyspozytorów medycznych (Dz.U. 

2020 poz. 2307) 

art. 26a ust. 5 ustawy z dnia 8 września 2006 r. 

o Państwowym Ratownictwie Medycznym 

(Dz.U.2020.882) 

268.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 grudnia 2020 r. w 

sprawie programu pilotażowego dotyczącego kompleksowych 

badań patomorfologicznych JGPato (Dz.U. 2020 poz. 2360) 

art. 48e ust. 5 z dnia 27 sierpnia 2004 r. o 

świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych 

(Dz.U.2020.1398) 

269.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 grudnia 2020 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu 

ustalania kosztów czynności związanych z pobieraniem, 

przechowywaniem, przetwarzaniem, sterylizacją i dystrybucją 

komórek, tkanek i narządów (Dz.U. 2020 poz. 2365) 

art. 3 ust. 14 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o 

pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu 

komórek, tkanek i narządów (Dz.U.2020.2134) 

270.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 grudnia 2020 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń 

gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia 

uzależnień (Dz.U. 2020 poz. 2155) 

Art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o 

świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych 

(Dz.U.2020.1398) 

271.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 listopada 2020 r. w 

sprawie rodzajów dokumentacji dyspozytorni medycznej (Dz.U. 

2020 poz. 2149) 

art. 24h ustawy z dnia 8 września 2006 r. o 

Państwowym Ratownictwie Medycznym 

(Dz.U.2020.882) 

272.  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2021 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych 

ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu 

epidemii (Dz.U.2021.153)  

art. 46(a), art. 46(b) pkt 1, art. 46(b) pkt 2, art. 

46(b) pkt 3, art. 46(b) pkt 4, art. 46(b) pkt 5, 

art. 46(b) pkt 6, art. 46(b) pkt 8, art. 46(b) pkt 

9, art. 46(b) pkt 10, art. 46(b) pkt 11, art. 46(b) 

pkt 12, art. 46(b) pkt 13 ustawy  z dnia 5 

grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz 

zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u 

ludzi (Dz.U.2020.1845)  

273.  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 stycznia 2021 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych 

ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu 

epidemii (Dz.U. 2021 poz. 12) uchylony  

Art. 46a, art. 46b pkt 1-6, 8-13 ustawy z dnia 5 

grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz 

zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u 

ludzi (Dz.U.2020.1845) 

274.  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 stycznia 2021 r. Art. 46a, art. 46b pkt 1-6, 8-13 ustawy z dnia 5 
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zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych 

ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu 

epidemii (Dz.U. 2021 poz. 91) uchylony 

grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz 

zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u 

ludzi (Dz.U.2020.1845) 

275.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2020 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków 

umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. 2021 

poz. 93) 

Art.137 ust 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. 

o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych 

(Dz.U.2020.1398) 

276.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 grudnia 2019 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego 

w centrach zdrowia psychicznego (Dz.U. 2019 poz. 2444) 

Art. 48e ust 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. 

o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków pub licznych 

(Dz.U.2020.1398) 

277.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2020 r. w 

sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w 

sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń 

opieki zdrowotnej (Dz.U. 2020 poz. 2304) 

Art. 137 ust 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 

r. o świadczeniach opieki zdro-wotnej 

finansowanych ze środków publicznych 

(Dz.U.2020.1398) 

278.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2020 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków 

umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. 2020 

poz. 2305) 

Art. 137 ust 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 

r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych 

(Dz.U.2020.1398) 

279.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2020 r. w 

sprawie szczegółowych warunków organizacyjnych i 

technicznych, które powinny spełniać aplikacje mobilne służące 

do przesyłania danych zawartych w informacji o wystawionej 

recepcie oraz sposobu wymiany informacji w postaci 

elektronicznej między Internetowym Kontem Pacjenta i 

aplikacjami mobilnymi (Dz.U. 2020 poz. 2330) 

Art. 96b ust 2e ustawy z dnia 6 września 2001 

r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U.2020.944) 

280.  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2020 

r. w sprawie przeniesienia planowanych wydatków budżetowych 

na rok 2020 (Dz.U. 2020 poz. 2280) 

Art. 31 ust 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o 

szczególnych rozwiązaniach związanych z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 

zwalczaniem COVID-19, innych chorób 

zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 

kryzysowych (Dz.U. 2020 poz. 374) 

281.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2020 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie skierowań wystawianych 

w postaci elektronicznej w Systemie Informacji Medycznej 

(Dz.U. 2020 poz. 2414) 

Art. 59 aa ust 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 

r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych 

(Dz.U.2020.1398) 

282.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 grudnia 2020 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie podziału kwoty środków 

finansowych w 2020 r. stanowiącej wzrost całkowitego budżetu 

na refundację (Dz.U. 2020 poz. 2420) 

Art. 3 ust 4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o 

refundacji leków, środków spożywczych 

specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz 

wyrobów medycznych (Dz.U.2020.357) 

283.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2020 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów 

wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o 

udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej ((Dz.U. 2020 poz. 2428) 

Art. 148 ust 3 ustawy z dnia z dnia 27 sierpnia 

2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych 

(Dz.U.2020.1398) 

284.  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 

r. w sprawie przeniesienia planowanych wydatków budżetowych 

określonych w ustawie budżetowej na rok 2020 ((Dz.U. 2020 

poz. 2423) uchylony 

Art. 109 ustawy z dnia 23 stycznia 2020 r. o 

zmianie ustawy o działach administracji 

rządowej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 

2020 poz. 284) 

285.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 grudnia 2020 r. 

w sprawie metody zapobiegania COVID-19 (Dz.U.2021.10) 

Art.3 ust 4 pkt 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 

r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i 

chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U.2020.1845) 
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286.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 grudnia 2020 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie niepożądanych odczynów 

poszczepiennych oraz kryteriów ich rozpoznawania ((Dz.U. 

2021 poz. 13) 

art. 21 ust 8 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o 

zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i 

chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U.2020.1845) 

287.  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2020 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych 

ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu 

epidemii (Dz.U. 2020 poz. 2353) uchylony  

Art. 46a, 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.2020.1845) 

288.  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w 

sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i 

zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. 2020 

poz. 2316) uchylony 

Art. 46a, 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.2020.1845) 

289.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2020 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów, zakresu i 

wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania 

(Dz.U. 2020 poz. 2350) 

Art. 30 ust 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. 

o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta 

(Dz.U.2020.849) 

290.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2020 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń 

gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego  (Dz.U. 2020 

poz. 2375) 

Art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o 

świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych 

(Dz.U.2020.1398) 

291.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2020 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń 

gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz.U. 2020 

poz. 2336) 

Art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o 

świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych 

(Dz.U.2020.1398) 

292.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2020 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie szkodliwych czynników 

biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony 

zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki 

(Dz.U. 2020 poz. 2234) 

Art. 222(1) § 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 

r. Kodeks pracy (Dz.U.2020.1320) 

293.  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 grudnia 2020 r. w 

sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw 

narodowego programu szczepień ochronnych przeciwko 

wirusowi SARS-CoV-2 (Dz.U. 2020 poz. 2191) 

Art. 10 ust 1 i 4 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 

r. o Radzie Ministrów (Dz.U.2019.1171)  

294.   Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 grudnia 2020 r. w 

sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w 

sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń 

opieki zdrowotnej (Dz.U. 2020 poz. 2142) 

Art. 137 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 

r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych 

(Dz.U.2020.1398) 

295.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 grudnia 2020 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie zakażenia koronawirusem 

SARS-CoV-2 (Dz.U. 2020 poz. 2212) 

Art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o 

zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i 

chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U.2020.1845) 

296.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 grudnia 2020 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie systemów wymiany 

informacji w zakresie dotyczącym zadań Państwowej Inspekcji 

Sanitarnej (Dz.U. 2020 poz. 2130)  

Art. 8a ust 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 

1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej 

(Dz.U.2019.59). 

297.  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 2020 r. 

w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i 

zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii 

(Dz.U.2020.2132) uchylony 

art. 46(a), art. 46(b), art. 46(b) pkt 1, art. 46(b) 

pkt 2, art. 46(b) pkt 3, art. 46(b) pkt 4, art. 

46(b) pkt 5, art. 46(b) pkt 6, art. 46(b) pkt 8, 

art. 46(b) pkt 9, art. 46(b) pkt 10, art. 46(b) pkt 

11, art. 46(b) pkt 12 ustawy z dnia 5 grudnia 

2008 r. 

o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i 

chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U.2020.1845) 
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298.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 grudnia 2020 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń 

gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia 

uzależnień (Dz.U.2020.2155) 

Ar. 31(d) ustawy z dnia z dnia 27 sierpnia 

2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych 

(Dz.U.2020.1398).  

299.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 grudnia 2020 r. 

w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie 

w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń 

opieki zdrowotnej (Dz.U.2020.2142) 

Art. 137 ust 2 ustawy z dnia z dnia 27 sierpnia 

2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych 

(Dz.U.2020.1398). 

300.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 listopada 2020 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie medycznych czynności 

ratunkowych i świadczeń zdrowotnych innych niż medyczne 

czynności ratunkowe, które mogą być udzielane przez ratownika 

medycznego (Dz.U. 2020 poz. 2110) 

Art. 11 ust 11 ustawy z dnia 8 września 2006 r. 

o Państwowym Ratownictwie Medycznym 

(Dz.U.2020.882).  

301.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 listopada 2020 r. 

w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i 

zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii 

(Dz.U.2020.2091) utracił moc  

Art. 29 ustawy z dnia 28 października 2020 r. 

o zmianie niektórych ustaw w związku z 

przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym 

związanym z wystąpieniem COVID-19 

(Dz.U.2020.2112) 

302.  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 listopada 

2020 r. w sprawie przeniesienia planowanych wydatków 

budżetowych na rok 2020 (Dz.U. 2020 poz. 2129).  uchylony 

Art. 31 ust 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o 

szczególnych rozwiązaniach związanych z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 

zwalczaniem COVID-19, innych chorób 

zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 

kryzysowych (Dz.U. 2020 poz. 374).  

303.  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 listopada 2020 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych 

ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu 

epidemii (Dz.U. 2020 poz. 1972).  Uchylony  

Art. 46a, art.. 46b pkt 1-6 oraz pkt 8-12 ustawy 

z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz 

zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u 

ludzi (Dz.U.2020.1845) 

304.  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 listopada 2020 

r. w sprawie świadczeń opieki zdrowotnej niezakwalifikowanych 

jako świadczenia gwarantowane oraz odpłatnych świadczeń 

opieki zdrowotnej udzielanych weteranom poszkodowanym -

funkcjonariuszom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz 

weteranom poszkodowanym -funkcjonariuszom Agencji 

Wywiadu (Dz.U. 2020 poz. 1993)  

Art. 24 ust 2a z dnia 27 sierpnia 2004 r. o 

świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych 

(Dz.U.2020.1398).  

305.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 listopada 2020 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie standardów jakości dla 

medycznych laboratoriów diagnostycznych i 

mikrobiologicznych (Dz.U. 2020 poz. 2042) 

Art. 17 ust 4 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o 

diagnostyce laboratoryjnej (Dz.U.2020.2061) 

306.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 listopada 2020 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie szkoleń w dziedzinie 

ochrony radiologicznej pacjenta (Dz.U. 2020 poz. 2044) 

Art. 33n ust 19 ustawy z dnia 29 listopada 

2000 r. Prawo atomowe (Dz.U.2019.1792) 

307.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 listopada 2020 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie standardu 

organizacyjnego opieki w izolatoriach (Dz.U. 2020 poz. 2034) 

Art. 22 ust 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. 

o działalności leczniczej (Dz.U.2020.295) 

308.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 listopada 2020 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie standardu 

organizacyjnego opieki zdrowotnej nad pacjentem podejrzanym 

o zakażenie lub zakażonym wirusem SARS-CoV-2 (Dz.U. 2020 

poz. 2043) 

Art. 22 ust 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. 

o działalności leczniczej (Dz.U.2020.295)  
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309.  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 listopada 2020 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych 

ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu 

epidemii (Dz.U. 2020 poz. 1972) 

art. 46(a), art. 46(b) pkt 1, art. 46(b) pkt 2, art. 

46(b) pkt 3, art. 46(b) pkt 4, art. 46(b) pkt 5, 

art. 46(b) pkt 6, art. 46(b) pkt 8, art. 46(b) pkt 

9, art. 46(b) pkt 10, art. 46(b) pkt 11, art. 46(b) 

pkt 12 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o 

zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i 

chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U.2020.1845) 

310.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 listopada 2020 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalizacji w 

dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (Dz.U. 

2020 poz. 1950) 

Art. 46 ustawy z dnia 24 lutego 2017 r. o 

uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach 

mających zastosowanie w ochronie zdrowia 

(Dz.U. 2017 poz. 599) 

311.  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 października 2020 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych 

ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu 

epidemii (Dz.U. 2020 poz. 1917) 

art. 46(a), art. 46(b) pkt 1, art. 46(b) pkt 8 

ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu 

oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u 

ludzi (Dz.U.2020.1845) 

312.  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 listopada 2020 

r. w sprawie świadczeń opieki zdrowotnej niezakwalifikowanych 

jako świadczenia gwarantowane oraz odpłatnych świadczeń 

opieki zdrowotnej udzielanych weteranom poszkodowanym -

funkcjonariuszom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz 

weteranom poszkodowanym -funkcjonariuszom Agencji 

Wywiadu (Dz.U.2020.1993) 

Art. 42 ust 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. 

o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych 

(Dz.U.2020.1398) 

313.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 listopada 2019 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń 

gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz.U. 2019 

poz. 2224) 

art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o 

świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych 

(Dz.U. 2004 nr 210 poz. 2135) 

314.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 października 2020 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie standardu 

organizacyjnego opieki w izolatoriach (Dz.U. 2020 poz. 1890) 

art.22.ust 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. 

o działalności leczniczej (Dz.U. 2011 nr 112 

poz. 654) 

315.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 października 2020 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalizacji lekarzy i 

lekarzy dentystów (Dz.U. 2020 poz. 1918) 

art.16 ust 10 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o 

zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. 

1997 nr 28 poz. 152) 

316.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 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. 2020 poz. 1942) 

uchylony  

Art. 34 ust 5 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o 

zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i 

chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. 2008 nr 234 

poz. 1570) 

317.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2020 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych 

wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i 

urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. 

2020 poz. 1943) 

Art. 22 ust 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. 

o działalności leczniczej (Dz.U. 2011 nr 112 

poz. 654) 

318.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 listopada 2020 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu informacji 

gromadzonych w Systemie Ewidencji Zasobów Ochrony 

Zdrowia oraz sposobu i terminów przekazywania tych informacji  

(Dz.U. 2020 poz. 1949 ) uchylony  

Art. 24 ust 4 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. 

o systemie informacji w ochronie zdrowia 

(Dz.U. 2011 nr 113 poz. 657 ) 
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319.  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 października 2020 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych 

ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu 

epidemii (Dz.U. 2020 poz. 1917) uchylony  

Art. 46a ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o 

zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i 

chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. 2008 nr 234 

poz. 1570) 

320.  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 października 2020 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych 

ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu 

epidemii (Dz.U.2020.1871) uchylony  

 

art. 46a i art. 46b pkt 1-6 i 8-12 ustawy z dnia 

5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz 

zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u 

ludzi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1845) 

321.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 października 2020 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu zakładów 

psychiatrycznych i zakładów leczenia odwykowego 

przeznaczonych do wykonywania obserwacji oraz sposobu 

finansowania obserwacji, a także warunków zabezpieczenia 

zakładów dla osób pozbawionych wolności (Dz.U. 2020 poz. 

1826) 

Art. 203 par.5 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. 

- Kodeks postępowania karnego (Dz.U. 1997 

nr 89 poz. 555) 

322.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 września 2020 r. w 

sprawie kosztów, których wysokość nie jest zależna od 

parametrów wskazanych w art. 118 ust. 3 ustawy z dnia 27 

sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 2020 poz. 1549) 

 

Art., 118 ust 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 

r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych 

(Dz.U. 2004 nr 210 poz. 2135) 

323.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 października 2020 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie standardu 

organizacyjnego opieki zdrowotnej nad pacjentem podejrzanym 

o zakażenie lub zakażonym wirusem SARS-CoV-2 (Dz.U. 2020 

poz. 1873) 

 

Art. 22 ust 5 ustawy  z dnia 15 kwietnia 2011 

r. o działalności leczniczej (Dz.U. 2011 nr 112 

poz. 654) 

 

324.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 października 2020 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie standardu 

organizacyjnego opieki w izolatoriach (Dz.U. 2020 poz. 1890) 

 

Art. 22 ust 5 ustawy  z dnia 15 kwietnia 2011 

r. o działalności leczniczej (Dz.U. 2011 nr 112 

poz. 654) 

325.  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 października 2020 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych 

ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu 

epidemii (Dz.U. 2020 poz. 1829) uchylony  

 

Art. 46a ustawy Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 

r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i 

chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. 2008 nr 234 

poz. 1570) 

326.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 października 2020 r. 

w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania uczelni 

medycznych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 

zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 1833) 

rt.. 433a ustawy z dnia 20 lipca 2018 –. - 

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 

2018 poz. 1668) 

327.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 października 2020 r. 

w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie 

w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń 

opieki zdrowotnej (Dz.U. 2020 poz. 1837) 

Art. 137 ust 2 ustawy ustawy z dnia 27 

sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych (Dz.U. 2004 nr 210 poz. 2135) 

328.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 października 2020 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń 

gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz.U. 2020 

poz. 1840) 

Art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o 

świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych 

(Dz.U. 2004 nr 210 poz. 2135) 

329.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 października 2020 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów 

art. 148 ust. 3 Ustawa z dnia 27 sierpnia 

2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 

https://sip.lex.pl/#/document/17507739?unitId=art(46(a))&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/17507739?unitId=art(46(b))pkt(1)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/17507739?unitId=art(46(b))pkt(8)&cm=DOCUMENT
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20111120654
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20111120654
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001668
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001668
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20042102135
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wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o 

udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. 2020 poz. 1841) 

 

 

finansowanych ze środków publicznych 

(Dz.U. 2004 nr 210 poz. 2135) 

330.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 października 2020r. 

w sprawie standardu organizacyjnego opieki nad pacjentem 

podejrzanym o zakażenie lub zakażonym wirusem SARS-CoV-2 

(Dz.U.2020.1749)  

 

Art. 9 ust. 3 ustawy z dnia  

z dnia 2 marca 2020 r. 

o szczególnych rozwiązaniach związanych z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 

zwalczaniem COVID-19, innych chorób 

zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 

kryzysowych (Dz.U.2020.374) 

331.  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 października 2020r.  w 

sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i 

zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii 

(Dz.U.2020.1758 ) uchylony 

 

art. 46(a), art. 46(b) pkt 1, art. 46(b) 

pkt 2, art. 46(b) pkt 3, art. 46(b) 

pkt 4, art. 46(b) pkt 5, art. 46(b) 

pkt 6, art. 46(b) pkt 8, art. 46(b) 

pkt 9, art. 46(b) pkt 10, art. 46(b) 

pkt 11, art. 46(b) pkt 12 ustawy z dnia z dnia 5 

grudnia 2008 r. 

o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i 

chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U.2019.1239 ) 

 

332.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia  8 października 2020r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie chorób zakaźnych 

powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji, izolacji lub 

izolacji w warunkach domowych oraz obowiązku kwarantanny 

lub nadzoru epidemiologicznego  

Art. 34 ust.5 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o 

zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i 

chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U.2019.1239) 

 

333.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 października 2020r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie standardu 

organizacyjnego opieki zdrowotnej w dziedzinie anestezjologii i 

intensywnej terapii (Dz.U.2018.1756 ) 

 

Art. 22 ust.5 ustawy  z dnia 15 kwietnia 2011 

r. o działalności leczniczej (Dz.U.2020.295) 

 

 

334.  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 września 

2020r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu 

podmiotów o szczególnym znaczeniu dla państwa, w których 

może być podniesiona maksymalna kwota wynagrodzenia 

miesięcznego ( 

Dz.U.2020.1542)  

 

Art. 9 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o 

wynagradzaniu osób kierujących niektórymi 

podmiotami prawnymi (Dz.U.2019.2136 ) 

 

 

335.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 października 2020r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie chorób zakaźnych 

powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji, izolacji lub 

izolacji w warunkach domowych oraz obowiązku kwarantanny 

lub nadzoru epidemiologicznego (Dz.U.2020.1748) uchylony  

 

 

Art. 34 ust 5 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o 

zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i 

chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U.2019.1239) 

 

 

336.  Rozporządzenie z dnia 31 sierpnia 2020r. w sprawie specjalizacji 

lekarzy i lekarzy dentystów (Dz.U.2020.1566) uchylony 

 

 

art. 16 ust. 10, art. 16(g) ust. 1, art. 16(x) ust. 1 

ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach 

lekarza i lekarza dentysty (Dz.U.2020.514) 

 

 

337.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia 

z dnia 8 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w 

sprawie standardu organizacyjnego opieki w izolatoriach 

(Dz.U.2020.1750) 

Art.22 ust 5 ustawy  z dnia 15 kwietnia 2011 r. 

o działalności leczniczej (Dz.U.2020.295) 

 

 

https://sip.lex.pl/#/act/17507739?unitId=art(46(a))
https://sip.lex.pl/#/act/17507739?unitId=art(46(b))pkt(1)
https://sip.lex.pl/#/act/17507739?unitId=art(46(b))pkt(2)
https://sip.lex.pl/#/act/17507739?unitId=art(46(b))pkt(2)
https://sip.lex.pl/#/act/17507739?unitId=art(46(b))pkt(3)
https://sip.lex.pl/#/act/17507739?unitId=art(46(b))pkt(4)
https://sip.lex.pl/#/act/17507739?unitId=art(46(b))pkt(4)
https://sip.lex.pl/#/act/17507739?unitId=art(46(b))pkt(5)
https://sip.lex.pl/#/act/17507739?unitId=art(46(b))pkt(6)
https://sip.lex.pl/#/act/17507739?unitId=art(46(b))pkt(6)
https://sip.lex.pl/#/act/17507739?unitId=art(46(b))pkt(8)
https://sip.lex.pl/#/act/17507739?unitId=art(46(b))pkt(9)
https://sip.lex.pl/#/act/17507739?unitId=art(46(b))pkt(9)
https://sip.lex.pl/#/act/17507739?unitId=art(46(b))pkt(10)
https://sip.lex.pl/#/act/17507739?unitId=art(46(b))pkt(11)
https://sip.lex.pl/#/act/17507739?unitId=art(46(b))pkt(11)
https://sip.lex.pl/#/act/17507739?unitId=art(46(b))pkt(12)
https://sip.lex.pl/#/act/16798282?unitId=art(16)ust(10)
https://sip.lex.pl/#/act/16798282?unitId=art(16(g))ust(1)
https://sip.lex.pl/#/act/16798282?unitId=art(16(x))ust(1)
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338.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 października 2019 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązkowych 

szczepień ochronnych (Dz.U.2019.2118) 

 

 

 

Art. 17 ust 10 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. 

o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i 

chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U.2019.1239) 

 

 

339.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 sierpnia 2020 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu 

Narodowemu Funduszowi Zdrowia (Dz.U.2020.1497) 

 

 

Art. 96 ust 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. 

o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych 

(Dz.U.2020.1398) 

 

 

340.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2020 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu przyznawania 

pracownikom Państwowej Inspekcji Sanitarnej wykonującym 

czynności kontrolne dodatku specjalnego do wynagrodzenia oraz 

wysokości tego dodatku (Dz.U.2020.1554) 

 

 

Art.14 ust 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o 

Państwowej Inspekcji Sanitarnej 

(Dz.U.2019.59) 

 

 

341.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 września 2020r. 

w sprawie wykazu świadczeń opieki zdrowotnej wymagających 

uprzedniej zgody Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia 

(Dz.U. 202.1556) 

 

art. 102 ust. 5 pkt 21, art. 102 ust. 5 

pkt 25, art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 

2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych 

(Dz.U.2020.1398) 

 

342.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 września 2020 r. w 

sprawie wzoru wniosku o zwrot kosztów świadczeń opieki 

zdrowotnej udzielonych poza granicami kraju 

(Dz.U. 2020. 1557) uchylony  

 

art. 42d ust. 25 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 

r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych 

(Dz.U. 2004 nr 210 poz. 2135) 

343.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia  z dnia 11 września 2020 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych 

informacji przetwarzanych przez świadczeniodawców, 

szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich 

przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania 

świadczeń ze środków publicznych (Dz.U.2020.1586) 

 

 

Art. 190 ust 10 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 

r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych 

(Dz.U.2020.1398) 

 

 

344.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 września 2020 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków 

umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej 

(Dz.U.2020.1548) 

 

 

Art. 137 ust 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 

r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych 

(Dz.U.2020.1398) 

 

 

345.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia  z dnia 11 września 2020 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie podziału kwoty środków 

finansowych w 2020 r. stanowiącej wzrost całkowitego budżetu 

na refundację (Dz.U.2020.1576) 

 

 

Art. 3 ust 4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o 

refundacji leków, środków spożywczych 

specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz 

wyrobów medycznych (Dz.U.2020.357 ) 

 

 

https://sip.lex.pl/#/act/17127716?unitId=art(102)ust(5)pkt(21)
https://sip.lex.pl/#/act/17127716?unitId=art(102)ust(5)pkt(25)
https://sip.lex.pl/#/act/17127716?unitId=art(102)ust(5)pkt(25)
https://sip.lex.pl/#/act/17127716?unitId=art(146)ust(1)
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20042102135
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346.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 września 2020 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie Rejestru 

Hipercholesterolemii Rodzinnej (Dz.U.2020.1627) 

 

 

Art. 20 ust 1 ustawy dnia 28 kwietnia 2011 r. o 

systemie informacji w ochronie zdrowia 

(Dz.U.2020.702) 

 

 

347.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2020 r. w 

sprawie sposobu i trybu finansowania z budżetu państwa leków 

przysługujących bezpłatnie świadczeniobiorcom w ciąży (Dz.U. 

2020. 1447) 

 

art. 43b ust. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. 

o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych 

(Dz.U. 2004 nr 210 poz. 2135) 

348.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2020 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie recept (Dz.U.2020.1432) 

Uchylony  

 

art. 96(a) ust. 12 ustawy z dnia 6 września 

2001 r. Prawo farmaceutyczne 

(Dz.U.2020.944) 

 

 

349.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. 

w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej 

stanu epidemii (Dz. U. z 2020, poz. 491) 

art. 46 ust. 2 i 4 Ustawy z dnia 5 grudnia 2008 

r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i 

chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 1239 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284, 322 i 

374)  

350.  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w 

sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i 

zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 

2020, poz. 697) 

- uchylone z dniem 2 maja 2020 r. 

art. 46a i art. 46b pkt 1-6 i 8-12 Ustawy z dnia 

5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz 

zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u 

ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 i 1495 oraz z 

2020 r. poz. 284, 322, 374 i 567) 

351.  Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 

dnia 10 kwietnia 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, poz. 652) 

art. 6a Ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece 

nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 326 i 568)  

352.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 marca 2020 r. 

w sprawie sposobu i trybu finansowania z budżetu państwa 

świadczeń opieki zdrowotnej wykonywanych w związku z 

przeciwdziałaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020, poz. 422) 

uchylony 

art. 9 ust. 5 Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o 

szczególnych rozwiązaniach związanych z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 

zwalczaniem COVID-19, innych chorób 

zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 

kryzysowych (Dz. U. poz. 374)  

353.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 marca 2020r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń 

gwarantowanych  z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i 

opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej (Dz. U. 

2020,poz.460) 

 

art. 31d Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o 

świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych (Dz. 

U. z 2019 r. poz. 1398, z późn. zm.)  

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20042102135
https://sip.lex.pl/#/act/16915922?unitId=art(96(a))ust(12)
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354.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020r. w 

sprawie chorób zakaźnych powodujących powstanie obowiązku 

hospitalizacji, izolacji lub izolacji w warunkach domowych oraz 

obowiązku kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego (Dz. 

U. z 2020, poz. 607) uchylony  

art. 34 ust. 5 Ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o 

zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i 

chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 1239z poźn. zm.)  

355.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 kwietnia 2020 r. w 

sprawie Krajowego Rejestru Pacjentów z COVID-19 (Dz. U. z 

2020, poz. 625) 

art. 20 ust. 1 Ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. 

o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. 

U. z 2019 r. poz. 408, 730, 1590 i 1905) 

356.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2020 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia pielęgniarek i 

położnych dokonujących przetaczania krwi i jej składników (Dz. 

U. z 2020, poz. 536) 

 art. 21 ust. 7 Ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. 

o publicznej służbie krwi (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 1222) 

357.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2020 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie leczenia krwią i jej 

składnikami w podmiotach leczniczych wykonujących 

działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe 

świadczenia zdrowotne (Dz. U. z 2020, poz. 535) 

art. 21 ust. 8 Ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. 

o publicznej służbie krwi (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 1222) 

358.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 marca 2020 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń 

gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz. U. z 2020, 

poz. 466) 

art. 31d Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o 

świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych (Dz. 

U. z 2019 r. poz. 1373, z późn. zm.) 

359.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 marca 2020 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie standardu 

organizacyjnego opieki zdrowotnej w dziedzinie anestezjologii i 

intensywnej terapii (Dz. U. z 2020, poz. 940) 

art. 22 ust. 5 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. 

o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 

295)  

360.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 marca 2020 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń 

gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej (DZ. 

u. z 2020, poz. 457) 

art. 31d Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o 

świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych (Dz. 

U. z 2019 r. poz. 1373, z późn. zm.)  

361.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2020 r. 

w sprawie standardu organizacyjnego opieki w izolatoriach (Dz. 

U. z 2020, poz. 539) 

art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. 

o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 

295)  

362.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 kwietnia 2020 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń 

gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej (Dz. U. z 

2020, poz. 660) 

art. 31d Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o 

świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych (Dz. 

U. z 2019 r. poz. 1393, z późn. zm.  



 

  109 

363.  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 kwietnia 

2020 r. zmieniające rozporządzenie 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, 

poz. 657) 

 art. 30c Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - 

Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 910, z 

późn. zm.)  

364.  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 kwietnia 2020 r. w 

sprawie określenia innych terminów wykonania niektórych 

obowiązków sprawozdawczych i informacyjnych (Dz. U. z 

2020, poz. 622) 

art. 15zzg ust. 1 Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. 

o szczególnych rozwiązaniach związanych z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 

zwalczaniem COVID-19, innych chorób 

zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 

kryzysowych (Dz. U. poz. 374, 567 i 568)  

365.  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 marca 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, poz. 570) 

art. 15zzh ust. 1 Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. 

o szczególnych rozwiązaniach związanych z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 

zwalczaniem COVID-19, innych chorób 

zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 

kryzysowych (Dz. U. poz. 374, 567 i 568)  

366.  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. w 

sprawie przedłużenia terminów do sporządzenia i przesłania 

niektórych informacji podatkowych (Dz. U. z 2020, poz. 563) 

 art. 50 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - 

Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 

1325, z późn. zm.)  

367.  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 marca 2020 r. w 

sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od 

niektórych dochodów (przychodów) związanych z kredytem 

hipotecznym udzielonym na cele mieszkaniowe (Dz. U. z 2020, 

poz. 548) 

art. 22 § 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 

1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 

r. poz. 1325, z późn. zm.)  

368.  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 

dnia 2 kwietnia 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, poz. 583) 

art. 15m ust. 5 Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. 

o szczególnych rozwiązaniach związanych z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 

zwalczaniem COVID-19, innych chorób 

zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 

kryzysowych (Dz. U. poz. 374, 567 i 568)  
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369.  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 2020 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie towarów i usług, dla 

których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz 

warunków stosowania stawek obniżonych (Dz. U. 2020, poz. 

715) 

art. 146d  ust. 1 pkt 1  Ustawy  z dnia  11 

marca  2004 r.  o podatku od towarów i usług 

(Dz. U.  z 2020 r. poz. 106 i 568)  

370.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2020 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie Krajowej Rady 

Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i Położnych (Dz.U. z 2020, 

poz. 705) 

art. 60 Ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o 

zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 

2020 r. poz. 562 i 567)  

371.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 kwietnia 2020 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków 

umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2020, 

poz. 696) 

art. 137 ust. 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 

r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych (Dz. 

U. z 2019 r. poz. 1398, z późn. zm.)  

372.  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2020 r. w 

sprawie zaniechania poboru odsetek za zwłokę od niektórych 

zaległości podatkowych z tytułu podatku dochodowego od osób 

fizycznych za 2019 r. w związku z COVID-19 (Dz. U. z 2020, 

poz. 728) 

 

 

  

art. 15za ust. 2 Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. 

o szczególnych rozwiązaniach związanych z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 

zwalczaniem COVID-19, innych chorób 

zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 

kryzysowych (Dz. U. poz. 374, 567, 568 i 695) 

373.  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 kwietnia 2020 r. w 

sprawie określenia dłuższego okresu pobierania zasiłku 

opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19 

(Dz. U. z 2020, poz. 749) 

Utracił moc 2 maja 2020r.  

art. 4a ust. 7 Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o 

szczególnych rozwiązaniach związanych z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 

zwalczaniem COVID-19, innych chorób 

zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 

kryzysowych (Dz. U. poz. 374, 567, 568 i 695)  

374.  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 kwietnia 2020 r. w 

sprawie określenia dłuższego okresu pobierania zasiłku 

opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19 

(Dz. U. z 2020, poz. 749) 

Utracił moc 2 maja 2020r. 

art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o 

szczególnych rozwiązaniach związanych z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 

zwalczaniem COVID-19, innych chorób 

zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 

kryzysowych (Dz. U. poz. 374, 567, 568 i 695) 
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375.  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 2020 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych 

ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu 

epidemii (Dz. U. z 2020, poz. 750)- akt jednorazowy 

art. 46a i art. 46b pkt 1–6 i 8–12 ustawy z dnia 

5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz 

zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u 

ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 i 1495 oraz z 

2020 r. poz. 284, 322, 374 i 567) 

376.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 kwietnia 2020 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie standardu 

organizacyjnego opieki w izolatoriach (Dz. U. z 2020, poz. 761) 

 

art. 22 ust. 5 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. 

o działalności leczniczej (Dz.U. 2011 nr 112 

poz. 295) 

377.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 kwietnia 2020 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu przeprowadzania 

kontroli w podmiotach wykonujących czynności związane z 

pobieraniem, przechowywaniem i przeszczepianiem komórek, 

tkanek i narządów (Dz. U. z 2020, poz. 766) 

art. 35 ust. 11 Ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o 

pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu 

komórek, tkanek i narządów (Dz. U. z 2005, nr 

169, poz. 1411)  

378.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 kwietnia 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, poz. 775) 

Uchylony z dniem 5 września 2020r. 

 

art. 7d Ustawy z dnia 2 marca 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, poz. 374) 

379.  Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 

dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie 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, 

poz. 779) 

art. 6a Ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece 

nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2011, 

nr 45, poz.326) 

380.  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 

2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego 

ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w 

związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19 (Dz. U. z 2020, poz. 780) 

art. 30b Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - 

Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017, poz. 910) 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20111120654
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20111120654
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381.  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 

2020 r. zmieniające rozporządzenie 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, 

poz. 781) 

art. 30c Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - 

Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017, poz. 910) 

382.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 kwietnia 2020 r. w 

sprawie informacji udzielanych zakładom ubezpieczeń przez 

podmioty wykonujące działalność leczniczą oraz Narodowy 

Fundusz Zdrowia (Dz. U. z 2020, poz. 784) 

 

art. 38 ust. 9 Ustawy z dnia 11 września 

2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i 

reasekuracyjnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 895 z 

późn. zm.) 

383.  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 

dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów 

oraz sposobu przetwarzania dokumentacji medycznej w 

podmiotach leczniczych utworzonych przez ministra właściwego 

do spraw wewnętrznych (Dz. U. z 2020, poz. 788) 

 

art. 30 ust. 2 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. 

o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta 

(Dz. U. z 2019 r. poz.849 z poźn. zm.) 

384.   

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2020 r. w 

sprawie określenia dłuższego okresu pobierania dodatkowego 

zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19 (Dz. 

U. z 2020, poz. 790) 

Utracił moc 24 maja 2020r. 

 

 

art. 4 ust. 3 Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o 

szczególnych rozwiązaniach związanych z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 

zwalczaniem COVID-19, innych chorób 

zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 

kryzysowych (Dz. U. poz. 374, 567, 568 i 695) 

385.  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2020 r. w 

sprawie określenia dłuższego okresu pobierania zasiłku 

opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19 (Dz. U. z 

2020, poz. 791) 

Utracił moc 24 maja 2020r. 

 

 

art. 4a ust. 7 Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o 

szczególnych rozwiązaniach związanych z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 

zwalczaniem COVID-19, innych chorób 

zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 

kryzysowych (Dz. U. poz. 374, 567, 568 i 

695)  

386.  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 r. w 

sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i 

zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 

2020, poz. 792)- utrata mocy 

 

 

art. 46a i art. 46b pkt 1-6 i 8-12 Ustawy z dnia 

5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz 

zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u 

ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 i 1495 oraz z 

2020 r. poz. 284, 322, 374 i 567) 
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387.  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 kwietnia 

2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu 

przyznawania nagród dla nauczycieli (Dz. U. z 2020, poz. 795) 

 

art. 49 ust. 3 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. 

– Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 

2215) 

388.  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 maja 2020 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych 

ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu 

epidemii (Dz.U. 2020 poz. 820)- utrata mocy 

 

  

art. 46a, 46b pkt 1-6 i 8-12 Ustawy z dnia 5 

grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz 

zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u 

ludzi (Dz.U. 2008 nr 234 poz. 1570) 

389.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 maja 2020 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie standardu 

organizacyjnego opieki w izolatoriach (Dz. U. z 2020, poz. 847) 

 

art. 22 ust. 5 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. 

o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 

295 i 567) 

390.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 maja 2020 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie funkcjonowania 

podmiotów leczniczych sprawujących opiekę nad uzależnionymi 

od alkoholu (Dz. U. z 2020, poz. 850) 

art. 22 ust. 3 Ustawy z dnia 26 października 

1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i 

przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 

2019 r. poz. 2277) 

391.   

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 maja 2020 r. w 

sprawie określenia dłuższego okresu pobierania dodatkowego 

zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19 (Dz. 

U. z 2020, poz. 855) 

Utracił moc 14 czerwca 2020r. 

 

art. 4 ust. 3 Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o 

szczególnych rozwiązaniach związanych z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 

zwalczaniem COVID-19, innych chorób 

zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 

kryzysowych (Dz. U. poz. 374, 567, 568 i 

695)  

392.   
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 maja 2020 r. w 

sprawie określenia dłuższego okresu pobierania zasiłku 

opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19 (Dz. U. z 

2020, poz. 856) 

Utracił moc 14 czerwca 2020r. 
 

  

 

art. 4a ust. 7 Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o 

szczególnych rozwiązaniach związanych z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 

zwalczaniem COVID-19, innych chorób 

zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 

kryzysowych (Dz. U. poz. 374, 567, 568 i 

695)  

https://sip.lex.pl/#/document/17709549?unitId=art(22)ust(5)&cm=DOCUMENT
https://www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2020.102.0000850,rozporzadzenie-ministra-zdrowia-zmieniajace-rozporzadzenie-w-sprawie-funkcjonowania-podmiotow-leczniczych-sprawujacych-opieke-nad-uzaleznionymi-od-alkoholu.html
https://www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2020.102.0000850,rozporzadzenie-ministra-zdrowia-zmieniajace-rozporzadzenie-w-sprawie-funkcjonowania-podmiotow-leczniczych-sprawujacych-opieke-nad-uzaleznionymi-od-alkoholu.html
https://www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2020.102.0000850,rozporzadzenie-ministra-zdrowia-zmieniajace-rozporzadzenie-w-sprawie-funkcjonowania-podmiotow-leczniczych-sprawujacych-opieke-nad-uzaleznionymi-od-alkoholu.html
https://www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2020.102.0000850,rozporzadzenie-ministra-zdrowia-zmieniajace-rozporzadzenie-w-sprawie-funkcjonowania-podmiotow-leczniczych-sprawujacych-opieke-nad-uzaleznionymi-od-alkoholu.html
https://www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2020.103.0000856,rozporzadzenie-rady-ministrow-w-sprawie-okreslenia-dluzszego-okresu-pobierania-zasilku-opiekunczego-w-celu-przeciwdzialania-covid19.html
https://www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2020.103.0000856,rozporzadzenie-rady-ministrow-w-sprawie-okreslenia-dluzszego-okresu-pobierania-zasilku-opiekunczego-w-celu-przeciwdzialania-covid19.html
https://www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2020.103.0000856,rozporzadzenie-rady-ministrow-w-sprawie-okreslenia-dluzszego-okresu-pobierania-zasilku-opiekunczego-w-celu-przeciwdzialania-covid19.html
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393.  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 maja 

2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego 

ograniczenia funkcjonowania jednostek  systemu oświaty w 

związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19 (Dz. U. z 2020, poz. 871) 

 

art. 30b Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - 

Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 910, z 

późn. zm.) 

394.  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 maja 

2020 r. zmieniające rozporządzenie 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, 

poz. 872) 

 

art. 30c Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - 

Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 910, z 

późn. zm.) 

395.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 maja 2020 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie Krajowego Rejestru 

Pacjentów z COVID-19 (Dz. U. z 2020, poz. 873) 

Utracił moc 16 czerwca 2020r. 

 

 

art. 20 ust. 1 Ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. 

o systemie informacji w ochronie zdrowia 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 702)  

396.  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w 

sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i 

zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 

2020, poz. 878)- utrata mocy 

 

 

 

art. 46a i art. 46b pkt 1–6 i 8–12 Ustawy z dnia 

5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz 

zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u 

ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239, z późn. zm.) 

397.  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 maja 

2020 r. zmieniające rozporządzenie 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, 

poz. 891) 

 

art. 30c Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - 

Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 910, z 

późn. zm.) 

398.  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 maja 2020 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych 

ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu 

epidemii (Dz. U. z 2020, poz. 904)- utrata mocy 

 

 

 

art. 46a i art. 46b pkt 1-6 i 8-12 Ustawy z dnia 

5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz 

zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u 

ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239, z późn. zm.) 
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399.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 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, poz. 918) 

 

art. 7d Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o 

szczególnych rozwiązaniach związanych z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 

zwalczaniem COVID-19, innych chorób 

zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 

kryzysowych (Dz. U. poz. 374, 567, 568, 695 i 

875)  

400.  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 maja 

2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w zakresie terminów 

i sposobu przekazywania danych do bazy danych systemu 

informacji oświatowej w okresie czasowego ograniczenia 

funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

(Dz. U. z 2020, poz. 923) 

 

art. 6a Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o 

systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 

2019 r. poz. 1942 oraz z 2020 r. poz. 1942) 

401.  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 maja 2020 r. w 

sprawie określenia innego terminu podjęcia przez walne 

zgromadzenie spółki uchwały w sprawie polityki wynagrodzeń 

członków zarządu i rady nadzorczej (Dz. U. z 2020, poz. 934) 

Utracił moc 31 sierpnia 2020r.  

 

 

art. 15zzw Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o 

szczególnych rozwiązaniach związanych z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 

zwalczaniem COVID-19, innych chorób 

zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 

kryzysowych (Dz. U. poz. 374, 567, 568, 695 i 

875) 

402.  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 

2020 r. zmieniające rozporządzenie 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, 

poz. 952) 

 

art. 30c Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – 

Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910) 

403.  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 

2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego 

ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w 

związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19 (Dz. U. z 2020, poz. 953) 

 

art. 30b Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - 

Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910)  

404.  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 2020 r. w 

sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na 

wypłatę pomocy krajowej i pomocy unijnej w ramach 

finansowania programu dla szkół oraz wysokości stawek 

pomocy finansowej z tytułu realizacji działań w ramach tego 

programu w roku szkolnym 2020/2021 (Dz. U. z 2020, poz. 960) 

 

art. 38z Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o 

organizacji niektórych rynków rolnych (Dz. U. 

z 2018 r. poz. 945 oraz z 2019 r. poz. 2020)  
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405.  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 maja 2020 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie przedłużenia terminów do 

sporządzenia i przesłania niektórych informacji podatkowych 

(Dz. U. z 2020, poz. 962) 

 

art. 50 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - 

Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 

1325, z późn. zm.2))  

406.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2020 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalizacji lekarzy i 

lekarzy dentystów (Dz. U. z 2020, poz. 963) 

 

art. 16 ust. 10, art. 16g ust. 1 oraz art. 16x 

ust. 1 Ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o 

zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 

2020 r. poz. 514 i 567) 

407.  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 r. w 

sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i 

zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 

2020, poz. 964)- utrata mocy 

 

 

 

art. 46a i art. 46b pkt 1–6 i 8–12 Ustawy z dnia 

5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz 

zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u 

ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239, z późn. zm. 

408.  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2020 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych 

ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu 

epidemii (Dz. U. z 2020, poz. 966)- utrata mocy 

 

 

 

art. 46a i art. 46b pkt 1-6 i 8-12 Ustawy z dnia 

5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz 

zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u 

ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239, z późn. zm. 

409.  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 czerwca 

2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego 

ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w 

związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19 (Dz. U. z 2020, poz. 990) 

 

art. 30b Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – 

Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910) 

410.  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 czerwca 2020 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych 

ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu 

epidemii (Dz. U. z 2020, poz. 991)-  utrata mocy 

 

 

 

art. 46a i art. 46b pkt 1–6 i 8–12 Ustawy z dnia 

5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz 

zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u 

ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239, z późn. zm.) 
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411.  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 czerwca 

2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego 

ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w 

związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19 (Dz. U. z 2020, poz. 1004) 

 

art. 30b Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - 

Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910) 

412.  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 2020 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych 

ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu 

epidemii (Dz. U. z 2020, poz. 1006)- utrata mocy 

  

 

 

art. 46a i art. 46b pkt 1-6 i 8-12 Ustawy z dnia 

5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz 

zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u 

ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239, z późn. zm.) 

413.  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 czerwca 

2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych 

planów nauczania dla publicznych szkół (Dz. U. z 2020, poz. 

1008) 

 

art. 47 ust. 1 pkt 3 i ust. 4 Ustawy z dnia 14 

grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 

2020 r. poz. 910) 

414.  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 czerwca 2020 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych 

ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu 

epidemii (Dz. U. z 2020, poz. 1031)- utrata mocy 

 

 

 

art. 46a i art. 46b pkt 1–6 i 8–12 Ustawy z dnia 

5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz 

zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u 

ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239, z późn. zm.) 

415.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 czerwca 2020 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania 

ryczałtu systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia 

świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2020, poz. 1049) 

 

art. 136c ust. 6 pkt 1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 

2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1398, z późn. zm.) 

416.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 czerwca 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, poz. 1054) 

 

art. 34 ust. 5 Ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o 

zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i 

chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 1239, z późn. zm.) 
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417.  Rozporządzenie Rady Ministrów  z dnia 19 czerwca 2020 r. w 

sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i 

zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 

2020, poz. 1066) 

Utracił moc 8 sierpnia 2020r.  

 

 

art. 46a i art. 46b pkt 1-6 i 8-12 Ustawy z dnia 

5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz 

zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u 

ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239, z późn. zm.) 

418.  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 czerwca 2020 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie wyłączenia lub 

ograniczenia stosowania art. 26 ust. 2e ustawy o podatku 

dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2020, poz. 1096) 

 

art. 26 ust. 9 Ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o 

podatku dochodowym od osób prawnych 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1406, z późn. zm.) 

419.  Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki społecznej z 

dnia 24 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 

warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych 

świadczeń związanych z pracą dla pracowników niebędących 

nauczycielami, zatrudnionych w szkołach i placówkach 

oświatowych prowadzonych przez organy administracji 

rządowej oraz w niektórych innych jednostkach organizacyjnych 

(Dz. U. z 2020, poz. 1099) 

 

art. 773 § 1 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - 

Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1320 z 

późn. zm.) 

420.  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 

dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie monitorowania realizacji 

indywidualnego prawa do świadczeń opieki zdrowotnej 

weteranów poszkodowanych-funkcjonariuszy (Dz. U. z 2020, 

poz. 1105) 

 

art. 22 ust. 9 Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. 

o weteranach działań poza granicami państwa 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1569 i 1726) 

421.  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2020 r. w 

sprawie określenia dłuższego okresu pobierania dodatkowego 

zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19 (Dz. 

U. z 2020, poz. 1108) 

Utracił moc 12 lipca 2020r.  

 

 

 

art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o 

szczególnych rozwiązaniach związanych z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 

zwalczaniem COVID-19, innych chorób 

zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 

kryzysowych (Dz. U. poz. 374, z późn. zm.) 

422.  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2020 r. w 

sprawie określenia dłuższego okresu pobierania zasiłku 

opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19 (Dz. U. z 

2020, poz. 1109) 

Utracił moc 12 lipca 2020r.  

 

 

art. 4a ust. 7 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o 

szczególnych rozwiązaniach związanych z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 

zwalczaniem COVID-19, innych chorób 

zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 

kryzysowych (Dz. U. poz. 374, z późn. zm.) 
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423.  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 czerwca 

2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego 

ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w 

związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19 (Dz. U. z 2020, poz. 1110) 

 

art. 30b Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - 

Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910)  

424.  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 czerwca 

2020 r. zmieniające rozporządzenie 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, 

poz. 1111) 

 

art. 30c Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – 

Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910) 

425.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 czerwca 2020 r. w 

sprawie sposobu prowadzenia rejestru chorób zakaźnych oraz 

okresu przechowywania danych zawartych w tym rejestrze (Dz. 

U. z 2020, poz. 1117) 

 

 

 

art. 30 ust. 7 Ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o 

zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i 

chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 1239, z późn. zm.) 

426.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 czerwca 2020 r. w 

sprawie zgłaszania wyników badań w kierunku biologicznych 

czynników chorobotwórczych u ludzi (Dz. U. z 2020, poz. 1118) 

 

art. 29 ust. 7 Ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o 

zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i 

chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 1239, z późn. zm.) 

427.  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2020 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania 

pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 

zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników 

innych jednostek (Dz. U. z 2020, poz. 1120) 

 

art. 21 ust. 3, art. 22 ust. 2, art. 23 ust. 2, art. 24 

ust. 2 w związku z art. 43 ust. 1 i 2, art. 44, 

art. 46 i art. 53 ust. 3 Ustawy z dnia 16 

września 1982 r. o pracownikach urzędów 

państwowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 537) 

428.  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 czerwca 2020 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu 

danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w 

zakresie podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020, poz. 1127) 

art. 99 ust. 13b oraz art. 109 ust. 14 Ustawy z 

dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i 

usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106, 568, 1065 i 

1106) 
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429.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2020 r. w 

sprawie wysokości zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego 

lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizacje w 

ramach rezydentury (Dz. U. z 2020, poz. 1134) 

 

art. 16j ust. 5 Ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. 

o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. 

z 2020 r. poz. 514 i 567) 

430.  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2020 r. w 

sprawie maksymalnych kwot dotacji celowej udzielanej na 

wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne (Dz. U. 

z 2020, poz. 1137) 

 

art. 55 ust. 10 Ustawy z dnia 27 października 

2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 17 i 278)  

431.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2020 r. w 

sprawie wzorów deklaracji wyboru świadczeniodawcy 

udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki 

zdrowotnej (Dz. U. z 2020, poz. 1143) 

 

art. 10 ust. 8 Ustawy z dnia 27 października 

2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 172) 

432.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 czerwca 2020 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie szpitalnego oddziału 

ratunkowego (Dz. U. z 2020, poz. 1145) 

 

 

 

art. 34 Ustawy z dnia 8 września 2006 r. o 

Państwowym Ratownictwie Medycznym 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 882) 

433.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2020 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie stażu podyplomowego 

lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2020, poz. 1147) 

 

art. 15 ust. 5 Ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o 

zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 

2020 r. poz. 514 i 567)  

434.  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2020 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych 

ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu 

epidemii (Dz. U. z 2020, poz. 1161) 

 

 art. 46a i art. 46b pkt 1-6 i 8-12 Ustawy z dnia 

5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz 

zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u 

ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239, z późn. zm.) 
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435.  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 czerwca 2020 r. w 

sprawie przedłużenia niektórych terminów związanych z 

przekazywaniem informacji o schematach podatkowych i 

wymianą informacji podatkowych z innymi państwami (Dz. U. z 

2020, poz. 1162) 

 

art. 31y ust. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o 

szczególnych rozwiązaniach związanych z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 

zwalczaniem COVID-19, innych chorób 

zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 

kryzysowych (Dz. U. poz. 374, z późn. zm.) 

436.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 czerwca 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, poz. 1550) 

 

art. 34 ust. 5 Ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o 

zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i 

chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 1239, z późn. zm.) 

437.  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lipca 2020 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych 

ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu 

epidemii (Dz. U. z 2020, poz. 1182) 

 

 art. 46a i art. 46b pkt 1-6 i 8-12 Ustawy z dnia 

5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz 

zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u 

ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239, z późn. zm.) 

438.  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 lipca 2020 r. 

w sprawie wzoru zawiadomienia o zapłacie należności na 

rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie 

podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku 

od towarów i usług (Dz. U. z 2020, poz. 1188) 

 

art. 117ba § 5 Ustawy z dnia 29 sierpnia 

1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 

2019 r. poz. 1325, z późn. zm.) 

439.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2020 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków 

wynagradzania za pracę pracowników podmiotów leczniczych 

działających w formie jednostki budżetowej (Dz. U. z 2020, poz. 

1209) 

 

art. 88 ust. 9 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. 

o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 

295 i 567)  

440.  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 lipca 2020 r. 

w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania dodatkowego 

zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19 (Dz. 

U. z 2020, poz. 1231) 

 

utrata mocy w dniu 26 lipca 2020 

 

art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o 

szczególnych rozwiązaniach związanych z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 

zwalczaniem COVID-19, innych chorób 

zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 

kryzysowych (Dz. U. poz. 374, z późn. zm.) 

https://sip.lex.pl/#/document/18966440?unitId=art(31(y))ust(3)&cm=DOCUMENT
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441.  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 lipca 2020 r. 

w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania zasiłku 

opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19 (Dz. U. z 

2020, poz. 1232) 

utrata mocy w dniu 26 lipca 2020 

 

 

art. 4a ust. 7 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o 

szczególnych rozwiązaniach związanych z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 

zwalczaniem COVID-19, innych chorób 

zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 

kryzysowych (Dz. U. poz. 374, z późn. zm.) 

442.  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2020 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia innych 

terminów wykonania niektórych obowiązków sprawozdawczych 

i informacyjnych (Dz. U. z 2020, poz. 1243) 

 

art. 15zzg ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. 

o szczególnych rozwiązaniach związanych z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 

zwalczaniem COVID-19, innych chorób 

zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 

kryzysowych (Dz. U. poz. 374, z późn. zm. 

443.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 lipca 2020 r. w 

sprawie programu pilotażowego w zakresie rehabilitacji 

leczniczej dla świadczeniobiorców po przebytej chorobie 

COVID-19 (Dz. U. z 2020, poz. 1246) 

 

art. 48e ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. 

o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1398, z późn. zm.) 

444.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2020 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń 

gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. 

U. z 2020, poz. 1255) 

 

 art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o 

świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1398, z późn. zm.) 

445.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 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, poz. 1275) 

utraciło moc 2 sierpnia 2020r.  

art. 7d ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o 

szczególnych rozwiązaniach związanych z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 

zwalczaniem COVID-19, innych chorób 

zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 

kryzysowych (Dz. U. poz. 374, z późn. zm.) 

 

 

 

 

 


