
 

 

Rozporządzenie rządu kraju związkowego (Badenia Wirtembergia)  
odnośnie działań zapobiegających infekcjom w walce przeciwko rozprzestrzenianiu 

się wirusa SARS-CoV-2 (rozporządzenie w sprawie koronawirusa - CoronaVO)1 

z dnia 01 kwietnia 2022 roku 

(w wersji obowiązującej od 2 maja 2022 roku) 

Na podstawie § 32 w związku z paragrafami 28 do 31 i § 54 ustawy o zapobieganiu 

chorobom zakaźnym (niem.: Infektionsschutzgesetz, IfSG) z dnia 20 lipca 2000 roku 

(Federalny Dziennik Ustaw I strona 1045), ostatnio zmienionej artykułem 4 ustawy z dnia  
18 marca 2022 r. (Federalny Dziennik Ustaw I strona 473), zarządza się co następuje: 

 
§ 1 
Cel 

 

Rozporządzenie ma na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się zakażeń 

spowodowanych koronawirusem (COVID-19), a w szczególności ochronę życia i zdrowia 

obywateli oraz zapobieganie przeciążeniu systemu opieki zdrowotnej. Podstawowym 
punktem odniesienia dla działań ochronnych jest przede wszystkim liczba osób 

przyjętych do szpitala w związku z chorobą COVID-19 na 100 000 mieszkańców  

w okresie siedmiu dni. Ponadto, w ocenie częstości występowania zakażeń bierze się 

pod uwagę również inne wskaźniki, takie jak zróżnicowana według aspektów 

epidemiologicznych liczba nowych zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 na 100 000 

mieszkańców w ciągu siedmiu dni, dostępne możliwości intensywnej terapii medycznej 

oraz liczba osób zaszczepionych przeciwko COVID-19. W przypadku znacznego 

pogorszenia się sytuacji epidemiologicznej rząd kraju związkowego zastrzega sobie 
prawo do podjęcia dodatkowych środków na podstawie § 28a ustęp 8 IfSG z późniejszymi 

zmianami. Środki te zostaną wprowadzone w życie po przyjęciu odpowiedniej uchwały 

przez parlament kraju związkowego. 

  

                                              

1 Nieoficjalna ujednolicona wersja po wejściu w życie Rozporządzenia rządu kraju związkowego (Badenia-Wirtembergia)  
    z dnia 26 kwietnia 2022 roku (ogłoszona w sytuacji wyjątkowej zgodnie § 2 ustawy o ogłaszaniu aktów prawnych). 
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§ 2 

Zalecenia odnośnie zachowania odstępu, noszenia maseczek ochronnych 

i przestrzegania higieny 
 

Generalnie zaleca się zachowanie minimalnego odstępu od innych osób wynoszącego  

1,5 metra, przestrzeganie odpowiedniej higieny, noszenie maseczki medycznej lub 

maseczki służącej do ochrony dróg oddechowych (FFP 2 lub porównywalnej) w dostępnych 

dla ogółu pomieszczeniach zamkniętych oraz regularne wietrzenie zamkniętych 
pomieszczeń. 

 
§ 3 

 
Obowiązek noszenia maseczek 

 

(1) Noszenie maseczki ochronnej lub medycznej jest obowiązkowe 
 

1.   w zamkniętych pomieszczeniach pojazdów należących do środków transportu 

publicznego, (FFP2 lub porównywalną); dla pasażerów, dla pracowników kontroli 
i obsługi oraz kierowców i pracowników kontroli firm transportowych, o ile w związku  

z wykonywaną przez nich pracą mają oni kontakt fizyczny z innymi osobami, 
 

2.   w przychodniach lekarskich 
 

3.   w placówkach i pojazdach oraz w miejscach wykonywania zawodowych zadań 

operacyjnych przez służby ratunkowe 
 

4.   w ośrodkach dla osób bezdomnych. 
 

 

(2) Z wymogu noszenia maseczki medycznej zwolnione są: 
 
 

 

1.  dzieci do szóstego roku życia, 
 

2.  w przypadku osób, które w sposób wiarygodny wykażą, że noszenie maseczki  

medycznej lub maski służącej do ochrony dróg oddechowych nie jest dla nich możliwe 

lub wskazane ze względów zdrowotnych, przy czym wiarygodne wykazanie 

powodów zdrowotnych musi zasadniczo zostać przedstawione w formie 
zaświadczenia lekarskiego,  
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3.   jeżeli noszenie maseczki medycznej lub maski służącej do ochrony dróg 

oddechowych nie jest wskazane lub jest niemożliwe w indywidualnych przypadkach z 

podobnie ważnych i niepodważalnych powodów, lub 
 

4.    jeżeli zapewniona jest w inny sposób co najmniej równoważna ochrona innych osób. 
 

§ 4 

Zasady dostępu dla służb ratowniczych 

Pracownicy służb ratowniczych straży pożarnej, pogotowia ratunkowego, policji i służb 

zarządzania kryzysowego mają prawo stałego dostępu do obiektów, które na mocy 

niniejszego rozporządzenia lub rozporządzeń wydanych na jego podstawie podlegają 

regulacji dostępu za okazaniem dowodu badania, szczepienia lub rekonwalescencji, o ile jest 

to niezbędne do realizacji ich zadań operacyjnych. 

 

§ 5 

Ogólne upoważnienia do wydawania rozporządzeń  

w sprawie obowiązku wykonywania testów i noszenia maseczek 

(1) Do ustanawiania obowiązku noszenia maseczki służącej ochronie dróg oddechowych 

lub maseczki medycznej w celu ochrony przed zakażeniem koronawirusem upoważnione 

są na mocy rozporządzenia zgodnie z § 32 zdanie 2 IfSG następujące podmioty: 

1.  Ministerstwo Polityki Społecznej w przypadku placówek i przedsiębiorstw, o których 

mowa w § 23, ustęp 3, zdanie 1, punkty 1 do 5 i 11 IfSG oraz w § 36, ustęp 1, 

punkty 2 i 7 IfSG w celu niezbędnego zapobiegania zagrożeniu dla osób, które ze 
względu na swój wiek lub stan zdrowia są narażone na zwiększone ryzyko ciężkiego 

lub śmiertelnego przebiegu zakażenia koronawirusem (COVID-19), 

2.  Ministerstwo Spraw Społecznych w przypadku placówek i przedsiębiorstw, o których 

mowa w § 36 ustęp 1 punkt 3 IfSG, 

3. Ministerstwo Sprawiedliwości w przypadku placówek, o których mowa w § 36 

ustęp 1 punkt 4 IfSG. 
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(2) Do ustanawiania w drodze rozporządzenia obowiązku przeprowadzania testów na 

obecność zakażenia koronawirusem zgodnie z § 32 zdanie 2 IfSG upoważnione są 

1.  Ministerstwo Spraw Społecznych w przypadku 

a)  placówek i przedsiębiorstw zgodnie z § 23, ustęp 3, zdanie 1, punkty 1 i 11 

IfSG oraz § 36, ustęp 1, punkty 2 i 7 IfSG, 

b)  szkół pielęgniarskich, szkół kształcących w zawodach związanych  

z ochroną zdrowia, szkół prowadzących działalność w zakresie ratownictwa 

medycznego oraz średnich szkół zawodowych kształcących pracowników 

socjalnych podlegające resortowi Ministerstwa Polityki Społecznej, a także 

placówki dokształcające i szkoleniowe dla zawodów pielęgniarskich  
i ochrony zdrowia,  

c) zakładów poprawczych, jak również inne oddziałów lub instytucji, jeśli  

i w zakresie, w jakim odbywa się tam trwałe pozbawienie wolności,  

w szczególności szpitali psychiatrycznych, domów opieki nad młodzieżą 

i osobami starszymi, 

2.  Ministerstwo Kultury i Oświaty w przypadku szkół podlegających jego resortowi, 

placówek opieki nad dziećmi w niezawodnych szkołach podstawowych  
i elastycznej opieki popołudniowej, żłobków, świetlic szkolnych, przedszkoli, 

jednorocznych klas zerowych dla dzieci nie nadążających za rówieśnikami (niem.: 

Grundschulförderklassen), przedszkoli przyszkolnych i placówek opieki dziennej dla 

dzieci, oraz 

3.  Ministerstwo Sprawiedliwości w przypadku placówek, o których mowa w § 36  

ustęp 1 punkt 4, a także zakładów karnych i aresztów dla osób deportowanych. 

 
§ 6 

Szczególne upoważnienia do wydania rozporządzeń w sprawie obowiązku 

wykonywania testów, noszenia maseczek i wymagań higienicznych 

(1) Jeżeli w myśl § 28a ustęp 8 zdanie 1 IfSG parlament kraju związkowego (niem. 

Landtag) stwierdzi, że wskutek dynamicznego rozprzestrzeniania się zakażeń 
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koronawirusem istnieje konkretne niebezpieczeństwo wzrostu przypadków infekcji 

COVID-19 na terenie całego kraju związkowego, wówczas obowiązują dodatkowo 

następujące upoważnienia do wydawania rozporządzeń. 

(2) W celu zwalczania dynamicznie rozprzestrzeniających się zakażeń Ministerstwo 

Kultury i Oświaty jest na podstawie § 32 zdanie 2 ustawy o zapobieganiu chorobom 
zakaźnym upoważnione do wydawania rozporządzeń dotyczących obowiązku noszenia 

maseczek, wymogu zachowania odstępu 1,5 metra, obowiązku wykonywania testów  

i związanych z tym ograniczeń wstępu, a także obowiązku opracowania i stosowania 

koncepcji higieny, w każdym przypadku zgodnie z postanowieniami § 28a ustęp 8 zdanie 

1 punkty 1 do 4 IfSG obejmujących: 

1. funkcjonowanie szkół działających w ramach jego kompetencji resortowych, usługi 

opiekuńcze niezawodnej szkoły podstawowej i elastycznej opieki popołudniowej, 

żłobków, świetlic szkolnych, przedszkoli, jednorocznych klas zerowych dla dzieci 
nie nadążających za rówieśnikami (niem.: Grundschulförderklassen) i przedszkoli 

przyszkolnych włącznie z ośrodkami oferującymi opiekę w nagłych wypadkach, 

2. imprezy organizowane przez wspólnoty religijne, wyznaniowe i wspólnoty 

światopoglądowe oraz uroczystości okolicznościowych w przypadku śmierci. 

(3) W celu zwalczania dynamicznie rozprzestrzeniających się zakażeń Ministerstwo Nauki 

w porozumieniu z Ministerstwem Polityki Społecznej jest na podstawie § 32 zdanie 2 

ustawy o zapobieganiu chorobom zakaźnym upoważnione do wydawania rozporządzeń 

dotyczących obowiązku noszenia maseczek, wymogu zachowania odstępu 1,5 metra, 
obowiązku wykonywania testów i związanych z tym ograniczeń wstępu, a także 

obowiązku opracowania i stosowania koncepcji higieny, w każdym przypadku zgodnie z 

postanowieniami § 28a ustęp 8 zdanie 1 punkty 1 do 4 IfSG obejmujących: 

1. uczelnie wyższe, akademie prowadzących działalność dydaktyczną na podstawie 

ustawy o akademiach, biblioteki, archiwa, 

2. uczelniane działy spraw studenckich zajmujących się opieką socjalną, oraz 

3. placówki artystyczne i kulturalne, o ile nie zostały wymienione w punkcie 1 oraz 
kin. 
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Zdanie 1 punkt 1 nie ma zastosowania do Wyższej Szkoły Policyjnej Badenii-Wirtembergii 

(niem. Hochschule für Polizei Baden-Württemberg), w tym Wydziału Edukacji Wyższej 

Szkoły Policyjnej (niem. Präsidium Bildung der Hochschule für Polizei) oraz Wyższej Szkoły 

Prawa w Schwetzingen (niem. Hochschule für Rechtspflege Schwetzingen) i Centrum 

Edukacyjnego Służb Więziennych Badenii-Wirtembergii (niem. Bildungszentrum 
Justizvollzug Baden-Württemberg). Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w przypadku 

Wyższej Szkoły Policyjnej Badenii-Wirtembergii jak i Wydziału Edukacji Wyższej Szkoły 

Policyjnej Badenii-Wirtembergii oraz Ministerstwo Sprawiedliwości w przypadku Wyższej 

Szkoły Prawa w Schwetzingen oraz Centrum Edukacyjnego Służb Więziennych Badenii-

Wirtembergii, mogą zezwolić na odstępstwa od ograniczeń niniejszego rozporządzenia, 

jeżeli będzie to niezbędne do umożliwienia kształcenia, działalności uczelnianej  

i doskonalenia zawodowego oraz przygotowania i przeprowadzania egzaminów oraz 

procedury rekrutacji i w celu zwalczania dynamicznie rozprzestrzeniających się zakażeń 
wydawać zarządzenia dotyczące ustanawiania obowiązku noszenia maseczek, wymogu 

zachowania odstępu 1,5 metra, obowiązku wykonywania testów i związanych z tym 

ograniczeń wstępu, a także obowiązku opracowania i stosowania koncepcji higieny, w 
każdym przypadku zgodnie z postanowieniami § 28a ustęp 8 zdanie 1 punkty 1 do 4 IfSG. 

(4) W celu zwalczania dynamicznie rozprzestrzeniających się zakażeń Ministerstwo 

Polityki Społecznej jest na podstawie § 32 zdanie 2 ustawy o zapobieganiu chorobom 

zakaźnym upoważnione do wydawania rozporządzeń dotyczących obowiązku noszenia 

maseczek, wymogu zachowania odstępu 1,5 metra, obowiązku wykonywania testów  

i związanych z tym ograniczeń wstępu, a także obowiązku opracowania i stosowania 

koncepcji higieny, w każdym przypadku zgodnie z postanowieniami § 28a ustęp 8 zdanie 

1 punkty 1 do 4 IfSG dotyczących funkcjonowania: 

1.  obiektów i przedsiębiorstw zgodnie z § 23, ustęp 3, zdanie 1 oraz § 36, ustęp 1,  
punkty 2, 3 i 7 IfSG wykraczających poza wymienione w § 5, 

2.  ofert pracy z dziećmi i młodzieżą oraz pracy socjalnej z młodzieżą, zgodnie z § 11 

i § 13 księgi siódmej kodeksu prawa socjalnego SGB VIII, wspieranie wychowania  

w rodzinie zgodnie z § 16 SGB VIII oraz wczesnej pomocy 

3.  szkół pielęgniarskich, zawodowych szkół medycznych i zawodowych szkół 

kształcących pracowników socjalnych w ramach jego kompetencji resortowych, 
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4. placówek edukacyjnych doskonalenia zawodowego w zawodach pielęgniarskich 

i należących do służby zdrowia oraz 

5.  szkół przygotowujących do pracy w służbach ratowniczych. 

 

(5) W celu zwalczania dynamicznie rozprzestrzeniających się zakażeń Ministerstwo 

Sprawiedliwości jest na podstawie § 32 zdanie 2 IfSG upoważnione do ustanawiania  
w drodze rozporządzenia   

1.  w uzupełnieniu do § 5 ustęp 2, w odniesieniu do funkcjonowania zakładów karnych 
obowiązku noszenia maseczek, wymogu zachowania odstępu 1,5 metra oraz 

obowiązku opracowania i stosowania koncepcji higieny, w każdym przypadku 
zgodnie z § 28a ustęp 8 zdanie 1 punkty 1, 2 i 4 IfSG,  

2. w uzupełnieniu do § 5, w odniesieniu do funkcjonowania landowych ośrodków  
recepcyjnych (niem. Landeserstaufnahmeeinrichtungen), obowiązku noszenia 

maseczek, wymogu zachowania odstępu 1,5 metra oraz obowiązku opracowania i 

stosowania koncepcji higieny, w każdym przypadku zgodnie z § 28a ustęp 8 zdanie 
1 punkty 1, 2 i 4 IfSG,  

3.  izolacji osób nowo przyjętych do landowego ośrodka recepcyjnego lub przyjętych  

 
(6) W celu zwalczania dynamicznie rozprzestrzeniających się zakażeń Ministerstwo 
Kultury i Oświaty oraz Ministerstwo Polityki Społecznej są na podstawie § 32 zdanie 2 

ustawy o zapobieganiu chorobom zakaźnym upoważnione do wydawania rozporządzeń 

dotyczących obowiązku noszenia maseczek, wymogu zachowania odstępu 1,5 metra, 

obowiązku wykonywania testów i związanych z tym ograniczeń wstępu, a także 

obowiązku opracowania i stosowania koncepcji higieny, w każdym przypadku zgodnie 

z postanowieniami § 28a ustęp 8 zdanie 1 punkty 1 do 4 IfSG dotyczących 

funkcjonowania: 

1. publicznych i prywatnych ośrodków i obiektów sportowych, siłowni 
i ośrodków jogi i przeprowadzania zawodów sportowych oraz dla działalności szkół 

tańca i baletowych oraz innych temu podobnych placówek, 
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2. basenów pływackich, włącznie z saunami i jeziorami udostępnionymi w celach 

pływackich z zachowaniem kontrolowanego dostępu, 

3. szkół muzycznych, artystycznych i młodzieżowych szkół artystycznych oraz innych 

temu podobnych placówek. 

(7) W celu zwalczania dynamicznie rozprzestrzeniających się zakażeń Ministerstwo 
Transportu i Ministerstwo Polityki Społecznej są na podstawie § 32 zdanie 2 ustawy o 

zapobieganiu chorobom zakaźnym upoważnione do wydawania rozporządzeń 

dotyczących obowiązku noszenia maseczek, wymogu zachowania odstępu 1,5 metra, 

obowiązku wykonywania testów i związanych z tym ograniczeń wstępu, a także 

obowiązku opracowania i stosowania koncepcji higieny, w każdym przypadku zgodnie 

z postanowieniami § 28a ustęp 8 zdanie 1 punkty 1 do 4 IfSG obejmujących: 

1.  turystyczny przewóz osób, w tym usługi gastronomiczne w rozumieniu § 25 ustęp 

1 zdanie 2 niemieckiej ustawy o działalności gastronomicznej (GastG) w wersji 
ogłoszonej dnia 20 listopada 1998 r. (Federalny Dziennik Ustaw I str. 3418), 

ostatnio zmienionej art. 14 ustawy z dnia 10 marca 2017 r. (Federalny Dziennik 

Ustaw I str. 420), oraz 

2.  teoretyczną i praktyczną naukę jazdy, żeglarstwa i pilotażu, egzaminy teoretyczne 

i praktyczne oraz t oraz praktycznych treści nauki zawodu i doskonalenia 

zawodowego inżynierów egzaminacyjnych, oraz praktycznych treści nauki zawodu 

i doskonalenia zawodowego i egzaminatorów w zakresie ruchu pojazdów 

silnikowych, żeglarstwa i pilotażu, a także dalsze oferty szkół nauki jazdy, które 
wynikają bezpośrednio z rozporządzenia w sprawie wydawania praw jazdy lub 

ustawy o ruchu drogowym, 

(8) W celu zwalczania dynamicznie rozprzestrzeniających się zakażeń Ministerstwo 

Gospodarki i Ministerstwo Polityki Społecznej są na podstawie § 32 zdanie 2 IfSG 

upoważnione do wydawania wspólnych rozporządzeń  dotyczących obowiązku noszenia 

maseczek, wymogu zachowania odstępu 1,5 metra, obowiązku wykonywania testów  

i związanych z tym ograniczeń wstępu, a także obowiązku opracowania i stosowania 
koncepcji higieny, w każdym przypadku zgodnie z postanowieniami § 28a ustęp 8 zdanie 

1 punkty 1 do 4 IfSG obejmujących: 
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1. placówki handlu detalicznego, 

2. obiektów noclegowych, 

3. sektora hotelarskiego i restauracyjnego, w tym obiektów i usług hotelarsko-

gastronomicznych w rozumieniu § 25 ustęp 1 zdanie 1 i ustęp 2 GastG, 

4. targów, wystaw i kongresów, 

5. rzemiosła, 

6. gabinetów fryzjerskich, masażu, kosmetycznych, solariów, salonów pielęgnacji 

paznokci, pracowni tatuażu i piercingu, pracowni medycznej i niemedycznej 

pielęgnacji stóp, 

7. lokali rozrywkowych 

8. parków rozrywki, w tym prowadzących działalność o charakterze objazdowym  

w rozumieniu § 55 ustęp 1 ustawy o prowadzeniu działalności gospodarczej (GewO), 

w wersji ogłoszonej dnia 22 lutego 1999 r. (Federalny Dziennik Ustaw I str. 202), 

ostatnio zmienionej artykułem 2 ustawy z dnia 10 sierpnia 2021 r. (Federalny 

Dziennik Ustaw I str. 3504); oraz 

9. targowisk w rozumieniu § 66 do § 68 niemieckiej ustawy o prowadzeniu 

działalności gospodarczej (GewO). 

(9) W celu zwalczania dynamicznie rozprzestrzeniających się zakażeń Ministerstwo Polityki 

Społecznej jest na podstawie § 32 zdanie 2 ustawy o zapobieganiu chorobom zakaźnym 

upoważnione do wydawania w porozumieniu z właściwym w każdym indywidualnym 

przypadku ministerstwem rozporządzeń  dotyczących obowiązku noszenia maseczek, 

wymogu zachowania odstępu 1,5 metra, obowiązku wykonywania testów i związanych z tym 

ograniczeń wstępu, a także obowiązku opracowania i stosowania koncepcji higieny,  

w każdym przypadku zgodnie z postanowieniami § 28a ustęp 8 zdanie 1 punkty 1 do 4 IfSG  

obejmujących działalność innych, nie wymienionych w niniejszym dokumencie i nie 
uregulowanych odrębnie placówek, zakładów, oferowanych usług i zajęć. 
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§ 7 
 

Szczegółowe upoważnienia do wydawania rozporządzeń  
w sprawie lokalnych środków ochrony przed zakażeniami 

Okręgi miejskie i wiejskie są upoważnione do ustanawiania w drodze rozporządzenia 

środków wymienionych w § 28a ustęp 8 zdanie 1 punkty 1 do 4 IfSG, jeśli parlament kraju 

związkowego (niem. Landtag) stwierdzi zgodnie z § 28a ustęp 8 zdanie 1 IfSG, że w danych 

okręgach miejskich lub wiejskich wskutek dynamicznego rozprzestrzeniania się zakażeń 

koronawirusem istnieje konkretne niebezpieczeństwo wzrostu przypadków infekcji COVID-19. 
Zdanie 1 nie ma zastosowania, o ile Landtag zgodnie z § 28a ustęp 8 zdanie 1 IfSG stwierdzi 

istnienie konkretnego niebezpieczeństwa dynamicznie rozprzestrzeniającej się infekcji na 

terenie całego kraju związkowego i zostanie wydane rozporządzenie przez rząd kraju 

związkowego na podstawie § 32 zdanie 1 IfSG lub przez najwyższe władze krajowe 

upoważnione w myśl § 6. W takim wypadku, na podstawie zdania 1, przepisy wydane 

przez okręgi miejskie i wiejskie tracą moc. 

 

§ 8 

Upoważnienia do wydawania rozporządzeń w sprawie obowiązku poddania się izolacji 

Na podstawie § 32 zdanie drugie ustawy o zapobieganiu chorobom zakaźnym Ministerstwo 

Polityki Społecznej jest upoważnione w celu zwalczania koronawirusa do wydawania 

rozporządzeń regulujących obowiązek izolacji i związane z tym dalsze obowiązki  

i działania, a w szczególności do  

1. odizolowania w odpowiedni sposób osób chorych, podejrzanych o chorobę, 

podejrzanych o zakażenie i osób wydzielających wirusa z płynami ustrojowymi, 

zgodnie z § 30 ustęp 1 zdanie 2 ustawy o zapobieganiu chorobom zakaźnym, 
 

2. ustanowienia całkowitego lub częściowego zakazu wykonywania określonych 

czynności zawodowych przez osoby chore, podejrzane o chorobę, podejrzane 

 o zakażenie oraz osoby wydzielające wirusa z płynami ustrojowymi zgodnie z § 31 

zdanie 1 IfSG, 
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2. obowiązku wykonania przez członków gospodarstwa domowego osób mających 

kontakt z osobami, u których stwierdzono dodatni wynik testu na koronawirusa, oraz 

osób, u których uzyskano wynik dodatni w wyniku samokontroli, badania metodą 

PCR lub testu antygenowego, zgodnie z § 28 ustęp 1 zdanie 1 ustawy o zapobieganiu 
chorobom zakaźnym,  

jak również do określenia wymogów i wyjątków od powyższych zasad oraz wprowadzenia 

dalszych regulacji w tym zakresie. 

 
§ 9 

Upoważnienia do wydawania rozporządzeń  

w sprawie przetwarzania danych osobowych 

Zgodnie z § 32 zdanie 2 ustawy o zapobieganiu chorobom zakaźnym Ministerstwo 
Polityki Społecznej i Ministerstwo Spraw Wewnętrznych są upoważnione wydania 

wspólnego rozporządzenia regulującego szczegóły przetwarzania danych osobowych 

między organami służby zdrowia, lokalnymi organami policji i policyjnymi służbami 

porządkowymi, o ile jest to konieczne do ochrony przed zakażeniem 

1. ze względu na ochronę funkcjonariuszy policyjnych służb porządkowych  

i pracowników lokalnych organów policji przed zakażeniem w czasie wykonywania 
działań służbowych, 

2. w celu zarządzania, wdrażania, monitorowania i realizacji działań, o których mowa  
w ustawie o zapobieganiu chorobom zakaźnym, 

3. w celu ścigania przestępstw i wykroczeń w związku z ustawą o zapobieganiu 

chorobom zakaźnym oraz na podstawie wydanych na jej podstawie rozporządzeń, 
oraz 

4. w celu oceny zdolności danej osoby do umieszczenia w zakładzie karnym lub 

psychiatrycznym czy też konieczności umieszczenia w odosobnieniu w ośrodkach 

detencyjnych i jednostkach penitencjarnych. 
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§ 10 

Obowiązki policyjnej służby porządkowej 

Oprócz organów odpowiedzialnych na mocy rozporządzenia Ministerstwa Polityki 

Społecznej w sprawie obowiązków wynikających z ustawy o ochronie przed zakażeniami 

(organy ds. ochrony przed zakażeniami), za monitorowanie obowiązków wynikających  
z niniejszego rozporządzenia odpowiedzialne są policyjne służby porządkowe. Są one 

uprawnione do kontrolowania przestrzegamia obowiązku 

1. noszenia maseczki medycznej lub maseczki służącej ochronie dróg oddechowych, 

2.  okazania dowodu szczepienia, przebycia zakażenia koronawirusem lub 

zaświadczenia o wykonaniu testu w lokalach gastronomicznych, dyskotekach, 

klubach oraz innych obiektach i imprezach o charakterze klubowym, oraz 

3.  do weryfikacji dowodów, o których mowa w punkcie 2 przez podmioty prowadzące 

lokale gastronomiczne, dyskoteki, kluby i inne obiekty oraz imprezy o charakterze 
klubowym. 

Zdanie 1 stosuje się odpowiednio w przypadku stwierdzenia przez rząd kraju 

związkowego zgodnie z § 28a ustęp 8 zdanie 1 IfSG konieczności monitorowania 

obowiązków wynikających z przepisów wydanych na podstawie niniejszego 

rozporządzenia. O ile przechowywanie danych w ramach monitorowania w rozumieniu 

zdania 1 jest konieczne, dane te należy oddzielić od innych zbiorów danych. W tym 

kontekście przetwarzanie danych osobowych zawartych w dowodach podlegających 

kontroli może odbywać się wyłącznie lokalnie w urządzeniu końcowym używanym przez 
osobę przeprowadzającą kontrolę oraz wyłącznie w zakresie i tak długo, jak jest to 

konieczne do przeprowadzenia kontroli wzrokowej wyniku testu wyświetlanego przez 

aplikację. Policyjna służba porządkowa może przetwarzać dane zgromadzone przez nią 

zgodnie ze zdaniem 1 wyłącznie w celu monitorowania i egzekwowania obowiązków 

wynikających z niniejszego rozporządzenia. Zdania 3 i 5 nie mają zastosowania, o ile 

dane zgromadzone przez policyjne służby porządkowe zgodnie ze zdaniem 1 mogły 

zostać zgromadzone również w innym celu lub jeśli w późniejszym czasie wystąpią 
okoliczności, w których gromadzenie danych w innym celu byłoby dopuszczalne. W takim 
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przypadku do dalszego przetwarzania danych zebranych zgodnie ze zdaniem 1 stosuje 

się przepisy decydujące o przetwarzaniu danych w innym celu. 

 
§ 11 

Decyzje w sprawach indywidualnych i dalsze środki 

(1) Właściwe organy ds. kontroli zakażeń mogą, z uzasadnionych powodów,  

w indywidualnych przypadkach zezwolić na odstępstwa od wymogów określonych 

 w niniejszym rozporządzeniu lub rozporządzeniach wydanych na jego mocy. Niniejsze 
rozporządzenie i rozporządzenia wydane na jego podstawie nie naruszają prawa właściwych 

organów ds. kontroli zakażeń do ustanawiania szerzej zakrojonych działań w celu ochrony 

przed zakażeniami. 

(2)  Ministerstwo Spraw Społecznych może w ramach nadzoru służbowego  

i zawodowego w przypadku wyjątkowo dużej liczby zakażeń wydać właściwym organom 

do spraw kontroli zakażeń instrukcje dotyczące wprowadzania regionalnie dodatkowych 

środków ochrony. 

§ 12 
Wykroczenia  

Wykroczenie w rozumieniu § 73 ustęp 1a numer 24 IfSG popełnia ten, kto umyślnie lub 

przez zaniedbanie wbrew przepisom § 3 ustęp 1, nie nosi maseczki medycznej lub maseczki 

służącej do ochrony dróg oddechowych. 

 
 

§ 13 
Data wejścia w życie, data wygaśnięcia 

 

(1) Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 3 kwietnia 2022 r., w odstępstwie 

od powyższego zdania 3 i 4 oraz § 5 wchodzą w życie następnego dnia po ich ogłoszeniu. 

Jednocześnie traci moc rozporządzenie w sprawie koronawirusa z 15 września 2021 r. 

(GBl. str. 794), ostatnio zmienione rozporządzeniem z 18 marca 2022 roku (GBl. str. 193). 

W odstępstwie od zdania 2, § 25 ustęp 2 zdanie 2 rozporządzenia w sprawie 
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koronawirusa z dnia 15 września 2021 r. traci moc następnego dnia po ogłoszeniu 

niniejszego zarządzenia. Zmiany wprowadzone na podstawie przepisów  

 

1. rozporządzenia w sprawie koronawirusa z dnia 23 czerwca 2020 roku (Dz. U. 

str. 483), ostatnio zmienionego rozporządzeniem z dnia 17 listopada 2020 roku 
(Dz. U. str. 1052), lub  

2. rozporządzenia w sprawie koronawirusa z dnia 30 listopada 2020 roku (Dz. U.  

str. 1067), ostatnio zmienionego rozporządzeniem z dnia 26 lutego 2021 roku 

(Dz. U. str. 249), lub  

3. rozporządzenia w sprawie koronawirusa z dnia 7 marca 2021 roku (Dz. U. str. 273, 

po korekcie str. 339), ostatnio zmienionego rozporządzeniem z dnia 19 marca 2021 

roku (Dz. U. str. 298), lub  

4. rozporządzenia w sprawie koronawirusa z dnia 27 marca 2021 roku (Dz. U.  
str. 343), ostatnio zmienionego rozporządzeniem z dnia 1 maja 2021 roku  

(Dz. U. str. 417), lub  

5. rozporządzenia w sprawie koronawirusa z dnia 13 maja 2021 roku (Dz. U. str. 431), 

ostatnio zmienionego rozporządzeniem z dnia 18 czerwca 2021 (Dz. U. str. 501), lub  

6. rozporządzenia w sprawie koronawirusa z dnia 25 czerwca 2021 (Dz. U. str. 550), 

ostatnio zmienionego rozporządzeniem z dnia 23 lipca 2021 (Dz. U. str. 665), lub  

7. rozporządzenia w sprawie koronawirusa z dnia 14 sierpnia 2021 r. (Dz. U. str. 714), 

zmienione rozporządzeniem z dnia 11 września 2021 r. (Dz. U. str. 794), lub 

8. rozporządzenia w sprawie koronawirusa z dnia 15 września 2021 r. (Dz. U. str. 794), 

ostatnio zmienione rozporządzeniem z dnia 18 marca 2022 r. (Dz. U. str. 193)  

obowiązują do czasu ich wygaśnięcia zgodnie z ustępem 2 zdanie 2, o ile środki,  

o których mowa w danym rozporządzeniu opierające sią na w przepisach § 28a IfSG, mogą 

być również zgodnie z § 28a ustęp 7 zdanie 1 IfSG niezbędnymi środkami ochronnymi  

w rozumieniu § 28 ustęp 1 zdanie 1 i 2 IfSG. 

 



15 

 

 

(2) Niniejsze rozporządzenie wygasa z końcem dnia 30 maja 2022 roku. Jednocześnie tracą 

moc wszelkie zarządzenia wydane na mocy niniejszego rozporządzenia oraz zarządzenia,  

o których mowa w ustępie 1 zdanie 4, chyba że zostaną wcześniej uchylone. 

 

Stuttgart, dnia 1 kwietnia 2022 roku 

 

Rząd kraju związkowego Badenia-Wirtembergia: 

Kretschmann  

  

Strobl      Dr. Bayaz 

 

Schopper         Bauer 

 

Walker   Dr. Hoffmeister-Kraut 

 

Lucha    Gentges 

 

Hermann   Hauk 

 

Razavi   Hoogvliet 
 

Bosch 
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