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Uwagi: 

Lp. 

Część dokumentu, 
do którego odnosi 
się uwaga (np. art., 

nr str., rozdział) 

Treść uwagi (propozycja zmian) Uzasadnienie uwagi Stanowisko resortu Odniesienie do 
stanowiska resortu 

1.  

§1 pkt 1  Z uwagi na różne rodzaje chorób 
zakaźnych wydaje się, że należy 
rozróżnić takie elementy procedury, 
które mogą mieć charakter wspólny 
dla różnych rodzajów chorób 
zakaźnych i które rzeczywiście 
mogłyby na stałe zostać 
wprowadzone w formie załącznika 
do regulaminu (np. wyznaczania 
pomieszczeń odosobnienia, czy 
sposobu informowania 
mieszkańców o zaistniałej sytuacji i 
związanych z tym konsekwencji) od 
postanowień specyficznych dla 
poszczególnych jednostek 
chorobowych, które to procedury 
powinny być wprowadzane w razie 
potrzeby tj. na wypadek ogłoszenia 
oraz w przypadku ogłoszenia stanu 
zagrożenia epidemicznego albo 
stanu epidemii – np. w zakresie 

Ustawa o zapobieganiu oraz 
zwalczaniu chorób zakaźnych 
wyróżnia kilkadziesiąt zakażeń i 
chorób zakaźnych. Niektóre z nich 
wprost wskazywane są jako choroby 
szczególnie niebezpieczne i wysoce 
zakaźne (cholera, dżuma, ospa 
prawdziwa, wirusowe gorączki 
krwotoczne). Nie ma możliwości dla 
nich wszystkich stworzenia 
identycznej procedury 
postępowania.  
Przykładowo trudno wyobrazić sobie 
przyjęcie jednolitej procedury w 
zakresie funkcjonowania domu 
pomocy społecznej, w przypadku 
wprowadzenia stan epidemii z 
powodu Covid-19 i ospy prawdziwej.  
 
Ponadto, jak pokazuje praktyka – w 
przypadku ogłoszenia stanu 
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procedury postępowania w 
przypadku podejrzenia o zakażenie 
chorobą zakaźną lub potwierdzenia 
zakażenia, wyłącznie w oparciu o 
aktualną wiedzę medyczną 
dotyczącą danej choroby i 
wyłączenie w takim zakresie w jakim 
procedury te nie będą naruszały 
kompetencji innych podmiotów.  

epidemii - zasady funkcjonowania 
niektórych podmiotów i instytucji na 
bieżąco są określane na pomocą 
wytycznych GIS, o których mowa w 
art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy o 
Państwowej Inspekcji Sanitarnej,  
Rozporządzeń Rady Ministrów  
w sprawie ustanowienia określonych 
ograniczeń, nakazów i zakazów w 
związku z wystąpieniem stanu 
epidemii, a w przypadku podmiotów 
podległych jednostkom samorządu 
terytorialnego – poleceń 
wojewodów.  
 
Pobocznie należy zwrócić uwagę, że 
podmioty, które mają przyjmować 
załącznik do regulaminu nie 
posiadają ani wiedzy merytorycznej 
ani zaplecza eksperckiego w zakresie 
zasad postępowania w przypadku 
ogłoszenia stanu zagrożenia 
epidemicznego lub stanu epidemii.  
 
Zadania związane z 
przeciwdziałaniem chorobom 
zakaźnym jest co do zasady 
zadaniem administracji rządowej 
realizowanym przez Państwową 
Inspekcję Sanitarną i to organy 
nadzoru sanitarnego powinny 
ustalać jednolite wytyczne w 
zakresie postępowania różnych 
podmiotów w przypadku 
wystąpienia epidemii.  
 

2.  

Uwaga o 
charakterze 
redakcyjnym  

Pojęcia użyte w rozporządzeniu 
powinny być tożsame z 
funkcjonującymi na gruncie ustawy 
o zapobieganiu oraz zwalczaniu 
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zakażeń oraz chorób zakaźnych u 
ludzi.  
Przykładowo w ustawie mówi się o 
osobie podejrzanej o chorobę 
zakaźną. W innym miejscu w 
projekcie rozporządzenia w pozycji 
daje się słowa odosobnienie i 
izolacja. Tymczasem zgodnie z 
ustawą izolacja to odosobnienie.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


