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Toruń, dnia 20 marca 2020 r. 

 

STAN EPIDEMII W POLSCE 

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

zagrożenia epidemicznego (Dz.U. z 2020 r., poz. 490) 

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

epidemii (Dz.U. z 2020 r., poz. 491) 

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego 

ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19 (Dz.U. z 2020 r., poz. 492)  

- Ustawa o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi z dnia 5 grudnia 2008 r. (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 

1239) 

 

INFORMACJE PODSTAWOWE: 

• Ogłoszono stan epidemii w miejsce stanu zagrożenia epidemicznego – od 20 marca 

2020 r. do odwołania, 

• Decyzje, polecenia i wytyczne wydane wcześniej w związku ze stanem zagrożenia 

epidemicznego zachowują ważność – obowiązują zakazy obrotu i używania 

określonych przedmiotów, zakaz zgromadzeń powyżej 50 osób, zakaz wjazdu 

cudzoziemców do Polski 

• od 21 marca 2020 r. do odwołania w obiektach handlowych o powierzchni sprzedaży 

powyżej 2000 m2 ustanowiono ograniczenie handlu detalicznego najemcom 

powierzchni handlowych za wyjątkiem kategorii wskazanych szczegółowo w 

rozporządzeniu (część szczegółowa poniżej), m.in. mogą działać sklepy spożywcze, 

drogerie i sklepy kosmetyczne, apteki, kioski, sklepy budowlane lub remontowe, 

sklepy zoologiczne, punkty sprzedaży paliw, bankom, poczcie, pralniom 

• Wstrzymano osobowy transport kolejowy wykonywany z przekroczeniem granicy RP 

• obowiązek odbycia kwarantanny w związku z przekroczeniem granicy RP m.in. do 

kierowców w transporcie międzynarodowym 

• Żłobki, kluby dziecięce, przedszkola i szkoły pozostają zamknięte do dnia 10 kwietnia 

2020 r. – obowiązuje kształcenie na odległość. Rząd zapowiada również wydłużenie 

dodatkowego zasiłku opiekuńczego do tej daty. 
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• Obowiązuje nakaz udostępniania nieruchomości, lokali i terenów przewidzianych w 

wojewódzkim planie działania na wypadek wystąpienia epidemii. 

Informacje szczegółowe 

1. Obowiązują nadal zakazy i ograniczenia wprowadzone na mocy rozporządzenia o stanie 

zagrożenia epidemicznego i pozostałych rozporządzeń, za wyjątkiem: 

a. nie obowiązuje zakaz działalności związanej z prowadzeniem obiektów noclegowych 

turystycznych i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania (ujętej w Polskiej Klasyfikacji 

Działalności w podklasie 55.20) 

2. Od 21 marca 2020 r., w obiektach handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 

obowiązuje zakaz:  

1) handlu detalicznego prowadzonego przez najemców powierzchni handlowej, z 

wyłączeniem najemców, których przeważająca działalność polega na sprzedaży 

(innymi słowy: wszystkich oprócz kategorii niżej wymienionych): 

  a. żywności 

b. produktów kosmetycznych innych niż przeznaczone do perfumowania lub 

upiększania 

  c. artykułów toaletowych 

  d. środków czystości 

  e. produktów leczniczych (w tym w aptekach lub punktach aptecznych) 

  f. wyrobów medycznych 

  g. środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego 

  h. gazet 

  i. artykułów budowlanych lub remontowych 

  j. artykułów dla zwierząt domowych 

  k. paliw 

2) prowadzenia działalności usługowej najemcom powierzchni usługowej, z 

wyłączeniem najemców, których przeważająca działalność polega na świadczeniu 

usług:  

- medycznych,  

- bankowych, 
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- ubezpieczeniowych,   

- pocztowych,   

- pralniczych   

- gastronomicznych polegających jedynie na przygotowywaniu i dostarczaniu 

żywności 

3) prowadzenia handlu detalicznego lub prowadzenia działalności usługowej na 

wyspach handlowych. 

3. ograniczenie działalności SP ZOZ tworzonych przez Prezesa KRUS – poprzez nieudzielanie 

pacjentom świadczeń opieki zdrowotnej 

4. od 20 marca 2020 r. obowiązek odbycia kwarantanny w związku z przekroczeniem granicy 

RP nie dotyczy: 

a. osób przekraczających granicę RP w ramach wykonywania czynności zawodowych w 

Polsce lub państwie sąsiadującym 

b. załogi statku morskiego lub powietrznego 

c. kierowców wykonujących przewóz drogowy w ramach międzynarodowego 

transportu drogowego lub między-narodowego transportu kombinowanego w 

rozumieniu przepisów o transporcie drogowym 

d. przez kierowców wykonujących przewóz drogowy w ramach międzynarodowego 

transportu drogowego lub międzynarodowego transportu kombinowanego 

powracających z zagranicy innymi środkami transportu niż pojazd, którym jest 

wykonywany transport drogowy: 

- w celu odbioru odpoczynku, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 

561/2006Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie 

harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu 

drogowego oraz zmieniającym rozporządzenia Rady (EWG) nr3821/85 i(WE) 

2135/98, - po odebraniu za granicą odpoczynku, o którym mowa w 

rozporządzeniu określonym powyżej oraz po przerwie w świadczeniu pracy, 

e. żołnierzy Sił Zbrojnych RP lub żołnierzy wojsk sojuszniczych, funkcjonariuszy Policji, 

Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Ochrony Państwa, 

wykonujących zadania służbowe, 
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5. Pracownik ma obowiązek poinformować swojego pracodawcę elektronicznie lub 

telefonicznie o odbywaniu obowiązkowej kwarantanny w związku z przekroczeniem granicy 

RP, 

- aby otrzymać wynagrodzenie lub zasiłek chorobowy za czas kwarantanny, pracownik 

w terminie 3 dni roboczych od dnia zakończenia obowiązkowej kwarantanny związanej 

z przekroczeniem granicy RP, składa pracodawcy pisemne oświadczenie 

potwierdzające odbycie kwarantanny (może być złożone elektronicznie). Oświadczenie 

to stanowi dowód usprawiedliwiający nieobecność w pracy w okresie odbywania 

obowiązkowej kwarantanny, 

- płatnik składek niezobowiązany do wypłaty świadczenia chorobowego w ciągu 7 dni 

przekazuje w/w oświadczenie do ZUS. 

- pracodawca ma możliwość weryfikacji danych zawartych w oświadczeniu poprzez 

wystąpienie do organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej (wystąpienie wymaga 

uzasadnienia) 

6. w okresie od dnia 25 marca 2020 r.  do dnia 10 kwietnia 2020 r. zadania jednostek systemu 

oświaty, są realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, 

7. Obowiązuje nakaz udostępniania nieruchomości, lokali i terenów przewidzianych w 

wojewódzkim planie działania na wypadek wystąpienia epidemii (link).  

Wojewoda, na podstawie informacji uzyskanej od właściwego wojewódzkiego 

inspektora sanitarnego, informuje właściciela o obowiązku udostępnienia 

nieruchomości, lokalu i terenu. 

8. Pracownicy podmiotów leczniczych, osoby wykonujące zawody medyczne oraz osoby, z 

którymi podpisano umowy na wykonywanie świadczeń zdrowotnych, mogą być skierowani do 

pracy przy zwalczaniu epidemii.  

Do pracy przy zwalczaniu epidemii mogą być skierowane także inne osoby, jeżeli ich 

skierowanie jest uzasadnione aktualnymi potrzebami podmiotów kierujących 

zwalczaniem epidemii. 

Jesteśmy do Państwa dyspozycji w razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości. 

https://www.bip.bydgoszcz.uw.gov.pl/files/zalaczniki-do-artykulow/plan_dzialania_na_wypadek_epidemii.pdf

