
AKTY PRAWNE dotyczące  KORONAWIRUSA 2019-nCoV

USTAWY

NAZWA TREŚĆ/LINK

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 z 2-3-2020 
Dz. U. z 2020,  poz.374

http://isip.sejm.gov.pl/isap.nsf/
download.xsp/WDU20200000374/T/
D20200374L.pdf

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

http://isip.sejm.gov.pl/isap.nsf/
download.xsp/WDU20200000568/
O/D20200568.pdf

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

http://isip.sejm.gov.pl/isap.nsf/
download.xsp/WDU20200000567/
O/D20200567.pdf

ROZPORZĄDZENIA 

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

http://isip.sejm.gov.pl/isap.nsf/
download.xsp/WDU20200000422/
O/D20200422.pdf

Rozporządzenie  Ministra  Zdrowia  z  dnia  14 marca  2020 r.  zmieniające  rozporządzenie  w sprawie  ogólnych  warunków umów o
udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

Dz. U. z 2020, poz. 437

http://isip.sejm.gov.pl/isap.nsf/
download.xsp/WDU20200000437/
O/D20200437.pdf

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

Dz. U. z 2020, poz. 491

http://isip.sejm.gov.pl/isap.nsf/
download.xsp/WDU20200000491/
O/D20200491.pdf
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Rozporządzenie  Ministra  Zdrowia  z  dnia  24  marca  2020  r.  zmieniające  rozporządzenie  w  sprawie  ogłoszenia  na  obszarze
Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii

Dz.U. z 2020, poz. 522

http://isip.sejm.gov.pl/isap.nsf/
download.xsp/WDU20200000522/
O/D20200522.pdf

Rozporządzenie  Ministra  Zdrowia  z  dnia  25  marca  2020  r.  zmieniające  rozporządzenie  w  sprawie  ogłoszenia  na  obszarze
Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii

Dz.U. z 2020, poz. 531

http://isip.sejm.gov.pl/isap.nsf/
download.xsp/WDU20200000531/
O/D20200531.pdf

Rozporządzenie  Ministra  Zdrowia  z  dnia  31  marca  2020  r.  zmieniające  rozporządzenie  w  sprawie  ogłoszenia  na  obszarze
Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii

Dz.U. z 2020, poz. 565

http://isip.sejm.gov.pl/isap.nsf/
download.xsp/WDU20200000565/
O/D20200565.pdf

Rozporządzenie  Ministra  Zdrowia  z  dnia  6  kwietnia  2020  r.  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

http://isip.sejm.gov.pl/isap.nsf/
download.xsp/WDU20200000607/
O/D20200607.pdf

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w
związku z wystąpieniem stanu epidemii

Dz.U. z 2020, poz. 658

http://isip.sejm.gov.pl/isap.nsf/
download.xsp/WDU20200000658/
O/D20200658.pdf
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