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Toruń, dnia 24 marca 2020 r. 

 
STAN EPIDEMII W POLSCE – AKTUALIZACJA 

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze 

Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r., poz. 522) 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 

przywrócenia tymczasowo kontroli granicznej osób przekraczających granicę państwową stanowiącą granicę wewnętrzną 

(Dz.U. z 2020 r., poz. 519) 

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie zakazów w ruchu lotniczym (Dz.U. z 2020 r., poz. 521) 

- 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)  

- 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: 

Od dnia 25 marca 2020 r. do 11 kwietnia 2020 r., wprowadzono następujące dalsze nakazy, 

zakazy i ograniczenia związane ze stanem epidemii choroby COVID-19 powodowanej przez 

wirusa SARS-CoV-2: 

• Decyzje, polecenia i wytyczne wydane wcześniej zachowują ważność – obowiązują 

zakazy obrotu i używania określonych przedmiotów, zakaz zgromadzeń powyżej 50 

osób, zakaz wjazdu cudzoziemców do Polski, zakaz działalności w 

wielkopowierzchniowych obiektach handlowych, za wyjątkiem wybranych rodzajów 

działalności, zamknięcie żłobków, przedszkoli i szkół, obowiązkowej kwarantanny 

osób powracających do Polski z zagranicy, zakazy w ruchu lotniczym. 

• Ustanowiony zostaje zakaz swobodnego przemieszczania się poza celami bytowymi, 

zdrowotnymi lub zawodowymi. Zakaz nie dotyczy: 

o dojazdu do pracy oraz zakupu towarów i usług związanych z działalnością 

zawodową 

▪ Ograniczenie w przemieszczaniu się nie dotyczy prowadzenia 

działalności rolniczej, wykonywania pozarolniczej działalności 

gospodarczej i prac w gospodarstwie rolnym 
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o wolontariatu w ramach pomocy potrzebującym przebywającym na 

kwarantannie lub osobom, które nie powinny wychodzić z domu, możesz się 

przemieszczać w ramach tej działalności. 

o załatwiania spraw niezbędnych do życia codziennego takich jak m.in. 

niezbędne zakupy, wykup lekarstw, wizyty lekarskie, opieka nad bliskimi, 

wyprowadzenie psa, spacer z zachowaniem limitu osób, indywidualne 

uprawianie sportu z zachowaniem wymaganych odległości do innych ludzi. 

o przemieszczać się będzie można jedynie w grupie do dwóch osób, nie dotyczy 

to członków rodziny lub osób żyjących w stałym pożyciu. 

o Zakaz korzystania z bulwarów, parków, placów zabaw 

• Należy zachować odległość 1,5 metra od innej osoby w trakcie przemieszczania się 

lub spotkań 

o Nie dotyczy to osób najbliższych 

• W pojazdach transportu zbiorowego (autobusach, trolejbusach, tramwajach, 

wagonach metra i kolei podmiejskiej) może być tylko tyle osób, ile wynosi połowa 

miejsc siedzących w danym pojeździe.  

• Całkowity zakaz zgromadzeń – nie dotyczy spotkań z członkami najbliższej rodziny, 

• W obrzędach religijnym nie może uczestniczyć jednocześnie więcej niż 5 osób (nie 

wlicza się osób sprawujących posługę). 

• Ograniczenia co do liczby osób nie dotyczą zakładów pracy, jednak należy stosować 

nadal zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego w zakresie zachowania odległości 

pracowników, środków dezynfekcji itp. 

• Przedłużenie kontroli granicznej i zakazu wjazdu cudzoziemców od 25 marca do 13 

kwietnia 2020 r. 

 
Informacje szczegółowe 

1. Obowiązują nadal zakazy i ograniczenia wprowadzone na mocy poprzednich rozporządzeń;  

2. Od dnia 25 marca 2020 r. do 11 kwietnia 2020 r. obowiązuje zakaz przemieszczania się, za 

wyjątkiem przemieszczania się w celu: 
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a. wykonywania czynności zawodowych lub zadań służbowych i związanych z tym 

zakupów towarów lub usług, lub  

b. pozarolniczej działalności gospodarczej i związanych z tym zakupów towarów lub 

usług, lub  

c. prowadzenia działalności rolniczej lub prac w gospodarstwie rolnym i związanych 

z tym zakupów towarów lub usług; 

d. zaspokajania niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia 

codziennego, w szczególności: 

- uzyskania opieki zdrowotnej lub psychologicznej danej osoby i osoby 

najbliższej czyli małżonka, dziecka, wnuków, dziadków, rodzeństwa, 

powinowatych w tej samej linii lub stopniu, osoby pozostającej w stosunku 

przysposobienia oraz jej małżonka, a także osoby pozostającej we wspólnym 

pożyciu i jej/jego osoby najbliższej) 

- zakupu towarów i usług związanych z niezbędnymi potrzebami 

- zgodnie z informacjami oficjalnie publikowanymi przez rząd, do niezbędnych 

potrzeb zalicza się spacer, wyprowadzenie psa lub innego zwierzęcia 

domowego, uprawianie sportu z zachowaniem określonych poniżej odległości 

i reguł; 

e. wykonywania ochotniczo i bez wynagrodzenia świadczeń na rzecz 

przeciwdziałania skutkom COVID-19, w tym w ramach wolontariatu 

- dotyczy to również pomocy osobom starszym lub wymagającym opieki lub 

pomocy w codziennych czynnościach, 

f. sprawowania lub uczestniczenia w sprawowaniu kultu religijnego, w tym czynności 

lub obrzędów religijnych; 

3. W przypadku przemieszczania się pieszo – jednocześnie mogą się poruszać maksymalnie 

dwie osoby w odległości nie mniejszej niż 1,5 metra od siebie; 

 - ograniczenie to nie dotyczy osób najbliższych. 

4. W przypadku przemieszczania się środkami publicznego transportu zbiorowego – w 

pojeździe może być maksymalnie tylu pasażerów, ile wynosi połowa miejsc siedzących w 

pojeździe; 
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5. Rozporządzenie nie reguluje liczby osób w pojazdach prywatnych, jednakże obowiązuje 

zakaz jakichkolwiek spotkań i zebrań niezależnie od ich rodzaju niezwiązanych z 

działalnością zawodową lub gospodarczą – brak jasnej regulacji może nastręczać wiele 

trudności interpretacyjnych, np. związanych z drogą do pracy lub powrotem z pracy 

wspólnym pojazdem; 

6. W okresie od 25 marca do 11 kwietnia 2020 r. – w trakcie sprawowania kultu religijnego 

łącznie na danym terenie lub w obiekcie może przebywać do 5 osób (nie wliczając osób 

sprawujących czynności religijne lub osób zatrudnionych przez zakład pogrzebowy); 

- od 12 kwietnia 2020 r. – 50 osób, wliczając w to uczestników i osoby sprawujące 

kult religijny lub osoby zatrudnione przez zakład pogrzebowy; 

7. W okresie od 25 marca do 11 kwietnia 2020 r. zakazuje się organizowania zgromadzeń 

 - zgodnie z art. 3 ustawy Prawo o zgromadzeniach: 

1. Zgromadzeniem jest zgrupowanie osób na otwartej przestrzeni dostępnej dla 

nieokreślonych imiennie osób w określonym miejscu w celu odbycia wspólnych obrad 

lub w celu wspólnego wyrażenia stanowiska w sprawach publicznych. 

2. Zgromadzeniem spontanicznym jest zgromadzenie, które odbywa się w związku z 

zaistniałym nagłym i niemożliwym do wcześniejszego przewidzenia wydarzeniem 

związanym ze sferą publiczną, którego odbycie w innym terminie byłoby niecelowe lub 

mało istotne z punktu widzenia debaty publicznej; 

8. W okresie od 25 marca do 11 kwietnia 2020 r. zakazuje się innych niż określone powyżej 

zgromadzeń, w tym w ramach działalności kościołów i związków wyznaniowych oraz 

jakichkolwiek innych imprez, spotkań i zebrań; 

 - nie dotyczy to imprez, spotkań i zebrań pomiędzy osobami najbliższymi, 

- nie dotyczy to spotkań i zebrań związanych z wykonywaniem czynności 

zawodowych lub zadań służbowych, lub pozarolniczej działalności gospodarczej, lub 

prowadzeniem działalności rolniczej lub prac w gospodarstwie rolnym, 

- rozporządzenie nie reguluje w żaden sposób reguł przebywania klientów w 

sklepach, jednak zaleceniem jest przebywanie w odległości 1,5 metra od innej osoby. 

9. Od dnia 27 marca 2020 r. osoby wykonujące czynności zawodowe w państwach sąsiednich, 

które przekraczają granice, będą poddawane obowiązkowej kwarantannie; 
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10. Przedłużono kontrolę graniczną i zakaz wjazdu cudzoziemców do 13 kwietnia 2020 r. 

 

Jesteśmy do Państwa dyspozycji w razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości. 


