
R O Z P O R Z Ą D Z E N I E  

M I N I S T R A  Z D R O W I A 1) 

z dnia 6 lipca 2020 r.  

zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu środków ochrony osobistej związanej ze 
zwalczaniem epidemii COVID-19 dla członków obwodowych komisji wyborczych oraz 

szczegółowych zasad bezpieczeństwa sanitarnego w lokalu wyborczym 

Na podstawie art. 16 ustawy z dnia 2 czerwca 2020 r. o szczególnych zasadach 

organizacji  wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych 

w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego (Dz. U. poz. 979) zarządza się, co 

następuje: 

§ 1.  W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie wykazu 

środków ochrony osobistej związanej ze zwalczaniem epidemii COVID-19 dla członków 

obwodowych komisji wyborczych oraz szczegółowych zasad bezpieczeństwa sanitarnego 

w lokalu wyborczym (Dz. U. poz. 1046) w § 2 po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu: 

„1a) zapewnia się obsługę w pierwszej kolejności: 

a) osób powyżej 60. roku życia,  

b) kobiet w ciąży,  

c) osób z dzieckiem do lat 3, 

d) osób z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, z orzeczeniem o potrzebie 

kształcenia specjalnego lub, które ze względu na stan zdrowia nie mogą 

poruszać się samodzielnie;”. 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.   

MINISTER ZDROWIA     

 

	

	

	

																																																													
1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia 

Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra 
Zdrowia (Dz. U. poz. 2269). 
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UZASADNIENIE 

Projekt rozporządzenia zmienia rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 czerwca  

2020 r. w sprawie wykazu środków ochrony osobistej związanej ze zwalczaniem epidemii 

COVID-19 dla członków obwodowych komisji wyborczych oraz szczegółowych zasad 

bezpieczeństwa sanitarnego w lokalu wyborczym (Dz. U. poz. 1046), zwane dalej 

„rozporządzeniem”, wydawane na podstawie art. 16 ustawy z dnia 2 czerwca 2020 r.  

o szczególnych zasadach organizacji  wyborów powszechnych na Prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania 

korespondencyjnego (Dz. U. poz. 979). 

Zgodnie z tym przepisem minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze 

rozporządzenia, m.in. szczegółowe zasady bezpieczeństwa sanitarnego w lokalu wyborczym, 

mając na względzie potrzebę ochrony zdrowia osób przebywających w lokalu obwodowej 

komisji wyborczej. Mając na uwadze obecną sytuację epidemiczną dokładane są wszelkie 

starania, aby zabezpieczyć zdrowie i życie obywateli. Wobec tego w projektowanej regulacji 

proponuje się, aby w lokalu wyborczym w celu ograniczenia ryzyka zakażenia zapewniona 

była obsługa w pierwszej kolejności osób powyżej 60. roku życia, kobiet w ciąży, osób  

z dzieckiem do lat 3 i osób z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, z orzeczeniem  

o potrzebie kształcenia specjalnego lub osób, które ze względu na stan zdrowia nie mogą 

poruszać się samodzielnie. 

Przewiduje się, że rozporządzenie wejdzie w życie z dniem następującym po dniu 

ogłoszenia. Odstąpienie od vacatio legis jest spowodowane koniecznością jak najszybszego 

wejścia w życie przepisów projektowanego rozporządzenia w związku z faktem, że druga 

tura wyborów na urząd Prezydenta RP odbyć ma się w dniu 12 lipca 2020 r.    

Projektowane rozporządzenie nie jest objęte zakresem prawa Unii Europejskiej. 

Projektowane rozporządzenie nie podlega obowiązkowi przedstawienia właściwym 

organom i instytucjom Unii Europejskiej, w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu, w 

celu uzyskania opinii, dokonania powiadomienia, konsultacji albo uzgodnienia. 

Koordynator OSR nie przedstawił stanowiska do oceny skutków regulacji - nie była 

dokonywana ocena OSR w trybie § 32 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 
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października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M. P. z 2016 r. poz. 1006, z późn. 

zm.).  

Projektowane rozporządzenie nie będzie miało wpływu na działalność 

mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców w wyżej omówionym 

zakresie.  

Projektowane rozporządzenie nie zawiera przepisów technicznych w rozumieniu 

przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu 

funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039 

oraz z 2004 r. poz. 597), i w związku z tym nie podlega notyfikacji. 

Jednocześnie należy wskazać, że nie ma możliwości podjęcia alternatywnych w 

stosunku do projektowanego rozporządzenia środków umożliwiających osiągnięcie 

zamierzonego celu.  

	


