
POSIEDZDNIE POWIATOWEGO ZESPOŁU 

ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

2 KWIETNIA 2020 R.

W ZWIĄZKU Z WPROWADZENIEM NA TERENIE POLSKI EPIDEMII



WYDANE AKTY PRAWNE
 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów 

w związku z wystąpieniem stanu epidemii

 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

 U S T A W A 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

 U S T A W A z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 31 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze 
Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii

 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 31 marca 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

 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie standardu organizacyjnego opieki w izolatoriach

 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 24 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze 
Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii

 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 24 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w 
sprawie przywrócenia tymczasowo kontroli granicznej osób przekraczających granicę państwową stanowiącą granicę wewnętrzną



WYDANE AKTY PRAWNE

 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej 

stanu epidemii

 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej 

stanu zagrożenia epidemicznego

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 marca 2020 r. w wprawie przywrócenia 

tymczasowo kontroli granicznej osób przekraczających państwową stanowiącą granicę wewnętrzną

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie czasowego 

zawieszenia lub ograniczenia ruchu granicznego na określonych przejściach granicznych

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie zakazów w ruchu lotniczym

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 marca 2020 

r. w sprawie zmiany rozporządzenia w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2020 r.



AKTY PRAWNE CD…

 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na 

obszarze Rzeczypospolitej stanu zagrożenia epidemicznego

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakazów w ruchu 

lotniczym

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie 

w sprawie przywrócenia tymczasowo kontroli granicznej osób przekraczających granicę państwową stanowiącą 

granicę wewnętrzną

 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 marca 2020 r zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu chorób 

powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji

 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 marca 2020 r. o zatwierdzeniu decyzji w sprawie 

użycia oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej do pomocy oddziałom Straży Granicznej



 izolacja w warunkach domowych –odosobnienie osoby chorej z przebiegiem choroby zakaźnej 
niewymagającej bezwzględnej hospitalizacji ze względów medycznych w jej miejscu zamieszkania lub pobytu, 
w celu zapobieżenia szerzenia się chorób szczególnie niebezpiecznych i wysoce zakaźnych;

 Osoby, które były narażone na chorobę zakaźną lub pozostawały w styczności ze źródłem biologicznego 
czynnika chorobotwórczego, a nie wykazują objawów chorobowych, podlegają obowiązkowej kwarantannie lub 
nadzorowi epidemiologicznemu, jeżeli tak postanowią organy inspekcji sanitarnej przez okres nie dłuższy niż 
21dni, licząc od dnia następującego po ostatnim dniu odpowiednio narażenia albo styczności.

Obowiązkowa kwarantanna lub nadzór epidemiologiczny mogą być stosowane wobec tej samej osoby więcej 
niż raz, do czasu stwierdzenia braku zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego.

Zakazuje się opuszczania miejsca:

• izolacji lub izolacji w warunkach domowych,

• Kwarantanny –chyba, że odpowiednio dana osoba wymaga hospitalizacji albo organ inspekcji sanitarnej 
postanowi inaczej



WYDANE PRZEZ WOJEWODĘ DOLNOŚLĄKSIEGO 

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO, POLECENIA

Zgodnie z ww. art. 11 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych - wojewoda może wydawać polecenia obowiązujące wszystkie organy administracji rządowej działające w
województwie i państwowe osoby prawne, organy samorządu terytorialnego, samorządowe osoby prawne oraz samorządowe jednostki organizacyjne nieposiadające
osobowości prawnej w związku z przeciwdziałaniem COVID-19. Polecenie podlega natychmiastowemu wykonaniu.

POLECENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO z dnia 31 marca 2020 r.

polecam:

➢ właściwym Starostom zapewnienie nieprzerwanej pracy powiatowych urzędów pracy w zakresie rejestracji osób bezrobotnych;

➢ Marszałkowi Województwa Dolnośląskiego zapewnienie nieprzerwanej pracy wojewódzkich urzędów pracy w zakresie świadczeń wypłacanych z funduszu
gwarantowanych świadczeń pracowniczych.

➢ wójtom, burmistrzom, prezydentom miast zlecić z dniem 2 kwietnia 2020 r. podległym strażom gminnym (miejskim):

• dokonywanie dyslokacji patroli straży gminnych (miejskich) zgodnie ze wskazaniami komendantów właściwych terytorialnie jednostek Policji;

• organizacji wspólnych patroli z Policją zgodnie ze wskazaniami komendantów właściwych terytorialnie jednostek Policji;

• prowadzenie innych form współpracy straży gminnych (miejskich) z właściwymi terytorialnie jednostkami Policji, w tym w szczególności odnośnie 
weryfikacji realizacji nakazów, zakazów i obowiązków wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w zakresie zapobiegania 
rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, zgodnie ze wskazaniami komendantów właściwych terytorialnie jednostek Policji.

• Polecam również, aby pozostałe zadania straży gminnych (miejskich) były realizowane wyłącznie w zakresie, w jakim służą prowadzeniu działań związanych 
z weryfikacją wykonywania ww. nakazów, zakazów i obowiązków wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, związanych z 
zapobieganiem rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19.



WYDANE PRZEZ WOJEWODĘ 

DOLNOŚLĄKSIEGO AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO, 

POLECENIA

 Polecenie Wojewody Dolnośląskiego w sprawie wydzielenia doraźnego miejsca zakwaterowania i 

wyżywienia dla Sił Zbrojnych RP biorących udział w przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się CIVID-19-

Szklarska Poręba- 12 żołnierzy, Miasto Jelenia Góra- 18 żołnierzy 

 Zasady wskazywania miejsc kwarantanny zbiorowej na terytorium województwa dolnośląskiego

 Zawieszenie treningów ostrzegania o uderzeniach z powietrza, treningu Stałego Dyżuru, wojewódzkich 

ćwiczeń obronnych

 Polecenie Wojewody Dolnośląskiego dot. Zamknięcia przejazdów, uniemożliwiających przekraczanie 

granicy przez pojazdy oraz osoby piesze, na drogach i przejściach pieszych niewymienionych w 

rozporządzeniu nr 434

 Polecenie Wojewody Dolnośląskiego w prawie przygotowania oraz nadzorowania miejsc kwarantanny



WYDANE PRZEZ WOJEWODĘ DOLNOŚLĄKSIEGO 

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO, POLECENIA

 Polecenie Wojewody Dolnośląskiego w sprawie zapewnienia pomocy osobom 

wymagającym wsparcia, w szczególności osobom starszym, samotnym, 

niepełnosprawnym

 Polecenie Wojewody Dolnośląskiego w prawie zawieszania działalności klubów 

dziecięcych i żłobków

 Polecenie Wojewody Dolnośląskiego w sprawie czasowego zawieszenia działalności 

placówek wsparcia dziennego, centrów integracji społecznej, klubach integracji 

społecznej, dziennych domach i klubach seniora, środowiskowych domach 

samopomocy, warsztatach terapii zajęciowej



POSTANOWIENIA WYNIKAJĄCE Z WPROWADZENIA 

W POLSCE STANU EPIDEMII

obowiązujące od 1 kwietnia 2020 r.

1. OGRANICZENIE OKREŚLONEGO SPOSOBU PRZEMIESZCZANIA SIĘ 

• Obowiązkowa kwarantanna dla osoby przekraczającej granicę oraz dla osób wspólnie zamieszkujących. 

• Informacje gromadzone  są w postaci elektronicznej i udostępniane są Państwowej Inspekcji Sanitarnej, NFZ, ZUS, 

KRUS, wojewodom, Policji, Systemowi Wspomagania Dowodzenia PRM, operatorom pocztowym. 

• Dane osób poddanych obowiązkowej kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych PSSE udostępnia właściwym 

MOPS/GOPS, na ich wniosek

Osoba poddana obowiązkowi kwarantanny na podstawie art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz 

zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (na podstawie decyzji) odbywa ją razem z osobami wspólnie zamieszkującymi 

lub gospodarującymi. Informuje ona organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej o imieniu i nazwisku oraz nr PESEL tych osób. 

Informację tę przekazuje się za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności, w tym przez telefon.

https://sip.lex.pl//document/17507739?unitId=art(34)ust(2)&cm=DOCUMENT


ZAKAZ PRZEMIESZZANIA SIĘ NA OBSZARZE 

KRAJU OD 1 KWIETNIA 2020 R.

WYJĄTKI:

 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;

 zaspokajania niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego, w tym 

uzyskania opieki zdrowotnej lub psychologicznej,

 wykonywania ochotniczo i bez wynagrodzenia świadczeń na rzecz przeciwdziałania skutkom COVID-

19, w tym w ramach wolontariatu;

 sprawowania lub uczestniczenia w sprawowaniu kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów 

religijnych.



OGRANICZENIA:
1. OGRANICZENIE LUB ZAKAZ OBROTU I UZYWANIA OKREŚLONYCH PRZEDMIOTÓW

2. OGRANICZENIE FUNKCJONOWANIA OKREŚLONYCH INSTYTUCJI LUB ZAKŁADÓW PRACY: 

➢ zakaz wydawania i spożywana posiłków na miejscu (bary, restauracje)

➢ zakaz organizacji imprez, targów, wystaw, konferencji, itp.

➢ zakaz organizacji działalności sportowej, rozrywkowej i rekreacyjnej, funkcjonowania kasyn, zakaz organizowania 
zbiorowych form kultury

➢ zakaz projekcji filmów w kinach

➢ zakaz konsumpcji i podawania napojów na miejscu 

➢ Zakaz świadczenia usług fryzjerskich, kosmetycznych, działalności salonów tatuażu i piercingu, związanej z 
poprawą kondycji fizycznej

➢ Zakaz prowadzenia usług hotelarskich (do 11 kwietnia) z wyjątkiem zakwaterowania osób: 

• objętych kwarantanną lub izolacją,

• wykonujących zawód medyczny 

• w związku z wykonywaniem przez nie czynności zawodowych lub zadań służbowych, lub pozarolniczej 
działalności gospodarczej, lub prowadzenia działalności rolniczej;



POSTANOWIENIA WYNIKAJĄCE Z WPROWADZENIA 

W POLSCE STANU ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO

 zakaz działalności bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostałej działalności związanej z kulturą

 Zakazuje się sprowadzania z zagranicy i wywozu poza granicę Rzeczypospolitej Polskiej oraz przewozu przez 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zwłok i szczątków ludzkich.

 Nieudzielanie świadczeń w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego, usług rehabilitacyjnych z wyjątkiem przypadków, 

w których zaprzestanie rehabilitacji grozi poważnym pogorszeniem stanu zdrowia

 Sprawowanie kultu religijnego w miejscach publicznych przy zachowaniu nie więcej niż 50 osób wliczając w to 

uczestników i sprawujących kult  religijny (po 12 kwietnia) do 11 kwietnia 5 osób oprócz osób sprawujących kult 

religijny

 Zakazuje się organizacji zgromadzeń z wyjątkiem spotkań i zebrań związanych z wykonywaniem czynności 

zawodowych (do 11 kwietnia), ograniczenie do 50 osób (od 12 kwietnia)

 Nakaz udostępnienia nieruchomości lokali i terenów przewidzianych planami przeciwepidemicznymi- wojewoda na 

podstawie informacji właściwego wojewódzkiego inspektora sanitarnego



OGRANICZENIA:

 Czasowe ograniczenie handlu w obiektach o powierzchni powyżej 2000 m³ z wyjątkiem handlu środkami 
spożywczymi, kosmetycznymi, artykułów toaletowych, środków czystości, gazet, artykułów budowlanych, 
artykułów dla zwierząt, paliw oraz produktów leczniczych i wyrobów medycznych

 W okresie od dnia 1 kwietnia 2020 r. do dnia 11 kwietnia 2020 r. zakazuje się w soboty i niedziele handlu 
detalicznego w obiektach handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2, w których przeważająca 
działalność polega na sprzedaży artykułów budowlanych lub remontowych.

 W okresie od dnia 1 kwietnia 2020 r. do dnia 11 kwietnia 2020 r. może przebywać w obiektach handlowych 
lub usługowych w tym samym czasie, nie więcej niż:

• 3 osoby na jedno stanowisko kasowe, z tym że w godzinach 10.00 - 12.00 mogą to być wyłącznie osoby 
powyżej 65. roku życia,

• 3 osoby na jedno miejsce prowadzenia sprzedaży - w przypadku handlu na straganie lub targowisku - z 
wyłączeniem osób stanowiących obsługę tych obiektów, placówek, targowisk oraz straganów.

 W okresie od dnia 1 kwietnia 2020 r. do dnia 11 kwietnia 2020 r. osoby robiące zakupy są obowiązane nosić 
podczas zakupu towarów lub usług rękawiczki jednorazowe. Obiekty handlowe lub usługowe są obowiązani 
zapewnić rękawiczki jednorazowe lub środki do dezynfekcji rąk, a także są obowiązani dokonywać po 
każdym kliencie dezynfekcji stanowiska obsługi lub stanowiska kasowego;



OGRANICZENIA:

 Zakłady pracy są obowiązane zapewnić:

• osobom zatrudnionym niezależnie od podstawy zatrudnienia rękawiczki jednorazowe lub środki do dezynfekcji rąk,

• Odstęp pomiędzy stanowiskami pracy wynoszącą co najmniej 1,5 m.

 Ograniczenie wykonywania zadań przez urząd administracji publicznej może polegać na wykonywaniu wyłącznie zadań niezbędnych 
do zapewnienia pomocy obywatelem w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów

 W okresie od dnia 1 kwietnia 2020 r. do dnia 11 kwietnia 2020 r. zakazuje się korzystania z pełniących funkcje publiczne i pokrytych 
roślinnością terenów zieleni, w szczególności: parków, zieleńców, promenad, bulwarów, ogrodów botanicznych, zoologicznych, 
jordanowskich i zabytkowych, a także plaż.

 W przypadku gdy przemieszczanie się następuje:

• pieszo - jednocześnie mogą się poruszać osoby w odległości nie mniejszej niż 2 m od siebie, chyba że zachowanie tej odległości nie 
jest możliwe ze względu na opiekę nad dzieckiem do ukończenia 13. roku życia lub osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności lub
osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się 
samodzielnie;

• środkami publicznego transportu zbiorowego w oraz pojazdami samochodowymi przeznaczonymi konstrukcyjnie do przewozu 
więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą - danym środkiem lub pojazdem można przewozić, w tym samym czasie, nie więcej osób niż 
wynosi połowa miejsc siedzących.

 W okresie od dnia 1 kwietnia 2020 r. do dnia 11 kwietnia 2020 r. przemieszczanie się osoby do ukończenia 18. roku życia jest możliwe 
wyłącznie pod opieką osoby sprawującej władzę rodzicielską, opiekuna prawnego albo innej osoby dorosłej.



U S T A W A 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

ZMIANY

 Art.15e.W przypadku czasowego ograniczenia lub czasowego zawieszenia funkcjonowania żłobka, klubu 
dziecięcego lub dziennego opiekuna w celu przeciwdziałania COVID-19, otrzymane na zapewnienie 
funkcjonowania tego żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna dotacje celowe z budżetu państwa oraz 
środki z Funduszu Pracy przyznane na realizację programów, o których mowa w art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 4 
lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2020 r. poz. 326) nie podlegają zwrotowi.

 Art. 15f. 1. W okresie czasowego ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty  
wprowadzonego na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.  –
Prawo  oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm. 7)) pracodawca zwalnia młodocianego pracownika 
odbywającego przygotowanie zawodowe z obowiązku świadczenia pracy.

2. Pracodawca, z którym zawarta została umowa o refundację, o której mowa W art. 12 ust. 6 ustawy z dnia 20 
kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1482, 1622, 1818 I 2473 
oraz z 2020 r. poz. 278), w przypadku wypłaty młodocianemu pracownikowi, o którym mowa w ust. 1, 
wynagrodzenia za okres zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy, w całości lub w części, zachowuje prawo do 
refundacji



DALSZE ZMIANY:
 Art. 15zn. W celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 wójt (burmistrz, prezydent miasta), zarząd powiatu

lub zarząd województwa może:

• dokonać zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonać przeniesień wydatków między działami
klasyfikacji budżetowej;

• dokonać czynności, o których mowa w art. 258 ust.1 Pkt 2– 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;

• dokonać zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem
nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, O ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki;

• dokonać zmiany przeznaczenia rezerwy celowej utworzonej w budżecie jednostki samorządu terytorialnego bez uzyskania opinii komisji właściwej do
spraw budżetu organu stanowiącego tej jednostki. Przepisu art. 259 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych nie stosuje się;

• tworzyć nową rezerwę celową bez uzyskania opinii komisji właściwej do spraw budżetu organu stanowiącego tej jednostki, przenosząc do niej
zablokowane kwoty wydatków na podstawie art. 260 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Przepisów art. 259 ust. 3 i art.
260 ust. 4 tej ustawy nie stosuje się;

• dokonać zmiany limitu zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, o których mowa w art. 89
ust. 1 i art. 90 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, polegających na zwiększeniu limitu zobowiązań, o których mowa w art. 89 ust.
1 Pkt 1 tej ustawy.

 Art. 15zo. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii i związanego z tym ryzyka istotnego naruszenia terminów i 
warunków realizacji zadań jednostek samorządu terytorialnego:

1) wójt (burmistrz, prezydent miasta), zarząd  powiatu lub zarząd województwa może dokonać zmian i czynności, o których mowa w art. 15zn pkt 1 i 2, 

2)zaciągnięcie lub wyemitowanie przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań, o których mowa  W art. 91 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o 
Finansach publicznych, nie wymaga uzyskania opinii regionalnej izby obrachunkowej o możliwości spłaty zobowiązań, o ile zobowiązania te były 
przewidziane W prognozie kwoty długu i jednostka uzyskała pozytywną opinię regionalnej izby obrachunkowej o tej prognozie do odwołania stanu 
zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii



 Art.65.1. Tworzy się Fundusz Przeciwdziałania COVID-19, zwany dalej „Funduszem”, w celu wsparcia realizacji zadań 
związanych z przeciwdziałaniem COVID-19

 12. Państwowe jednostki budżetowe i jednostki samorządu terytorialnego gromadzą środki z Funduszu na wydzielonym 
rachunku dochodów i przeznaczają na wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19 w ramach planu finansowego 
tego rachunku.

 13.Wójt (burmistrz, prezydent miasta), zarząd powiatu lub zarząd województwa dysponuje środkami oraz opracowuje 
plan finansowy dla rachunku, o którym mowa w ust.12.

 14. Po zakończeniu roku budżetowego organy, o których mowa w st.13, przedkładają organowi stanowiącemu jednostki 
samorządu terytorialnego informację o wykonaniu planu finansowego rachunku.

 15. Wsparcie ze środków Funduszu stanowi przychód jednostki sektora finansów publicznych, o której mowa  W art. 9 
Pkt 5 – 8 i 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. W planie finansowym jednostka wyodrębnia 
przychody z tytułu wsparcia i koszty związane z przeciwdziałaniem COVID- 19, o którym mowa w art. 2 ust. 2  ustawy z 
dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem I zwalczaniem 
COVID-19 (Dz. U. poz. 374 i 567), innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.


