
15. BayIfSMV: Piętnaste Bawarskie Rozporządzenie o zapobieganiu chorobom zakaźnym  
(15. BayIfSMV) z dnia 23 listopada 2021 r. (Bawarski Dziennik Ministerialny nr 816) Bawarski Zbiór 
Prawny 2126-1-19-G (§§ 1–18) 

Piętnaste Bawarskie Rozporządzenie o zapobieganiu 
chorobom zakaźnym  

(15. BayIfSMV)[1]  

z dnia 23 listopada 2021 r.  
(Bawarski Dziennik Ministerialny nr 816)  

Bawarski Zbiór Prawny 2126-1-19-G 
Pełna treść według wytycznych redakcyjnych: Piętnaste Bawarskie rozporządzenie o zapobieganiu 
chorobom zakaźnym (15. BayIfSMV) z dnia 23 listopada 2021 r. (Bawarski Dziennik Ministerialny BayMBl. 
nr 816, Bawarski Zbiór Prawny BayRS 2126-1-19-G), ostatnio zmienione w drodze rozporządzenia z dnia 
11 stycznia 2022 r. (Bawarski Dziennik Ministerialny BayMBl. nr 2) 

Na podstawie § 32 zd. 1 w związku z § 28 ust. 1, §§ 28a, 28c zd. 3 Ustawy o zapobieganiu chorobom 
zakaźnym (IfSG) z dnia 20 lipca 2000 r. (Federalny Dziennik Ustaw I s. 1045), ostatnio zmienionej w 
drodze art. 1 ustawy z dnia 23 listopada 2021 r. (Federalny Dziennik Ustaw I s. 4906), w związku z § 11 
Rozporządzenia w sprawie wyjątków dotyczących działań ochronnych COVID-19 (SchAusnahmV) z dnia 
8 maja 2021 r. (Dziennik Urzędowy BAnz AT 08.05.2021 V1), zmienionego w drodze art. 20a ustawy z 
dnia 23 listopada 2021 r. (Federalny Dziennik Ustaw s. 4906), oraz § 9 pkt 5 Rozporządzenia 
o delegowaniu kompetencji (DelV) z dnia 28 stycznia 2014 r. (Dziennik Ustaw i Rozporządzeń s. 22, 
Bawarski Zbiór Prawny 103-2-V), ostatnio zmienionego w drodze rozporządzenia z dnia 27 lipca 2021 r. 
(Dziennik Ustaw i Rozporządzeń s. 499) Bawarskie Ministerstwo Zdrowia i Opieki wydaje rozporządzenie 
o następującym brzmieniu: 

[1] W tym zakresie patrz uzasadnienie wymagane na podstawie § 28a ust. 5 Ustawy o zapobieganiu 
chorobom zakaźnym (IfSG) w Bawarskim Dzienniku Ministerialnym (BayMBl.) nr 827 wer. 24.11.2021 r. 

Część 1 Regulacje ogólnie obowiązujące 

§ 1  Ogólne zalecenia dotyczące postępowania 

1Zachęca się wszystkich do zachowania minimalnej odległości 1,5 m od innych osób, gdy tylko jest to 
możliwe, oraz do zachowania odpowiedniej higieny rąk. 2W zamkniętych pomieszczeniach należy dbać 
o odpowiednią wentylację. 3W przypadku, gdy nie jest możliwe zachowanie minimalnej odległości 1,5 m 
od innych osób, zaleca się noszenie medycznej maseczki na twarz, bez uszczerbku dla § 2. 

§ 2 Obowiązek noszenia maseczek 

(1) 1W budynkach i pomieszczeniach zamkniętych, w tym w zamkniętych publicznych strefach pojazdów, 
kabinach i tym podobnych miejscach obowiązuje wymóg noszenia maseczek FFP2 (obowiązek noszenia 
maseczek). 2Obowiązek noszenia maseczek nie obowiązuje: 

1. wewnątrz prywatnych pomieszczeń, 

2. w stałym miejscu siedzącym lub stojącym, o ile niezawodnie zapewniona jest minimalna odległość 
1,5 m od innych osób, niemieszkających we wspólnym gospodarstwie domowym, 

3. gości lokali gastronomicznych, dopóki siedzą przy stoliku, 

4. w przypadku usług, których charakter na to nie pozwala, 

5. w przypadku innych ważnych powodów. 

3 § 12 pozostaje nienaruszony. 

(2) 1Na świeżym powietrzu obowiązuje nakaz noszenia maseczek w przypadku wydarzeń zgodnie z § 4. 



2Ust. 1 zd. 2 pkt 3 do 6 stosuje się odpowiednio. 

(3) 1Z obowiązku noszenia maseczek są zwolnione następujące grupy: 

1. dzieci do szóstego roku życia; 

2. osoby, które są w stanie uwiarygodnić, że noszenie maseczki nie jest w ich przypadku możliwe lub 
wykonalne z uwagi na ich niepełnosprawność lub względy zdrowotne, pod warunkiem że są w stanie 
natychmiast udokumentować ten fakt na miejscu, w szczególności poprzez okazanie pisemnego 
zaświadczenia lekarskiego w oryginale, które musi zawierać pełne imię i nazwisko, datę urodzenia oraz 
konkretne informacje o powodach zwolnienia z tego obowiązku. 

2Dzieci i młodzież w wieku od 6. do 16. roku życia muszą nosić jedynie maseczki medyczne. 
3Zdejmowanie maseczki jest dozwolone, gdy jest to konieczne do celów identyfikacji lub do komunikacji 
z osobami cierpiącymi na zaburzenie słuchu.  

(4) W przypadku pracowników noszenie maseczek medycznych jest obowiązkowe podczas 
wykonywania przez nich czynności służbowych w ramach postanowień z zakresu bezpieczeństwa pracy. 

(5) Organizatorzy są zobowiązani zapewnić, by przestrzegano przepisów dotyczących obowiązku 
noszenia maseczek. 

§ 3  Ograniczenie kontaktów dla osób niezaszczepionych i niebędących ozdrowieńcami 

(1) 1Prywatne spotkania w przestrzeni publicznej, prywatnie użytkowanych pomieszczeniach oraz 
prywatnie użytkowanych nieruchomościach gruntowych w przypadku osób, które w rozumieniu § 2 pkt 2 
oraz 4 Rozporządzenia w sprawie wyjątków dotyczących działań ochronnych przeciw COVID-19 
(SchAusnahmV) nie są zaszczepione ani nie mają statusu ozdrowieńca, są dopuszczalne jedynie 

1. z osobami należącymi do tego samego gospodarstwa domowego, jak i 

2. dodatkowo dwiema osobami należącymi do innego gospodarstwa domowego. 

2Nie wlicza się w to dzieci poniżej 14 roku życia. 3Małżonkowie, partnerzy życiowi oraz partnerzy 
wspólnoty niemałżeńskiej zawsze uznawani są za osoby należące do tego samego gospodarstwa 
domowego, nawet jeśli nie mają wspólnego miejsca zamieszkania. 

(2) 1W spotkaniach prywatnych poza lokalem gastronomicznym, w których uczestniczą wyłącznie osoby 
zaszczepione lub mające status ozdrowieńca w myśl § 2 pkt 2 i 4 Rozporządzenia w sprawie wyjątków 
dotyczących działań ochronnych COVID-19 (SchAusnahmV), może brać udział maksymalnie 10 osób. 2 
Ust. 1 zdanie 2 stosuje się odpowiednio. 

§ 4  Osoby zaszczepione, ozdrowieńcy, osoby, które dodatkowo poddały się testowi 
(zasada 2G plus) 

(1) Odwiedzający mają dostęp do wydarzeń publicznych i prywatnych w pomieszczeniach 
nieprywatnych, do obiektów sportowych, praktycznych zajęć sportowych w pomieszczeniach 
zamkniętych, wydarzeń sportowych na świeżym powietrzu poza własną aktywnością sportową, 
przestrzeni kulturalnej obejmującej teatry, opery, sale koncertowe, sceny, kina, muzea, targi, 
konferencje, kongresy, wystawy, do pomieszczeń zamkniętych w obiektach Bawarskiego Zarządu nad 
Państwowymi Zamkami, Ogrodami i Jeziorami, a ponadto do obiektów rekreacyjnych, w tym basenów, 
term, saun, solariów, studiów fitness, wycieczek z przewodnikiem w pomieszczeniach zamkniętych, 
jaskiń i kopalni do zwiedzania, krytych placów zabaw, salonów gier i kasyn, punktów bukmacherskich 
oraz obszarów porównywalnych pod kątem ryzyka zakażenia tylko pod warunkiem, że 

1. w rozumieniu § 2 pkt 2 oraz 4 rozporządzenia SchAusnahmV są oni zaszczepieni bądź posiadają status 
ozdrowieńca albo nie osiągnęli jeszcze wieku 14 lat oraz 

2. dodatkowo posiadają dokument potwierdzający brak zakażenia w rozumieniu ust. 6 albo są objęci 
dyspozycją ust. 7.  

(2) W ramach ust. 1 obowiązują następujące regulacje:  

1. W budynkach, pomieszczeniach zamkniętych, na stadionach lub w innych miejscach o ograniczonej 



liczbie odwiedzających można wykorzystywać maksymalnie 25% pojemności obiektu. 

2. Dopuszczalna maksymalna liczba uczestników z zastrzeżeniem pkt 1 zależy od liczby dostępnych 
miejsc, które są oddalone od innych miejsc o minimum 1,5 m. 

3. W odniesieniu do wydarzeń obowiązują następujące zasady: 

a) Podczas całego wydarzenia należy co do zasady utrzymywać odstęp minimalny wynoszący 1,5 m 
pomiędzy osobami nienależącymi do tego samego gospodarstwa domowego.  

b) Nie stosuje się postanowień § 2 ust. 1 zd. 2 pkt 2. 

c) Osoby uczestniczące w publicznych i prywatnych wydarzeniach poza pomieszczeniami 
prywatnymi są zwolnione z obowiązku noszenia maseczek oraz w drodze odstępstwa od lit. a także 
od zachowania odstępu minimalnego pod warunkiem, że siedzą przy stole. 

d) Do prywatnych wydarzeń organizowanych poza pomieszczeniami prywatnymi stosuje się 
odpowiednio § 3 ust. 2. 

4. W przypadku targów w drodze odstępstwa od pkt 1 obowiązuje dzienny limit odwiedzających 
w wysokości 12 500 osób. 

5. Jeżeli wejść ma więcej niż 1000 osób, zgodnie z § 7 ust. 1 organizator musi przedłożyć właściwemu 
urzędowi administracji powiatowej wcześniej i bez wezwania koncepcję ochrony przed zakażeniami. 

6. W odniesieniu do wydarzeń sportowych i kulturalnych z udziałem ponad 1000 osób obowiązują 
dodatkowo następujące zasady: 

a) Sprzedawać można jedynie spersonalizowane bilety wstępu. 

b) Zabroniona jest sprzedaż, serwowanie i spożywanie napojów alkoholowych. 

c) Osoby będące w sposób widoczny pod wpływem alkoholu nie mogą zostać wpuszczone. 

7. W przypadku dużych ponadregionalnych imprez sportowych, kulturalnych i podobnych wydarzeń nie 
dopuszcza się obecności osób na widowni; dostęp do obiektu rozrywkowego mają jedynie te osoby, 

a) których obecność jest niezbędna do realizacji imprezy lub prowadzenia relacji medialnych oraz  

b) które spełniają warunki dopuszczenia do imprezy określone w ust. 1, ust. 3 pkt 1 lub ust. 4. 

(3) W drodze odstępstwa od ust. 1 można wpuścić: 

1. Odwiedzających, którzy z przyczyn medycznych nie mogą się zaszczepić i udowodnią to na miejscu w 
szczególności poprzez okazanie pisemnego zaświadczenia lekarskiego w oryginale, obejmującego pełne 
imię i nazwisko oraz datę urodzenia, po okazaniu odpowiedniego dokumentu potwierdzającego brak 
zakażenia w rozumieniu ust. 6 pkt 1, 

2. Niepełnoletnich uczniów w rozumieniu ust. 7 pkt 2 na potrzeby uczestnictwa w swoich zajęciach 
sportowych, muzycznych lub teatralnych. 

(4) Do oferentów, organizatorów wydarzeń, pracowników, osób prowadzących działalność i 
wolontariuszy działających w ramach przedsiębiorstw i wydarzeń wskazanych w ust. 1, którzy mają 
kontakt z klientami, stosuje się odpowiednio § 28b ust. 1 Ustawy o o zapobieganiu chorobom zakaźnym 
(IfSG). 

(5) Oferenci, organizatorzy wydarzeń i osoby prowadzące działalność są zobowiązani do 
przechowywania własnych dokumentów potwierdzających brak zakażenia przez okres dwóch tygodni 
oraz do kontrolowania przedkładanych zaświadczeń o zaszczepieniu, statusie ozdrowieńca i braku 
zakażenia poprzez skuteczną kontrolę wstępu wraz z weryfikacją tożsamości w odniesieniu do każdej 
pojedynczej osoby. 

(6) Jeżeli na potrzeby korzystania lub dostępu do określonych instytucji, firm lub obszarów niniejsze 
rozporządzenie przewiduje konieczność okazania dokumentu potwierdzającego brak zakażenia 
koronawirusem SARS-CoV-2 (odpowiedni dokument potwierdzający brak zakażenia), to należy okazać 
negatywny wynik na podstawie następującego testu: 

1. test PCR, szybki test PoC PCR lub test wykonany innymi metodami technologii amplifikacji kwasu 



nukleinowego, który został wykonany maksymalnie 48 godzin wcześniej, 

2. test antygenowy PoC, który został wykonany maksymalnie 24 godziny wcześniej lub 

3. test antygenowy do samodzielnego stosowania przez niespecjalistów (test samodzielny), dopuszczony 
przez Federalny Instytut Leków i Wyrobów Medycznych (BfArM) i wykonany pod nadzorem maksymalnie 
24 godziny wcześniej. 

Wynik musi mieć postać dokumentu pisemnego bądź elektronicznego i w pozostałym zakresie musi 
odpowiadać postanowieniom Rozporządzenia w sprawie wyjątków dotyczących działań ochronnych 
przeciw COVID-19 (SchAusnahmV). 

(7) Z osobami, które wykonały test, zrównane są: 

1. Dzieci do szóstego roku życia, 

2. Uczennice i uczniowie podlegający regularnym testom w ramach uczęszczania do szkoły, 

3. Dzieci jeszcze nieuczęszczające do szkoły, 

4. Osoby zaszczepione w rozumieniu § 2 pkt 2 Rozporządzenia w sprawie wyjątków dotyczących działań 
ochronnych COVID-19 (SchAusnahmV), które są w stanie udokumentować, że dodatkowo przyjęły kolejną 
dawkę szczepionki jako szczepienie przypominające albo po przejściu pełnej immunizacji przebyły infekcję 
koronawirusem SARS-CoV-2, chyba że przepisy prawa federalnego stanowią inaczej. 

(8) W odniesieniu do nabożeństw i zgromadzeń w rozumieniu art. 8 Ustawy Zasadniczej (GG) na osoby 
niezaszczepione bądź nieposiadające statusu ozdrowieńca w rozumieniu § 2 pkt 2 oraz 4 
Rozporządzenia w sprawie wyjątków dotyczących działań ochronnych przeciw COVID-19 
(SchAusnahmV) niniejszy paragraf nie nakłada żadnych ograniczeń w dostępie. 

§ 4a  Osoby zaszczepione albo posiadające status ozdrowieńca (zasada 2G – geimpft, 
genesen) – ograniczenie liczby odwiedzających 

W odniesieniu do obiektów sportowych użytkowanych na potrzeby własnej aktywności sportowej oraz 
praktycznych zajęć sportowych na świeżym powietrzu, imprez publicznych i prywatnych na świeżym 
powietrzu, ogrodów zoologicznych i botanicznych, miejsc pamięci, parków rozrywki, pozaliniowej żeglugi 
wycieczkowej oraz wycieczek z przewodnikiem na świeżym powietrzu § 4 stosuje się odpowiednio z 
zastrzeżeniem, że nie jest wymagany dodatkowy dokument potwierdzający brak zakażenia w rozumieniu 
§ 4 ust. 1 pkt 2. 

(1) 1W odniesieniu do pomieszczeń zamkniętych dostęp do 

1. obiektów gastronomicznych, obiektów noclegowych, szkół wyższych, bibliotek i archiwów, 
pozaszkolnych możliwości kształcenia, w tym zawodowego kształcenia, dokształcania i szkolenia, a także 
do szkół muzycznych, szkół nauki jazdy oraz placówek edukacyjnych dla dorosłych i obszarów 
porównywalnych pod kątem ryzyka zakażenia, wydarzeń partyjnych i zgromadzeń wyborców oraz 

2. usług, podczas świadczenia których niezbędna jest bliskość z klientem, a które nie są usługami 
medycznymi, terapeutycznymi lub pielęgnacyjnymi, 

z zastrzeżeniem szczególnych uregulowań niniejszego rozporządzenia mają jedynie odwiedzający, 
którzy są zaszczepieni albo posiadają status ozdrowieńca w rozumieniu § 2 pkt 2 i 4 Rozporządzenia 
w sprawie wyjątków dotyczących działań ochronnych przeciw COVID-19 (SchAusnahmV) albo nie 
ukończyli 14 roku życia. 2Zdanie 1 stosuje się odpowiednio do działalności kolei linowych; jeżeli przewóz 
odbywa się w zamkniętych kabinach, a przewożone osoby należą do więcej niż jednego gospodarstwa 
domowego, wówczas 

1. w przypadku kabin mogących przewozić maks. 10 osób, zajętych może być maksymalnie 75% miejsc, 

2. w przypadku większych kabin zajętych może być maksymalnie 25% miejsc, każdorazowo jednak 
przewożonych może być maks. 7 osób. 

(2) § 4 ust. 3 do 5 stosuje się odpowiednio. 

(3) W drodze odstępstwa od ust. 1 można wpuścić: 



1. Osoby w ramach przeprowadzania egzaminów oraz na potrzeby koniecznie niezbędnych, niedających 
się przesunąć pobytów o charakterze nieturystycznym w obiektach noclegowych pod warunkiem okazania 
dokumentu potwierdzającego brak zakażenia w rozumieniu § 4 ust. 6 pkt 1, 

2. Niepełnoletnie uczennice i niepełnoletnich uczniów w rozumieniu § 4 ust. 7 pkt 2 w obiektach 
gastronomicznych i noclegowych, 

3. Osoby w ramach przeprowadzania bieżących bloków egzaminacyjnych, które rozpoczęły się jeszcze 
przed 24 listopada 2021 r. 

(4) W odniesieniu do handlu oraz do placówek usługowych i rzemieślniczych niewymienionych w ust. 1 
oraz lokalów wyborczych i rejestracyjnych na osoby niezaszczepione bądź nieposiadające statusu 
ozdrowieńca w rozumieniu § 2 pkt 2 oraz 4 Rozporządzenia w sprawie wyjątków dotyczących działań 
ochronnych przeciw COVID-19 (SchAusnahmV) niniejsze paragrafy nie nakładają żadnych ograniczeń 
w dostępie. 

§ 5a  Osoby zaszczepione, posiadające status ozdrowieńca lub osoby, które poddały się 
testowi (zasada 3G – geimpft, genesen, getestet) 

1Dostęp do turystycznego ruchu kolejowego i autokarowego oraz do liniowej żeglugi wycieczkowej mają 
jedynie osoby, które są zaszczepione, są ozdrowieńcami lub poddały się testowi w rozumieniu § 2 pkt 2, 
4, 6 Rozporządzenia w sprawie wyjątków dotyczących działań ochronnych COVID-19 (SchAusnahmV). 2 
§ 4 ust. 5 do 7 stosuje się odpowiednio. 

§ 6  Gromadzenie danych kontaktowych 

(1) Dane kontaktowe podlegają rejestracji przy wszystkich wydarzeniach każdego rodzaju z ponad 
1000 uczestników, odbywających się w budynkach, zamkniętych pomieszczeniach, na stadionach albo 
innych obiektach o ograniczeniach w dostępie, w odniesieniu do usług świadczonych przez 
usługodawców, w przypadku których fizyczny bliski kontakt z klientem jest nieodzowny, w branży 
noclegowej w przypadku zakwaterowania zbiorowego. 

(2) 1O ile zgodnie z ust. 1 odbywa się gromadzenie danych kontaktowych, stosuje się odpowiednio § 28a 
ust. 4 Ustawy o zapobieganiu chorobom zakaźnym (IfSG) z następującymi zastrzeżeniami: 

1. dokumentacji podlegają każdorazowo nazwiska i imiona, adres, a także wiarygodne dane kontaktowe 
(numer telefonu, adres e-mail) oraz informacje o okresie przebywania; 

2. w przypadku podawania danych kontaktowych podmiotowi zobowiązanemu do gromadzenia danych 
dane tu muszą być zgodne z prawdą. 

2Gromadzenie danych kontaktowych określonych w zd. 1 może odbywać się także w formie 
elektronicznej, jednakże pod warunkiem zapewnienia dostatecznie precyzyjnej dokumentacji danych 
zgodnie ze zd. 1 pkt 1. 3Urzędy, sądy i organy publiczne pełniące zadania w interesie publicznym lub 
działające w ramach wykonywania władzy publicznej również mogą gromadzić dane osobowe w ramach 
dostępu do poszczególnych budynków lub pomieszczeń zgodnie ze zdaniem 1 i 2. 

§ 7  Koncepcje ochrony przed zakażeniami 

(1) 1W obszarze handlu, targów i centrów handlowych, usług i rzemiosła, w którym występuje przepływ 
klientów, w placówkach opieki pełnostacjonarnej w rozumieniu § 71 ust. 2 jedenastej księgi Kodeksu 
socjalnego (SGB), w placówkach dla osób niepełnosprawnych w rozumieniu § 2 ust. 1 dziewiątej księgi 
Kodeksu socjalnego (SGB), w których pomoc w zakresie integracji osób z niepełnosprawnością 
świadczona jest całodobowo, w domach spokojnej starości i rezydencjach dla seniorów, w szpitalach 
i placówkach profilaktycznych oraz rehabilitacyjnych, w których świadczona jest opieka medyczna 
porównywalna do szpitalnej (placówki w rozumieniu § 23 ust. 3 zd. 1 pkt 1 oraz 3 Ustawy o zapobieganiu 
chorobom zakaźnym IfSG), oraz we wspólnotach mieszkalnych świadczących pozaszpitalną 
ambulatoryjną intensywną opiekę, podczas wydarzeń publicznych i prywatnych, zgromadzeń 
w rozumieniu art. 8 Ustawy Zasadniczej (GG) w pomieszczeniach zamkniętych, w obiektach sportowych 
i podczas wydarzeń sportowych, w obiektach rekreacyjnych wszelkiego rodzaju, lokalach 
gastronomicznych, obiektach noclegowych, na konferencjach, kongresach, targach, w szkołach 



wyższych, szkołach, placówkach opieki dziennej dla dzieci, placówkach kształcenia, doskonalenia 
i dokształcania zawodowego, w przypadku form kształcenia pozaszkolnego, bibliotekach, archiwach, 
w obszarze kultury, teatrach, operach, salach koncertowych, na scenach, w kinach, muzeach, na 
wystawach, w miejscach pamięci, obiektach Bawarskiego Zarządu nad Państwowymi Zamkami, 
Ogrodami i Jeziorami, w przypadku zespołów artystycznych laików i amatorów oraz w podobnych 
przypadkach podmiot prowadzący działalność lub organizator musi opracować indywidualną koncepcję 
ochrony przed chorobami zakaźnymi i przestrzegać jej. 2Nie dotyczy to wydarzeń lub zgromadzeń 
z liczbą uczestników poniżej 100 osób. 3Właściwy urząd może ogólnie lub w konkretnym przypadku 
zażądać przygotowania koncepcji ochrony przed zakażeniami. 4W braku odmiennych regulacji, 
koncepcje ochrony przed zakażeniami należy przedłożyć właściwemu urzędowi administracji powiatowej 
jedynie na żądanie. 

(2) 1Właściwe dla danego obszaru ministerstwo powinno, w porozumieniu z Ministerstwem Zdrowia 
i Opieki, ogłosić ramowe koncepcje ochrony przed zakażeniami dla szczególnych obszarów. 
2W obszarach wskazanych w niniejszych przepisach osoby prowadzące działalność lub organizatorzy, 
których to dotyczy, muszą przygotować koncepcje ochrony przed zakażeniami, które muszą być zgodne 
z postanowieniami wskazanymi w koncepcjach ramowych. 

Część 2 Uzupełniające regulacje dotyczące poszczególnych obszarów 

§ 8  Nabożeństwa 

Dla publicznie dostępnych nabożeństw w kościołach, synagogach i meczetach oraz zgromadzeń innych 
wspólnot wyznaniowych oprócz ogólnych regulacji obowiązują uzupełniająco następujące zasady: 

1. Nabożeństwa lub zgromadzenia, w których udział biorą wyłącznie osoby zaszczepione, ozdrowieńcy lub 
osoby, które wykonały test, mogą odbywać się bez ograniczenia liczby uczestników; w przeciwnym 
wypadku dopuszczalna maksymalna liczba uczestników w budynkach, wliczając w to osoby zaszczepione 
i ozdrowieńców, zależy od liczby dostępnych miejsc, które są oddalone od innych miejsc o minimum 
1,5 m. 

2. Opracowana jest koncepcja ochrony przed zakażeniami, która minimalizuje ryzyko możliwego 
zakażenia w zależności od wspólnoty wyznaniowej i obrzędu. 

§ 9  Zgromadzenia w rozumieniu art. 8 Ustawy Zasadniczej (GG) 

(1) 1W przypadku zgromadzeń w rozumieniu art. 8 ustawy zasadniczej organizowanych na wolnym 
powietrzu pomiędzy wszystkimi uczestnikami musi być zapewniony minimalny odstęp wynoszący 1,5 m. 
2Urzędy właściwe zgodnie z art. 24 ust. 2 Bawarskiej Ustawy u zgromadzeniach (BayVersG) w razie 
konieczności wymuszonej ograniczeniami zgodnie z art. 15 BayVersG muszą zapewnić, że zagrożenie 
zakażeniem powodowane przez zgromadzenie zostanie ograniczone do akceptowalnego poziomu. 

(2) Zgromadzenia w rozumieniu art. 8 Ustawy Zasadniczej w pomieszczeniach zamkniętych, w których 
udział biorą wyłącznie osoby zaszczepione, ozdrowieńcy lub osoby, które wykonały test, mogą odbywać 
się bez ograniczenia liczby uczestników. W przeciwnym wypadku dopuszczalna maksymalna liczba 
uczestników, wliczając w to osoby zaszczepione i ozdrowieńców, zależy od liczby dostępnych miejsc, 
które są oddalone od innych miejsc o minimum 1,5 m. 

§ 10  Zakłady handlowe i usługowe, targowiska 

(1) 1Otwieranie sklepów detalicznych, w których występuje przepływ klientów, w odniesieniu do 
przedsiębiorstw handlowych jest dozwolone wyłącznie pod warunkiem dochowania wymogów § 5 ust. 1 
oraz § 4 ust. 3 i 5, o ile nie są to punkty służące zaopatrzeniu się w artykuły codziennej potrzeby. 2Do 
punktów służących zaopatrzeniu się w artykuły codziennej potrzeby zalicza się szczególnie sklepy 
spożywcze, również te prowadzące sprzedaż bezpośrednią, sklepy z napojami, sklepy ze zdrową 
żywnością, sklepy z asortymentem dla małych dzieci, apteki, sklepy medyczne, drogerie, salony 
optyczne, protetycy słuchu, stacje paliw, punkty sprzedaży artykułów prasowych i tytoniu, oddziały 
sprzedaży listownej i wysyłkowej, księgarnie, kwiaciarnie, sklepy zoologiczne, sklepy budowlane, sklepy 
ogrodnicze, punkty sprzedaży choinek oraz hurtownie. 3W odniesieniu do osób zatrudnionych w 
sklepach detalicznych stosuje się § 28b ust. 1 Ustawy o zapobieganiu chorobom zakaźnym (IfSG). 



(2) 1W odniesieniu do sklepów detalicznych i hurtowni oraz zakładów usługowych i rzemieślniczych, 
w których następuje przepływ klientów, podmiot prowadzący taką działalność ma obowiązek zapewnić, 
że 

1. co do zasady pomiędzy klientami zostanie zachowany odstęp minimalny wynoszący 1,5 m oraz 

2. liczba równocześnie przebywających w sklepie klientów nie będzie większa niż jeden klient na każde 10 
m2 powierzchni sprzedażowej. 

2W przypadku centrów handlowych obowiązują następujące zasady: 

1. Dla poszczególnych sklepów obowiązują wytyczne zamieszczone w zdaniu 1. 

2. Do centrów handlowych zastosowanie ma zd. 1 z tym zastrzeżeniem, że dozwolona maksymalna liczba 
klientów mierzona jest według łącznej powierzchni centrum handlowego dostępnej dla klientów. 

(3) Zabronione jest organizowanie jarmarków noworocznych, a w szczególności jarmarków 
bożonarodzeniowych. 

§ 11  Gastronomia 

W przypadku ofert gastronomicznych oprócz ogólnych regulacji obowiązują dodatkowo następujące 
zasady: 

1. § 5 stosuje się również do oferty gastronomicznych na świeżym powietrzu. 

2. Usług gastronomicznych nie wolno oferować poza nocą sylwestrową z 31 grudnia 2021 r. na 1 stycznia 
2022 r. w godzinach od 22:00 do 5:00 (zakaz działalności). 

3. Zabrania się organizacji tańców w zamkniętych pomieszczeniach. 

4. W zamkniętych pomieszczeniach nagłośnienie muzyczne i oprawa muzyczna może występować jedynie 
jako muzyka w tle, chyba że są to wydarzenia dopuszczone w ramach niniejszego rozporządzenia. 

5. Działalność czysto wyszynkowa wymagająca zezwolenia zgodnie z § 1 ust. 1 pkt 1 oraz § 2 Ustawy 
o działalności gastronomicznej (GastG) jest zabroniona. 

6. Dopuszczalna jest zawsze działalność oparta na dostawie i odbiorze posiłków i napojów 
przeznaczonych na wynos. 

7. Przepisów §§ 4 i 5 oraz pkt 2 nie stosuje się w odniesieniu do stołówek zakładowych bez dostępu 
publicznego. 

§ 12  Szkoły 

(1) 1W przypadku organizowania lekcji i innych zajęć szkolnych, opieki pozalekcyjnej w szkołach oraz 
zajęć lekcyjnych i nauczania w Państwowym Instytucie Kształcenia Nauczycieli Specjalistów (niem. - 
Staatsinstitut für die Ausbildung von Fachlehrern) i w Państwowym Instytucie Kształcenia Nauczycieli 
Specjalistów ds. Adaptacji Uczniów (niem. - Staatsinstitut für die Ausbildung von Förderlehrern) 
obowiązuje § 2 z następującymi zasadami: 

1. Nie stosuje się postanowień § 2 ust. 1 zd. 2 pkt 2. 

2. Obowiązek noszenia maseczek ma zastosowanie także do zajęć sportowych odbywających się 
w pomieszczeniach zamkniętych. 

3. Obowiązek noszenia maseczek nie ma zastosowania 

a) do uczennic i uczniów po wyrażeniu zgody przez personel nadzorujący w przypadku zaistnienia 
bezwzględnej konieczności z przyczyn pedagogiczno-dydaktycznych lub organizacyjnych leżących 
po stronie szkoły lub 

b) podczas wietrzenia uderzeniowego klas lub świetlic. 

2W drodze wyjątku od § 2 uczennice i uczniowie oraz personel nauczycielski, a także pozostali 
pracownicy zatrudnieni w szkołach na terenie placówki szkolnej mogą nosić maseczkę medyczną. 



3Uczennice i uczniowie do klasy 4. włącznie mogą nosić maseczkę tekstylną zamiast maseczki 
medycznej. 

(2) 1Udział uczennic i uczniów w zajęciach stacjonarnych, w innych wydarzeniach szkolnych lub 
w szkolnych stacjonarnych kursach wakacyjnych oraz korzystanie z opieki pozalekcyjnej czy opieki 
w sytuacjach awaryjnych, niezależnie od posiadanego przez ich statusu zaszczepionego lub 
ozdrowieńca jest dopuszczalny wyłącznie pod warunkiem, że trzy razy w tygodniu uczniowie przedstawią 
odpowiedni dokument potwierdzający brak zakażenia w rozumieniu § 4 ust. 6 pkt 1, 2 albo że wykonają 
w szkole pod nadzorem test samodzielny, udostępniony im przez szkołę i przeznaczony do użycia na jej 
terenie, a test ten da wynik negatywny. 

2W przypadku uczennic i uczniów szkół podstawowych oraz szkół specjalnych, które koncentrują się na 
rozwoju umysłowym, fizycznym i motorycznym oraz wzroku, zdanie 1 stosuje się z zastrzeżeniem, że 
zamiast trzech tygodniowych testów samodzielnych zgodnie z decyzją Ministerstwa Kultury i Oświaty 
mogą odbyć się dwa tygodniowe, grupowe testy PCR; w takim wypadku w każdy poniedziałek rano 
należy okazać dodatkowy dokument potwierdzający brak zakażenia albo wykonać pod nadzorem test 
samodzielny. 

3Obowiązek szkolny pozostaje bez zmian. 4Po ujawnieniu przypadku zakażenia w danej klasie 
uczniowie należący do danej klasy muszą przez pięć dni lekcyjnych okazywać dokumenty 
potwierdzające brak zakażenia. 5Szkoła przetwarza wynik testów w celach określonych w zdaniach 1 i 2. 
6W pozostałym zakresie nie następuje przekazanie danych związanych z testem osobom trzecim, 
z zastrzeżeniem obowiązków raportowania wynikających z Ustawy o zapobieganiu chorobom zakaźnym 
(IfSG). 7W przypadku udziału w testach grupowych PCR personel laboratoriów i zajmujący się 
transportem, któremu powierzono wykonanie testów, nie stanowi osób trzecich w rozumieniu zdania 6. 
8Wynik testu przechowywany jest przez okres maksymalnie 14 dni. 9W przypadku uczniów i uczennic 
o specjalnych potrzebach pedagogiczno-opiekuńczych Bawarskie Ministerstwo Kultury i Oświaty może 
ogłosić wyjątki od powyższych przepisów. 

(3) W odniesieniu do personelu nauczycielskiego i pozostałych pracowników zatrudnionych w szkołach 
obowiązuje § 28b ust. 1 Ustawy o zapobieganiu chorobom zakaźnym (IfSG). 

(4) 1Osoby trzecie, a w szczególności rodzice, mogą wchodzić na teren szkoły tylko pod warunkiem, że 
są zaszczepieni, posiadają status ozdrowieńca albo wykonali test w rozumieniu § 2 pkt 2, 4, 6 
Rozporządzenia w sprawie wyjątków dotyczących działań ochronnych przeciw COVID-19 
(SchAusnahmV). 2Powyższe nie wpływa na §§ 4 oraz 5. 

(5) Do placówek przygotowujących do podjęcia nauki w szkole stosuje się odpowiednio ust. 2 zd. 1, 4 do 
9. 

§ 13  Placówki dziennej opieki nad dzieckiem 

(1) Prowadzenie dziennych placówek dla dzieci, punktów opieki dziennej, placówek dziennej opieki 
wakacyjnej oraz placówek zorganizowanych zajęć dla dzieci dopuszczalne jest tylko pod warunkiem, że 
opieka nad dziećmi odbywa się w stałych grupach. 

(2) Podmioty prowadzące dzienne placówki dla dzieci i placówki dziennego pobytu z poradnią 
pedagogiki leczniczej oraz opiekunowie dzienni mają obowiązek w odniesieniu do każdego dziecka, 
które nie rozpoczęło jeszcze nauki szkolnej, w każdym tygodniu opieki zaoferować wykonanie trzech 
testów w kierunku stwierdzenia bezpośredniej obecności koronawirusa SARS-CoV-2 albo umożliwić 
bezpłatny odbiór trzech testów samodzielnych w aptekach. 

(3) 1Uczennice i uczniowie mogą korzystać z placówek dziennej opieki tylko pod warunkiem, że uzyskają 
negatywny wynik testu zgodnie z 12 ust. 2. 2Jeżeli tego samego dnia nie są już spełnione warunki 
udziału w nauczaniu stacjonarnym albo korzystania z opieki w sytuacjach awaryjnych zgodnie z § 12 ust. 
2, to § 12 ust. 2 stosuje się odpowiednio z tym zastrzeżeniem, że w miejsce szkoły wstępuje placówka 
opiekuńcza. 

(4) Do osób zatrudnionych w placówkach stosuje się § 28b ust. 1 Ustawy o zapobieganiu chorobom 
zakaźnym (IfSG). 

(5) 1Osoby trzecie, a w szczególności rodzice, mogą wchodzić na teren placówki tylko pod warunkiem, 



że są zaszczepieni, posiadają status ozdrowieńca albo wykonali test w rozumieniu § 2 pkt 2, 4, 6 
Rozporządzenia w sprawie wyjątków dotyczących działań ochronnych przeciw COVID-19 
(SchAusnahmV). Powyższe nie dotyczy odprowadzania oraz odbierania dzieci. 2Powyższe nie wpływa 
na §§ 4 oraz 5. 

§ 14  Pozostałe poszczególne regulacje 

(1) Świętowanie w miejscach i na terenach publicznych oraz organizowanie i uczestniczenie w festynach 
jest zabronione. 

(2) 1Zabronione jest spożywanie alkoholu w publicznych miejscach ruchu w centrach miast oraz 
w pozostałych miejscach publicznych na świeżym powietrzu, w których na ciasnej przestrzeni gromadzą 
się ludzie albo przebywają dłużej niż tylko przejściowo. 2Właściwe urzędy administracji powiatowej mają 
obowiązek każdorazowo wyznaczyć konkretne lokalizacje. 

(3) Kluby, dyskoteki, domy publiczne i podobne obiekty rekreacyjne pozostają zamknięte. Zabrania się 
organizacji imprez tanecznych do celów innych niż aktywność sportowa. 

Część 3 Regionalny lockdown w ogniskach koronawirusa 

§ 15  Regionalny lockdown w ogniskach koronawirusa 

(1) Jeżeli w powiecie albo mieście na prawach powiatu liczba nowych zakażeń koronawirusem SARS-
CoV-2 w ciągu siedmiu dni (zapadalność w ujęciu 7-dniowym) przekroczy wartość 1000 na każde 100 000 
mieszkańców, będą obowiązywać poniższe zasady: 

1. Organizowanie jakichkolwiek wydarzeń oraz prowadzenie jakichkolwiek placówek i lokali objętych 
dyspozycją §§ 4 do 5a jest zabronione;  
w tym zakresie obowiązują w szczególności następujące zasady: 

a)   Zabrania się organizacji zgromadzeń innych niż wskazane § 9, zbiorowisk oraz uroczystości 
publicznych. 

b)   Prowadzenie hal sportowych, boisk, studiów fitness, szkół tańca i innych obiektów sportowych 
oraz korzystanie z nich jest zabronione; powyższe nie dotyczy 

aa) współzawodnictwa i treningu zawodowych sportowców, jak i sportowców wyczynowych kadry 
krajowej i federalnej, o ile obecność widowni będzie wyłączona, a do obiektu sportowego będą 
mieć dostęp tylko osoby, których obecność jest niezbędna do realizacji współzawodnictwa bądź 
treningu albo do prowadzenia relacji medialnej, a także  

bb) sportu uprawianego w ramach zajęć szkolnych. 

c)   Prowadzenie lokali gastronomicznych i korzystanie z nich jest niedozwolone; dopuszcza się 

aa) wydawanie i dostawę posiłków i napojów nadających się do spożycia na wynos, przy czym 
spożycie ich na miejscu jest zabronione, a także 

bb) prowadzenie nieudostępnianych publicznie stołówek zakładowych pod warunkiem utrzymania 
pomiędzy wszystkimi gośćmi nienależącymi do tego samego gospodarstwa domowego 
minimalnego odstępu wynoszącego 1,5 m. 

d)   Zabrania się udostępniania usług, podczas świadczenia których niezbędna jest bliskość 
z klientem, a które nie są usługami medycznymi, terapeutycznymi lub pielęgnacyjnymi ani 
fryzjerskimi. 

e)   Usługi noclegowe mogą być oferowane przez hotele, obiekty noclegowe, zielone szkoły, 
schroniska młodzieżowe, place kempingowe i wszelkie inne noclegownie prowadzone w ramach 
działalności gospodarczej oraz za wynagrodzeniem tylko na potrzeby koniecznie niezbędnych 
i niedających się przesunąć pobytów o charakterze nieturystycznym; oferowanie noclegów na cele 
turystyczne jest niedozwolone. 

f)    Stacjonarne uczestniczenie w pozaszkolnych możliwościach kształcenia, w tym zawodowego 
kształcenia, dokształcania i szkolenia, a także szkołach muzycznych, szkołach nauki jazdy oraz 
placówkach edukacyjnych dla dorosłych, za wyjątkiem egzaminów, jest zabronione. 



g)   Na uczelniach wyższych za wyjątkiem egzaminów nie odbywają się żadne zajęcia stacjonarne; 
w drodze odstępstwa od zd. 1 dozwolone jest prowadzenie zajęć praktycznych i artystycznych oraz 
zajęć wymagających dostępu do specjalnych pomieszczeń laboratoryjnych albo roboczych na 
uczelniach wyższych, pod warunkiem zachowania między wszystkimi uczestnikami co do zasady 
minimalnego odstępu wynoszącego 1,5 m. 

h)   Biblioteki i archiwa są zamknięte. 

i)     Zamknięte są wszystkie placówki kulturalne, a w szczególności: 

aa) Muzea, wystawy, miejsca pamięci, obiekty Bawarskiego Zarządu nad Państwowymi Zamkami, 
Ogrodami i Jeziorami oraz podobne obiekty kulturalne, 

bb) Teatry, opery, sale koncertowe, kina, sceny oraz podobne placówki,  

cc) Ogrody zoologiczne i botaniczne. 

j)   Zabronione jest funkcjonowanie wszystkich placówek i wydarzeń rekreacyjnych, 
a w szczególności: 

aa) Parki rozrywki i porównywalne, stacjonarne placówki rekreacyjne; aktywności rekreacyjne nie 
mogą być oferowane przez podmioty profesjonalne ani na świeżym powietrzu, ani w zamkniętych 
pomieszczeniach. 

bb) Organizowanie wycieczek miejskich, turystycznych, górskich, kulturalnych i przyrodniczych z 
przewodnikiem oraz zwiedzanie jaskiń turystycznych i kopalni z przewodnikiem jest zabronione. 

cc) Działalność kolei linowych, żeglugi rzecznej i jeziornej w ruchu turystycznym, turystycznego 
ruchu kolejowego oraz rejsów rzecznych jest zabroniona. 

dd) Otwarcie i prowadzenie zakładów kąpielowych, basenów hotelowych, term oraz centrów 
wellness i saun jest zabronione; § 12 obowiązuje bez zmian. 

ee) Prowadzenie salonów gier, kasyn, punktów bukmacherskich i porównywalnych placówek 
rekreacyjnych jest zabronione. 

2. W drodze odstępstwa od § 10 ust. 2 zd. 1 pkt 2 należy zapewnić, że liczba klientów obecnych 
jednocześnie w sklepie nie będzie większa niż jeden klient na każde 20 m2. 

(2) 1Właściwy urząd administracji powiatowej niezwłocznie wyda oficjalne obwieszczenie, gdy tylko 
w jego obszarze działania publikowana przez Instytut im. Roberta Kocha (RKI) zapadalność w ujęciu 7-
dniowym przekroczy wartość 1000. 2W takim wypadku od dnia następującego po obwieszczeniu zaczną 
obowiązywać postanowienia przewidziane w ust. 1. 3Urząd administracji powiatowej w taki sam sposób 
ogłasza, gdy tylko w ciągu pięciu kolejno następujących po sobie dni wartość ta nie będzie już 
przekraczać 1000. 4W takim przypadku zdanie 2 obowiązuje odpowiednio dla zakończenia stosowania 
środków przewidzianych w ust. 1. 

Część 4 Przepisy końcowe 

§ 16  Zarządzenia uzupełniające, wyjątki 

(1) Dalej idące lub uzupełniające zarządzenia organów, które odpowiadają za wykonanie obowiązków 
wynikających z Ustawy o ochronie przed zakażeniami (IfSG), odnoszące się do postanowień niniejszego 
rozporządzenia lub do wydanych na jego podstawie koncepcji ochrony przed zakażeniami, pozostają 
bez zmian. 

(2) 1Zezwolenia specjalne mogą zostać wydane w jednostkowym przypadku przez właściwy urząd 
administracji powiatowej na wniosek, jeśli jest to dopuszczalne z punktu widzenia ochrony przed 
chorobami zakaźnymi. 

2Zezwolenia specjalne dotyczące ogólnego kręgu osób albo ogólnego typu przypadków mogą być 
wydawane pod warunkiem zachowania wymogów określonych w zd. 1 i tylko w porozumieniu 
z właściwym rządem. 

§ 17  Wykroczenia 



Wykroczenie w rozumieniu § 73 ust. 1a pkt 24 Ustawy o zapobieganiu chorobom zakaźnym (IfSG) 
popełnia ten, kto w sposób umyślny lub nieumyślny 

1. wbrew § 2 nie dopełnia obowiązku noszenia maseczki lub jako organizator wbrew § 2 ust. 4 nie 
zapewnia dopełniania obowiązku noszenia maseczki, 

2. wbrew § 3 przebywa z innymi osobami, 

3. wbrew §§ 4 do 5a wchodzi do wskazanego w tych przepisach obiektu bez wymaganego dokumentu 
poświadczającego szczepienie, ozdrowienie lub brak zakażenia albo korzysta z oferowanych w nim usług 
lub jako organizator lub właściciel danego zakładu czy obiektu zgodnie z § 4 ust. 5, również w związku 
z § 4a lub § 5 ust. 2, nie zapewnia, by goście, odwiedzający lub użytkownicy oraz wolontariusze 
przedkładali dokument poświadczający szczepienie, ozdrowienie lub brak zakażenia albo wbrew § 4 ust. 
5, także w związku z § 4a lub § 5 ust. 2, jako oferent, organizator albo podmiot prowadzący działalność nie 
przechowuje swojego własnego dokumentu potwierdzającego brak zakażenia przez okres dwóch tygodni, 

4. wbrew § 4 ust. 2, także w związku z § 4a, organizuje wydarzenia lub wbrew § 4 ust. 2 pkt 7, także w 
związku z § 4a, bierze w nich udział jako widz, 

5. wbrew § 6, będąc osobą zobowiązaną do gromadzenia danych, nie gromadzi danych kontaktowych lub, 
będąc osobą zobowiązaną do podania danych, podaje fałszywe dane kontaktowe, 

6. wbrew § 7 nie sporządza koncepcji ochrony przed zakażeniami, 

7. wbrew § 9 ust. 1 zdanie 1 bierze udział w zgromadzeniu lub wbrew § 9 ust. 2 organizuje zgromadzenia 
w pomieszczeniach zamkniętych, 

8. wbrew § 10 prowadzi sklep albo organizuje jarmark noworoczny, 

9. wbrew § 11 prowadzi lokal gastronomiczny, 

10. wbrew § 12 prowadzi prywatną szkołę w rozumieniu art. 90 i dalszych Bawarskiej Ustawy o nauczaniu 
i wychowaniu (BayEUG), nie przestrzegając obowiązków wskazanych w § 12 ust. 2 lub wbrew § 12 ust. 4 
wchodzi na teren placówki szkolnej, 

11. wbrew § 13 prowadzi placówki dziennej opieki nad dzieckiem, nie przestrzegając wskazanych w tym 
paragrafie obowiązków lub wbrew § 13 ust. 5 wchodzi na teren takiej placówki, 

12. wbrew § 14 ust. 1 świętuje w miejscach lub obiektach publicznych albo organizuje festyny lub wbrew 
§ 14 ust. 2 spożywa w tych miejscach alkohol, 

12a. wbrew § 14 ust. 4 bierze udział w zbiorowisku lub niezwłocznie nie oddali się w przypadku powstania 
zbiorowiska, 

13. wbrew § 14 ust. 3 prowadzi wskazane w tym przepisie obiekty, organizuje imprezę taneczną lub bierze 
w niej udział 

14. wbrew § 15 ust. 1 

a) pkt 1 

aa) lit. a organizuje wydarzenie albo zgromadzenie bądź bierze udział w wydarzeniu lub 
zgromadzeniu, 

bb) lit. b prowadzi wymienione w tym przepisie placówki albo z nich korzysta, 

cc) lit. c otwiera albo prowadzi lokal gastronomiczny albo, będąc klientem, spożywa posiłki bądź 
napoje na miejscu, 

dd) lit. d świadczy usługi, 

ee) lit. e udostępnia obiekty noclegowe, 

ff) lit. f oferuje pozaszkolne możliwości kształcenia się, 

gg) lit. i albo j prowadzi placówki kulturalne albo obiekty rekreacyjne bądź organizuje wydarzenia 
rekreacyjne, 

b) pkt 2 prowadzi sklep. 



§ 18  Wejście w życie, utrata mocy obowiązującej 

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 24 listopada 2021 r. i przestaje obowiązywać 
z upływem 9 lutego 2022 r. 

Monachium, 23 listopada 2021 r. 

Bawarskie Ministerstwo Zdrowia i Opieki 

Klaus Holetschek, Minister 
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