
Prawo w czasach epidemii

Kompendium wiedzy dla przedsiębiorców, 
podmiotów leczniczych, pracodawców,  
pracowników, personelu medycznego –
pytania i odpowiedzi dotyczące 
poszczególnych obszarów prawnych. 

Wersja III z 27 marca 2020 r. 
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WSTĘP

„Misją Collegium Humanum jest: dążenie do ciągłego doskonalenia 
oraz realizacji najwyższych wartości społecznych i akademickich. 
Collegium Humanum  to wspólnota otwartych i kreatywnych ludzi, 
którzy rozumieją jak ważna jest: „edukacja dla sukcesu”.  Dzisiaj chodzi 
o sukces  w zupełnie innym wymiarze. Mam tu na myśli sukces 
w zmaganiach z pandemią choroby wywołanej koronawirusem. Dzisiaj 
jest ten moment, w którym bycie człowiekiem kreatywnym i otwartym 
jest potrzebne jak nigdy wcześniej. Dlatego angażujemy się 
w  prowadzenie projektu, którego celem jest pomoc!. Chcemy, abyście 
mogli się odnaleźć w tej trudnej rzeczywistości. Jej elementem są 
również ciągłe zmiany prawa. Będziemy odpowiadać na najważniejsze 
i najtrudniejsze pytania, które Was nurtują, co do własnych praw 
i obowiązków. Mamy nadzieję, że dzięki temu poczujecie się pewniej 
i bezpieczniej. Tyle możemy zrobić dla Was dzisiaj.”

Warszawa, 26 marca 2020 r. 

Paweł Czarnecki 
Prof. dr hab. 

Rektor Collegium Humanum
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WSTĘP

„Celem Polskiej Federacji Szpitali  jest wspieranie szpitali oraz ich 
menedżerów w działaniach na rzecz ochrony zdrowia pacjentów oraz 
zapewnienia jak najlepszych warunków działalności dla szpitali. Polska 
Federacja Szpitali w obliczu największego wyzwania, jakie w ostatnich 
latach spotkało szpitale, personel medyczny, menedżerów, ale i 
pacjentów, nie może stać obojętnie. Organizujemy bezpłatne e-
szkolenia dla pracowników szpitali, pilotujemy akcję Wsparcie dla 
Szpitala oraz inne projekty pomocy dla szpitali. Mówimy o wysiłkach i 
zaangażowaniu dyrektorów szpitali w walce z pandemią. Jesteśmy w 
mediach ogólnopolskich - w TV, radio oraz w mediach 
społecznościowych i branżowych.  Pomagamy jak możemy. Zdajemy 
sobie sprawę, że w tym trudnym okresie możecie nie mieć czasu i siły 
na analizowanie trudnych zagadnień związanych ze zmianami w 
prawie. Dlatego dla Was dedykujemy ten projekt. Nie ma on 
charakteru jednorazowej publikacji. Będziemy reagować na nowe 
przepisy. Będziemy odpowiadać na Wasze pytania. Zrobimy wszystko 
co w naszej mocy a prawo nie było dla Was dzisiaj problemem. Abyście 
mogli się skupić na rozwiązywaniu innych problemów. Serdecznie 
dziękujemy partnerom projektu: Kancelarii Prawo Gospodarka i 
Zdrowie oraz Collegium Humanum Warsaw Management University.  
Zapraszamy wszystkich dyrektorów szpitali do wspólnego działania w 
ramach Polskiej Federacji Szpitali  PFSz - naszej wspólnej, najbardziej 
reprezentatywnej organizacji pracodawców sektora szpitalnego w 
kraju.” 

Warszawa, 26  marca 2020 r. 

Jarosław J. Fedorowski
Prof. uniw., MD, PhD, MBA

Prezes Polskiej Federacji Szpitali
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WSTĘP

„Nasz Kancelaria nazywa się „Prawo, Gospodarka, Zdrowie”. 
Wybierając ten nazwę kierowaliśmy się tym, że pomiędzy prawem, 
gospodarką i zdrowiem występują oczywiste, przynajmniej dla nas, 
zależności. Jednak wybierając tę nazwę nie mogliśmy nawet 
przypuszczać, że dojdzie do sytuacji, w której te zależności będą tak 
istotne i ważne. A dzisiaj, jak chyba nigdy dotąd, widzimy to wszyscy 
wyraźnie. Dzisiaj te zależności odgrywają kluczową rolę w naszym 
życiu. 
Wiemy, że jest wam ciężko odnaleźć się w tej trudnej sytuacji. Naszą 
rolą jest udzielenie Wam pomocy. Będziemy pracować nad tym, żeby 
przekazać Wam wiedzę, którą dysponujemy. Tak postaramy się pomóc. 
Tylko tyle możemy dla was zrobić. Tylko to potrafimy. Będziemy to 
robić najlepiej jak umiemy.”

Warszawa, 26  marca 2020 r. 

Michał Modro
radca prawny – wspólnik 

Anna Banaszewska
dr nauk prawnych – wspólnik



Kalendarz epidemii  

WYDARZENIA W PORZĄDKU CHRONOLIGICZNYM

Koronawirusa wykryto w grudniu 2019 r., jednak według najnowszych 
doniesień, najwcześniejszym wykrytym pacjentem chorym na COVID-
19 jest 55 letni chińczyk z prowincji Hubei - zarażony jeszcze 
w listopadzie 2019 r.
31 grudnia Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) 
w Genewie otrzymała informację od chińskich władz, że w mieście 
Wuhan wystąpił problem związany z chorobą zakaźną. 
13 stycznia potwierdzono pierwszą osobę zarażoną wirusem SARS-
CoV-2 poza granicami Chin,  w Tajlandii.
20 stycznia zgłoszono gwałtowny wzrost liczby przypadków
w Chinach (prawie 140 nowych pacjentów), w tym u dwóch osób 
w Pekinie i jednej w Shenzhen.
23 stycznia miasta Wuhan i Huanggang jako pierwsze zostały 
poddane kwarantannie. 
24 stycznia potwierdzono pierwszy przypadek zakażenia w Europie. 
Zakażenie zdiagnozowano  u dwóch osób: jednej w Paryżu, a drugiej 
w Bordeaux.
27 stycznia Mongolia zamknęła granicę lądową  z Chinami do 2 marca. 
Zamknięto także szkoły  i uniwersytety oraz zabroniono organizacji 
imprez masowych.
28 stycznia liczba zmarłych na świecie z powodu wirusa przekroczyła 
100.
30 stycznia Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) uznała 
zachorowania COVID-19 za stan zagrożenia zdrowia publicznego 
o zasięgu międzynarodowym, powołując się na 7711 przypadków 
głównie w Chinach  i 83 przypadki w 18 innych krajach.
2 lutego zmarł pierwszy chory poza granicami Chin – przybyły w 
styczniu z Wuhanu na Filipiny. 
10 lutego liczba zarażonych w Chinach przekroczyła 40 tys.
20 lutego pierwszy przypadek zachorowania we Włoszech 
23 lutego we Włoszech zdiagnozowano 152 osoby zakażone i 
stwierdzono 3 zgony.
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Kalendarz epidemii  

WYDARZENIA W PORZĄDKU CHRONOLIGICZNYM

25 lutego ogólna liczba zarażonych przekroczyła 80 tys., przy czym w 
Chinach znacząco udało się ograniczyć liczbę nowych zakażeń.
2 marca z powodu spadku zakażeń zamknięto pierwszy z 16 
tymczasowych szpitali w Wuhanie zbudowanych w związku ze 
zwiększoną wcześniej liczbą zachorowań. 
4 marca w Zielonej Górze stwierdzono pierwszy przypadek zakażenia 
koronawirusem SARS-CoV-2 
w Polsce. 
6 marca przekroczona została liczba 100 000 zarejestrowanych 
zachorowań w całym świecie
8 marca kwarantanną objęto 14 prowincji w północnych Włoszech 
zamieszkałych przez 16 mln osób. 
8 marca weszła w życie utawa 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.
8 marca Główny Inspektor Sanitarny zarekomendował odwołanie 
wszystkich imprez masowych powyżej 1000 osób organizowanych 
w pomieszczeniach zamkniętych.
11 marca rząd podjął decyzję o zamknięciu wszystkich placówek 
oświatowych w Polsce z dniem 16 marca.
11 marca dyrektor generalny Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) 
Tedros Adhanom Ghebreyesus określił rozwój choroby jako 
„pandemię”.
12 marca Minister Zdrowia wprowadził w Polsce stan zagrożenia 
epidemicznego.
14 marca Ministerstwo Zdrowia informuje o 13 osobach, które 
wyzdrowiały. 
14 marca w Hiszpanii ogłoszono stan zagrożenia epidemicznego i 
wprowadzono zakaz opuszczania miejsc zamieszkania z wyjątkiem 
niezbędnych wyjść po żywność, leki i ew. w celu udania się do 
szpitala.
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Kalendarz epidemii  

WYDARZENIA W PORZĄDKU CHRONOLIGICZNYM

16 marca wszystkie granice Polski zostały zamknięte. Ich 
przekroczenie możliwe jest tylko w wyznaczonych miejscach i na 
określonych zasadach. Wprowadzono ścisłe kontrole graniczne i 
sanitarne, a każdy obywatel Polski wracający do Polski musi poddać 
się obowiązkowej 14-dniowej kwarantannie. 
20 marca – ogłoszenie stanu epidemii - rozporządzenie Ministra 
Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze 
Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii. 
23 marca odnotowano spadek przyrostu zachorowań we Włoszech.
24 marca odnotowano około 400 tys. zakażonych na świecie. 
25 marca  rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 marca 2020 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze 
Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii – zaostrzenie zasad 
przemieszczania się. 
25  marca odnotowano ponad 1000 zarażonych w Polsce. 

• https://pl.wikipedia.org/wiki/Pandemia_wirusa_SARS-CoV-2#Rozw%C3%B3j_pandemii
• https://twitter.com/WHO
• https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
• https://gis.gov.pl/en/homepage/
• https://www.gov.pl/web/zdrowie/
• http://dziennikustaw.gov.pl/DU
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CZĘŚĆ 1

OGRANICZENIA PRAWNE ZWIĄZANE ZE 
ZWALCZANIEM EPIDEMII

1. Co to jest „stan zagrożenia epidemicznego”?

2. Co to jest „stan epidemii”?

3. Co to jest „strefa zero”?

4. Co to jest „strefa buforowa”? 

5. Jakie ograniczenia możliwe są w stanie epidemii?

6. Czy mogę wyjść lub pojechać do pracy?

7. Czy mogę nadal załatwiać sprawy życia codziennego?

8. Co to są „sprawy życia codziennego”? 

9. Czy mogę wyjść na rolki lub rower?

10. Czy mogę pomagać osobom najbliższym?

11. Kto jest „osoba najbliższa”? 

12. Czy mogę wyjść do kościoła? 

13. Czy może odbyć się pogrzeb?

14. Jakie są zasady przemieszczania się pieszo? 
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15. Czy mogę wyjść na spacer z trójką dzieci?

16. Czy mogę jeździć tramwajami i autobusami?

17. Co to są „środki publicznego transportu zbiorowego”?

18. Co to jest „izolacja”?

19. Czym się różni „izolacja” od „kwarantanny”?

20. Co to jest „kwarantanna”?

21. Gdzie może odbywać się kwarantanna? 

22. Czy w jednym pokoju mieszkania może być kwarantanna, a 
w drugim nie?

23. Kto podejmuje decyzję o kwarantannie? 

24. Czy lekarz może „zarządzić” kwarantannę?

25. Czy kwarantanna jest przymusowa? 

26. Co w sytuacji przekroczenia granicy? 

27. Czy w przypadku tzw. „małego ruchu granicznego” 
obowiązuje kwarantanna? 

28. Czy są osoby, których nie obowiązuje kwarantanna? 

29. Ile trwa kwarantanna? 

30. Czy kwarantanna może być przedłużona? 

31. Czy kwarantanna może być powtórzona? 

10



32. Jaki są obowiązki w czasie kwarantanny?

33. Czy mogę dołączyć do rodziny na kwarantannie? 

11
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CZĘŚĆ 1 OGRANICZENIA PRAWNE ZWIĄZANE ZE 
ZWALCZANIEM EPIDEMII

1. Co to jest „stan zagrożenia epidemicznego”?

2. Co to jest „stan epidemii”?

3. Co to jest „strefa zero”?

4. Co to jest „strefa buforowa”?

Stan zagrożenia epidemicznego - sytuacja prawna wprowadzona na danym 
obszarze w związku z ryzykiem wystąpienia epidemii w celu podjęcia 
określonych w ustawie działań zapobiegawczych.
Podstawa prawna: 
• Art. 2 pkt. 23 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz 

zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.
• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie 

ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia 
epidemicznego .

Stan epidemii - sytuacja prawna wprowadzona na danym obszarze w związku 
z wystąpieniem epidemii w celu podjęcia określonych w ustawie działań 
przeciwepidemicznych i zapobiegawczych dla zminimalizowania skutków 
epidemii.
Podstawa prawna: 
• Art. 2  pkt. 22 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz 

zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. 
• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie 

ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii.

Strefa zero - obszar, na którym wystąpił stan epidemii, znajdujący się 
bezpośrednio wokół ogniska wirusa, podlegający ograniczeniom, 
w szczególności zakazom, nakazom oraz środkom kontroli.
Podstawa prawna: 
• Art. 2  pkt. 36 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz 

zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. 

Strefa buforowa - obszar wokół strefy zero, podlegający ograniczeniom, 
w szczególności zakazom lub nakazom dotyczącym przemieszczania się ludzi.
Podstawa prawna: 
• Art. 2  pkt. 37 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz 

zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. 
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5. Jakie ograniczenia możliwe są w stanie epidemii?

6. Czy mogę wyjść lub pojechać do pracy?

Możliwe ograniczenia w stanie epidemii:
• czasowe ograniczenie określonego sposobu przemieszczania się,
• czasowe ograniczenie lub zakaz obrotu i używania określonych 

przedmiotów lub produktów spożywczych,
• czasowe ograniczenie funkcjonowania określonych instytucji lub zakładów 

pracy,
• zakaz organizowania widowisk i innych zgromadzeń ludności,
• obowiązek wykonania określonych zabiegów sanitarnych, jeżeli wykonanie 

ich wiąże się z funkcjonowaniem określonych obiektów produkcyjnych, 
usługowych, handlowych lub innych obiektów,

• nakaz udostępnienia nieruchomości, lokali, terenów i dostarczenia środków 
transportu do działań przeciwepidemicznych przewidzianych planami 
przeciwepidemicznymi,

• obowiązek przeprowadzenia szczepień ochronnych oraz grupy osób 
podlegające tym szczepieniom, rodzaj przeprowadzanych szczepień 
ochronnych - uwzględniając drogi szerzenia się zakażeń i chorób 
zakaźnych oraz sytuację epidemiczną na obszarze, na którym ogłoszono 
stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii.

Podstawa prawna: 
• Art. 46 ust. 4 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz 

zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

Tak, można wyjść lub pojechać do pracy. W okresie od dnia 25.03. do dnia 
11.04. zakazuje się na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej przemieszczania się 
osób przebywających na tym obszarze, z wyjątkiem przemieszczania się danej 
osoby w celu wykonywania czynności zawodowych lub zadań służbowych, lub 
pozarolniczej działalności gospodarczej, lub prowadzenia działalności 
rolniczej lub prac w gospodarstwie rolnym, oraz zakupu towarów i usług z 
tym związanych.
Podstawa prawna: 
• § 3a ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. 

w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu 
epidemii.
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7. Czy mogę nadal załatwiać sprawy życia codziennego?

8. Co to są sprawy życia codziennego?

9. Czy mogę wyjść na rolki lub rower?

10. Czy mogę pomagać osobom najbliższym? 

Tak, można nadal załatwiać codzienne sprawy życia codziennego. W okresie 
od dnia 25.03. do dnia 11.04. zakazuje się na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej 
przemieszczania. Nie dotyczy to przemieszczania się danej osoby w celu 
zaspokajania niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia 
codziennego.
Podstawa prawna: 
• §. 3a ust. 1 pkt. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. 

w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu 
epidemii.

Sprawy życia codziennego to takie, które normalnie, w zwykłym życiu 
wykonujemy na co dzień. Do tych spraw należą zakupy towarów (wyjście do 
sklepu, do apteki) i usług (wyjście do weterynarza, na pocztę), wyjście do 
lekarza. 
Podstawa prawna: 
• § 3a ust. 1 pkt. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. 

w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu 
epidemii.

Tak można wyjść na rolki lub rower. Ruch na świeżym powietrzu należy 
zaliczyć do zdrowego trybu życia, ale też do czynności życia codziennego. 
Należy jednak pamiętać o wymogach ostrożności, w tym zachowaniu odstępu 
do 1,5 m w przypadku osób, które przemieszczają się pieszo (bieganie) i nie 
należą do kręgu osób najbliższych od 25.03 do 11.04. Wymóg zachowania 1,5 
metra dotyczy wyłącznie przemieszczania się pieszo i osób obcych. 
Podstawa prawna: 
• § 3a ust. 1 pkt. 2 , art. 3 ust. 2, art. 3 ust. 3 rozporządzenia Ministra 

Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze 
Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii.

Tak można pomagać osobom najbliższym. Sprawy życia codziennego czyli 
takie, które normalnie, w zwykłym życiu wykonujemy na co dzień, możemy 
wykonywać dla siebie lub dla osób najbliższych.
Podstawa prawna: 
• § 3a ust. 1 pkt. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. 

w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu 
epidemii.
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11. Kto to jest „osoba najbliższa”?

12. Czy mogę wyjść do kościoła?

13. Czy może odbyć się pogrzeb?

14. Jakie są zasady przemieszczania się pieszo?

Osoby najbliższe to:
• małżonek 
• wstępny (dziadek, babcia)
• zstępny (dzieci, wnuki)
• rodzeństwo
• powinowaty w tej samej linii lub stopniu (teściowie, rodzeństwo męża lub 

żony)
• osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek
• a także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu (konkubenci, partnerzy, 

partnerki) 
Podstawa prawna: 
• § 3a ust. 1 pkt. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. 

w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu 
epidemii.

• Art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny.

Tak, można wychodzić do kościoła. Z tym, że  w okresie od  dnia 25.03. do dnia 
11.04., uczestników, oprócz osób sprawujących kult religijny nie może być 
więcej niż 5. 
Podstawa prawna: 
• § 3a ust. 1 pkt. 2 w związku z  § 7 ust. 1 pkt. 3 lit. b) rozporządzenia Ministra 

Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze 
Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii.

Tak, można odbyć się pogrzeb. Z tym, że  w okresie od  dnia 25.03. do dnia 
11.04. uczestników, oprócz osób sprawujących kult religijny nie może być 
więcej niż 5. 
Podstawa prawna: 
• § 3a ust. 2 pkt. 1 w związku z  § 7 ust. 1 pkt. 3 lit. b) rozporządzenia Ministra 

Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze 
Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii.

W okresie od 25.03. do 11.04. pieszo, jednocześnie, mogą się poruszać dwie 
osoby w odległości nie mniejszej niż 1,5 m od siebie. 
Podstawa prawna: 
• § 3a ust. 1 pkt. 2 w związku z  § 7 ust. 1 pkt. 3 lit. b) rozporządzenia Ministra 

Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze 
Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii.
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15. Czy mogę wyjść na spacer z trójką dzieci?

16. Czy mogę jeździć tramwajami i autobusami?

17. Co to są „środki publicznego transportu zbiorowego”?

18. Co to jest „izolacja”? 

Tak można wyjść na spacer z trójką dzieci. W okresie od dnia 25.03. do dnia 
11.04. zakaz przemieszczania się dwóch osób razem w odległości od siebie 1,5 
m. nie dotyczy osób najbliższych w tym rodziców i dzieci. Pojęcie osób 
najbliższych wyjaśnione zostało w odpowiedzi na pytanie 11. 
Podstawa prawna: 
• §. 3a ust. 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w 

sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii.

To odosobnienie osoby lub grupy osób chorych na chorobę zakaźną albo osoby 
lub grupy osób podejrzanych o chorobę zakaźną, w celu uniemożliwienia 
przeniesienia biologicznego czynnika chorobotwórczego na inne osoby.
Podstawa prawna: 
• Art.  2 pkt. 11 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz 

zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

Tak można jeździć tramwajami i autobusami. W okresie od dnia 25.03. do dnia 
11.04. Można się przemieszczać środkami publicznego transportu zbiorowego 
w tym tramwajami i autobusami. Środkiem tym można przewozić, w tym 
samym czasie, nie więcej osób, niż wynosi połowa miejsc siedzących. 
Podstawa prawna: 
• §. 3a ust. 2 pkt. 2  rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 

r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu 
epidemii.

Środki publicznego transportu zbiorowego to środki transportu 
wykorzystywane w transporcie kolejowym lub drogowym, w przewozie o 
charakterze użyteczności publiczne, tj .kolej, tramwaje, autobusy, busy, 
trolejbusy.  
Podstawa prawna: 
• art. 1a ust. 4 pkt 3a ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do 

ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego.
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19. Czy się różni „izolacja” od „kwarantanny”?

20. Co to jest „kwarantanna”?

21. Gdzie może odbywać się kwarantanna?

22. Czy w jednym pokoju mieszkania może być kwarantanna, 
a w drugim nie?

23. Kto podejmuje decyzję o kwarantannie? 

Izolacja dotyczy odosobnienia osób chorych natomiast kwarantanna dotyczy 
osób, które miały lub mogły mieć do czynienia z osobami chorymi. 
Podstawa prawna: 
• Art.  2 pkt. 11) i pkt. 12) ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz 

zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

To odosobnienie osoby zdrowej, która była narażona na zakażenie, w celu 
zapobieżenia szerzeniu się chorób szczególnie niebezpiecznych i wysoce 
zakaźnych.
Podstawa prawna: 
• Art. 2 pkt. 12) ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz 

zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

Kwarantanna może się odbywać w każdym miejscu odosobnienia, który jest 
odrębnym obiektem budowalnym. W ustawie znajduje się definicja miejsca 
kwarantanny. To odrębny obiekt budowlany czasowego pobytu osób chorych 
lub podejrzanych o zachorowanie, w którym prowadzi się kwarantannę.
Podstawa prawna: 
• Art. 2 pkt. 13) ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz 

zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

Państwowy powiatowy inspektor sanitarny lub państwowy graniczny 
inspektor sanitarny może, w drodze decyzji, nałożyć na osobę zakażoną lub 
chorą na chorobę zakaźną albo osobę podejrzaną o zakażenie lub chorobę 
zakaźną, lub osobę, która miała styczność ze źródłem biologicznego czynnika 
chorobotwórczego, obowiązek kwarantanny.
Podstawa prawna: 
• Art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz 

zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

Nie taka sytuacja jest niedopuszczalna. Kwarantanna może się odbywać w 
każdym miejscu odosobnienia, który jest odrębnym obiektem budowalnym. W 
ustawie znajduje się definicja miejsca kwarantanny. To odrębny obiekt 
budowlany czasowego pobytu osób chorych lub podejrzanych o zachorowanie, 
w którym prowadzi się kwarantannę.
Podstawa prawna: 
• Art. 2 pkt. 13) ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz 

zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.
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24. Czy lekarz może „zarządzić” kwarantannę?

25. Czy kwarantanna jest przymusowa?

26. Co w sytuacji przekroczenia granicy? 

27. Czy w przypadku tzw. „małego ruchu granicznego” 
obowiązuje kwarantanna? 

Tak lekarz może „zarządzić” kwarantannę. W przypadku podejrzenia lub 
rozpoznania zachorowania na chorobę szczególnie niebezpieczną i wysoce 
zakaźną lekarz przyjmujący do szpitala, miejsca izolacji lub odbywania 
kwarantanny, kierując się własną oceną stopnia zagrożenia dla zdrowia 
publicznego, poddaje osobę podejrzaną o zachorowanie, chorą na chorobę 
szczególnie niebezpieczną i wysoce zakaźną lub osobę narażoną na zakażenie 
hospitalizacji, izolacji lub kwarantannie oraz badaniom, również w przypadku 
gdy wskazana osoba nie wyraża zgody na hospitalizację, izolację, 
kwarantannę lub wykonanie badania
Podstawa prawna: 
• Art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz 

zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

Wobec osoby, która nie poddaje się kwarantannie lub izolacji, a u której 
podejrzewa się lub rozpoznano chorobę szczególnie niebezpieczną i wysoce 
zakaźną, stanowiącą bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia innych 
osób, może być zastosowany środek przymusu bezpośredniego polegający na 
przytrzymywaniu, unieruchomieniu lub przymusowym podaniu leków.
Podstawa prawna: 
• Art. 36 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu 

zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

Od 20.03. po powrocie do Polski każdy powracający zobowiązany poddać się 
obowiązkowej 14-dniowej kwarantannie. Kwarantannę odbywa się w miejscu 
zamieszkania. W przypadku braku możliwości odbywania kwarantanny w 
domu, można ją odbywać we wskazanym ośrodku (informacja podczas 
udzielania jest przekraczania granicy).
Podstawa prawna: 
• §. 2 ust. 2 pkt. 2  rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. 

w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu 
epidemii.

• .

Od 25.03. po powrocie do Polski powracający zobowiązany poddać się 
obowiązkowej 14-dniowej kwarantannie, również w ramach tzw. „małego 
ruchu granicznego”, tj. osób z obszarów przygranicznych, które mieszkają w 
Polsce, ale pracują na co dzień w kraju sąsiednim i które przekraczają granicę 
regularnie
Podstawa prawna: 
• §. 2 ust. 6 pkt. 1  rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. 

w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu 
epidemii.
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28. Czy są osoby, których nie obowiązuje kwarantanna?

29. Ile trwa kwarantanna?

Obowiązku kwarantanny w przypadku przekraczania granicy Rzeczypospolitej 
Polskiej w ramach wykonywania czynności zawodowych:
• przez załogę statku 
• przez kierowców wykonujących przewóz drogowy w ramach 

międzynarodowego transportu drogowego 
• przez obsadę pociągu, oraz innych pracowników niezbędnych do 

wykonywania usług przewozu towarowego w ramach międzynarodowego 
transportu kolejowego, wykonujących czynności zawodowe w 
Rzeczypospolitej Polskiej lub państwie sąsiadującym, 

• przez kierowców wykonujących przewóz drogowy pojazdami 
samochodowymi lub zespołami pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej 
nieprzekraczającej 3,5 tony w transporcie drogowym rzeczy oraz 
niezarobkowym przewozie drogowym rzeczy.

Obowiązku kwarantanny nie stosuje się w przypadku przekraczania granicy 
Rzeczypospolitej Polskiej przez żołnierzy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej 
Polskiej lub żołnierzy wojsk sojuszniczych, funkcjonariuszy Policji, Straży 
Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Ochrony Państwa, 
wykonujących zadania służbowe 
Podstawa prawna: 
• §. 2 ust. 6 – ust. 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. 

w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu 
epidemii.

• Osoby zdrowe, które pozostawały w styczności z osobami chorymi na 
choroby zakaźne podlegają obowiązkowej kwarantannie lub nadzorowi 
epidemiologicznemu, jeżeli tak postanowią organy inspekcji sanitarnej 
przez okres nie dłuższy niż 21 dni, licząc od ostatniego dnia styczności.

• Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie wykazu chorób 
powodujących powstanie obowiązku kwarantanny lub nadzoru 
epidemiologicznego oraz okresu obowiązkowej kwarantanny lub nadzoru 
epidemiologicznego okres obowiązkowej kwarantanny lub nadzoru 
epidemiologicznego wynosi 14 dni w przypadku choroby wywołanej 
koronawirusem SARS-CoV-2 (COVID-19) oraz bliskowschodniego zespołu 
niewydolności oddechowej (MERS).

Podstawa prawna: 
• Art. 34 ust. 2ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu 

zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.
• rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu chorób powodujących 

powstanie obowiązku kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego oraz 
okresu obowiązkowej kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego.
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30. Czy kwarantanna może być przedłużona?

31. Czy kwarantanna może być powtórzona? 

32. Jakie są obowiązki w czasie kwarantanny? 

Tak kwarantanna może być przedłużona lub mieć inny okres. Inny okres 
kwarantanny może określić państwowy powiatowy inspektor sanitarny lub 
państwowy graniczny inspektor sanitarny w drodze decyzji lub lekarz.
Podstawa prawna: 
• Art. 35  ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu 

zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

Tak kwarantanna może być powtórzona w stosunku do tej samej osoby. 
Obowiązkowa kwarantanna lub nadzór epidemiologiczny, o których mowa w 
mogą być stosowane wobec tej samej osoby więcej niż raz, do czasu 
stwierdzenia braku zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego.
Podstawa prawna: 
• Art. 34 ust. 3  ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz 

zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

• nie wolno opuszczać miejsca kwarantanny
• nie wolno wpuszczać osób do miejsca kwarantanny, które nie podlegają 

kwarantannie w tym miejscu 
• osoby bliskie, które znajdują się w miejscu kwarantanny również jej 

podlegają
• należy zamieścić informację o kwarantannie na drzwiach lub ogrodzeniu
• zalecane jest przebywanie w określonym pokoju, w celu ograniczenia 

powierzchni do dezynfekcji
• zalecane jest ograniczenie kontaktu ze zwierzętami domowymi i innymi 

zwierzętami
• zalecane jest założenie maski lub chustki na twarz w przypadku kontaktu z 

służbą zdrowia lub innymi osobami
• zalecane jest przestrzeganie zasad higieny
• zalecane jest monitorowanie stanu zdrowia, a w przypadku pogorszenia się 

stanu zdrowia należy skontaktować się ze stacją sanitarno-
epidemiologiczną

Podstawa prawna: 
• Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i 

chorób zakaźnych u ludzi.
• Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie 

ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii.
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33. Czy mogę dołączyć do rodzinny na kwarantannie?

Zdecydowanie  nie można. Jest to sprzeczne z założeniem kwarantanny. To 
odosobnienie osoby zdrowej, która była narażona na zakażenie, w celu 
zapobieżenia szerzeniu się chorób szczególnie niebezpiecznych i wysoce 
zakaźnych.
Podstawa prawna: 
• Art. 2 pkt. 11) oraz 34 ust. 1  ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu 

oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.


