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Toruń, dnia 1 kwietnia 2020 r. 

 

STAN EPIDEMII W POLSCE – AKTUALIZACJA 

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów 

w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r., poz. 566) 

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze 

Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r., poz. 565) 

- 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: 

Co do zasady od dnia 1 kwietnia 2020 r. (w niektórych przypadkach od dnia 31 marca lub 2 

kwietnia 2020 r.) Rada Ministrów wprowadziła 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, zakaz wjazdu 

cudzoziemców do Polski, wstrzymanie przemieszczania się w ruchu kolejowym, zakaz 

działalności w wielkopowierzchniowych obiektach handlowych, za wyjątkiem wybranych 

rodzajów działalności, zamknięcie żłobków, przedszkoli i szkół, obowiązkowej kwarantanny 

osób powracających do Polski z zagranicy (oprócz m.in. kierowców zawodowych), zakazy w 

ruchu lotniczym, ograniczenia przemieszczania się, ograniczenia w transporcie publicznym, 

ograniczenia swobody praktyk religijnych. 

 

Ustanowione zostają kolejne obostrzenia, ograniczenia i zakazy: 

Ograniczenia od dnia 31 marca 2020 r. 

• Zwiększenie do 2 metrów minimalnej odległości pomiędzy pieszymi, również 

członkami rodziny 
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o Nie dotyczy to rodzica/opiekuna prawnego i dziecka do 13 roku życia oraz 

osób niepełnosprawnych lub niemogących samodzielnie się poruszać i ich 

opiekunów, 

• Nieletni do 18 roku życia nie mogą wychodzić z domu/mieszkania bez obecności 

rodzica, opiekuna prawnego lub osoby dorosłej, 

• Rozszerzenie ograniczeń w transporcie osób o pojazdy prywatne, które mają więcej 

niż 9 miejsc siedzących – na każde 2 miejsca w pojeździe przypada 1 osoba 

o Ograniczenie nie dotyczy samochodów osobowych 

 

Ograniczenia od dnia 1 kwietnia 2020 r. 

• Ograniczenia w liczbie klientów w punktach handlowych: 

o Sklepy i punkty usługowe – 3 osoby na kasę lub stanowisko płatności. 

Oznacza to, że do każdego sklepu lub lokalu może wejść maksymalnie tyle 

osób, ile wynosi iloczyn liczby wszystkich kas (czynnych i nieczynnych) i liczby 

3. 

o Targowiska, targi, stragany i bazary – maksymalnie 3 klientów na 1 punkt 

handlowy, tj. maksymalnie na danym obszarze może przebywać liczba osób 

stanowiąca trzykrotność liczby punktów handlowych 

o Placówki pocztowe – 2 osoby na 1 punkt obsługi/okienko 

• w godzinach od 10:00 do 12:00 obiekty i placówki handlowe mogą przyjmować i 

obsługiwać wyłącznie osoby powyżej 65 roku życia (nierozstrzygnięte uprawnienie i 

sposób weryfikacji wieku klientów), ale jednocześnie nie ustanowiono zakazu 

przychodzenia osób powyżej 65 roku życia do sklepów w innych godzinach otwarcia, 

• Rozszerzenie zakazu lub ograniczenia handlu detalicznego w obiektach o 

powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 o właścicieli i najemców powierzchni 

handlowej, za wyjątkiem najemców w branżach wskazywanych we wcześniejszych 

rozporządzeniach.  

o Sformułowanie użyte w tym przepisie oznacza zakaz sprzedaży detalicznej 

m.in. w wielkopowierzchniowych sklepach i niektórych dużych salonach 
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sprzedaży, jeżeli sprzedawca jest jednocześnie właścicielem powierzchni 

handlowej (w tym właścicielem budynku postawionego na gruncie oddanym 

w użytkowanie wieczyste, 

• W weekendy wielkopowierzchniowe (powyżej 2000 m2) sklepy budowlane lub 

remontowe będą zamknięte. 

o Jeżeli sprzedawca jest jednocześnie właścicielem powierzchni handlowej w 

obiekcie wielkopowierzchniowym, to zamknięcie tych sklepów obowiązywać 

będzie również w pozostałe dni, 

• Zamknięcie punktów kosmetycznych i usług kosmetycznych (zakłady fryzjerskie, 

kosmetyczne, salony tatuażu, piercingu). Zakaz dotyczy także wykonywania w/w 

usług poza salonami lub w domach klientów 

• Rozszerzono katalog osób podlegających obowiązkowej kwarantannie domowej, 

gdyż będą nią objęci wszyscy, którzy zamieszkują z osobą kierowaną na kwarantannę 

od dnia 1 kwietnia 2020 r.  

o Osoba kierowana na przymusową kwarantannę może samodzielnie 

przebywać w izolacji od domowników, co nie spowoduje objęcia ich 

kwarantanną, 

• Zakaz korzystania z publicznych plaż, parków (w tym zabytkowych), zieleńców, 

promenad, bulwarów, ogrodów botanicznych i zoologicznych bądź ogródków 

jordanowskich. 

• Zawieszenie zabiegów rehabilitacyjnych (w tym opieki stomatologicznej dla 

uczniów) i działalności salonów masażu (zarówno publicznych, jak i prywatnych). 

o Nie dotyczy to m.in. sytuacji, gdy rehabilitacja jest niezbędna z uwagi na stan 

zdrowia pacjenta. 

• Zakaz korzystania z rowerów miejskich (gminy powinny zadbać o ich usunięcie ze 

stacji dokowania) 

• Zalecenie pracy zdalnej w urzędach i instytucjach publicznych, za wyjątkiem realizacji 

zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom i innych zadań bez 

bezpośredniej obsługi interesantów 
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Ograniczenia od dnia 2 kwietnia 2020 r. 

• Pracodawcy będą zobowiązani do zapewnienia dodatkowych środków 

bezpieczeństwa sanitarnego:  

o pracownicy mają obowiązek używania rękawiczek jednorazowych lub mieć 

dostęp do płynów dezynfekujących (środki te zapewnia pracodawca) 

o stanowiska pracy poszczególnych osób muszą być oddalone od siebie o co 

najmniej 1,5 metra. 

• Ograniczenie funkcjonowania sklepów: 

o Rękawiczki jednorazowe i środki do dezynfekcji mają obowiązek zapewnić 

obiekty i placówki handlowe, zarządzający targowiskami i straganami 

o Obiekty i placówki mają obowiązek dokonywać po każdym kliencie 

dezynfekcji stanowiska obsługi lub stanowiska kasowego, 

• Zamknięcie hoteli i innych miejsc noclegowych działające na zasadzie najmu 

krótkoterminowego dla gości i turystów, kempingów, pól namiotowych, z 

poniższymi zastrzeżeniami 

▪ Nie dotyczy to przebywania osób w kwarantannie lub izolacji, a także 

gdy przebywa w nich personel medyczny. 

▪ Goście, którzy przebywają w tych obiektach muszą je opuścić do 2 

kwietnia 2020 roku. 

▪ Nie dotyczy to osób w delegacji lub wykonujących obowiązki 

służbowe 

 

Informacje szczegółowe 

1. zakazy i ograniczenia wprowadzone na mocy poprzednich rozporządzeń zostały 

powtórzone w nowym rozporządzeniu i obowiązują co do zasady do 11 kwietnia 2020 

r.;  

2. Czasowe ograniczenie poprzez zakaz działalności obejmuje dodatkowo następujące 

branże: 
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a. związanej z fryzjerstwem i pozostałymi zabiegami kosmetycznymi (ujętej w 

Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 96.02.Z), 

b. związanej z działalnością salonów tatuażu i piercingu (ujętej w Polskiej 

Klasyfikacji Działalności w podklasie 96.09.Z), 

c. usługowej związanej z poprawą kondycji fizycznej (ujętej w Polskiej Klasyfikacji 

Działalności w podklasie 96.04.Z) 

i. działalność usługowa łaźni tureckich, saun i łaźni parowych, solariów, 

salonów odchudzających, salonów masażu itp. mająca na celu poprawę 

samopoczucia. 

d. związanej ze sportem, rozrywkowej i rekreacyjnej (ujętej w Polskiej Klasyfikacji 

Działalności w całym dziale 93.0), oznacza to m.in. zamknięcie plaż i parków 

rekreacyjnych, 

i. klasa ta nie obejmuje m.in. rejsów wycieczkowych wędkarskich, 

sklasyfikowanych w podklasach 50.10.Z, 50.30.Z;  

e. związanej z prowadzeniem usług hotelarskich – oznacza to zamknięcie m.in. 

hoteli, miejsc noclegu krótkotrwałego, kempingów, pól namiotowych,  

i. nie dotyczy to usług dla osób: objętych kwarantanną lub izolacją, osób 

wykonujących zawód medyczny oraz osób w związku z wykonywaniem 

czynności zawodowych lub służbowych lub działalności gospodarczej 

lub działalności rolniczej, 

3. Ograniczenie działalności handlowej w obiektach o powierzchni sprzedaży powyżej 

2000 m2 poprzez zakaz: 

a. Handlu detalicznego właścicielom lub najemcom powierzchni handlowej, z 

wyłączeniem najemców, których przeważająca działalność polega na sprzedaży 

i. Żywności 

ii. produktów kosmetycznych innych niż przeznaczone do perfumowania 

lub upiększania 

iii. artykułów toaletowych 

iv. środków czystości 

v. produktów leczniczych (w tym w aptekach lub punktach aptecznych) 
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vi. wyrobów medycznych 

vii. środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego 

viii. gazet 

ix. artykułów budowlanych lub remontowych 

x. artykułów dla zwierząt domowych 

xi. paliw 

b. prowadzenia działalności usługowej właścicielom lub najemcom powierzchni 

usługowej, z wyłączeniem najemców, których przeważająca działalność polega 

na świadczeniu usług:  

i. medycznych,  

ii. bankowych, 

iii. ubezpieczeniowych,   

iv. pocztowych,   

v. pralniczych   

vi. gastronomicznych polegających jedynie na przygotowywaniu i 

dostarczaniu żywności 

c. prowadzenia handlu detalicznego lub prowadzenia działalności usługowej na 

wyspach handlowych 

Tak sformułowane przepisy oznaczają, że właściciele powierzchni handlowej w 

obiekcie o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 nie mogą prowadzić 

jakiejkolwiek sprzedaży detalicznej lub świadczenia usług, również objętej w/w 

wyłączeniami, gdyż wyłączenia spod zakazu dotyczą tylko najemców – oznacza 

to, że wielkopowierzchniowe sklepy spożywcze lub niektóre oddziały banków, 

salony samochodowe lub meblowe, stacje paliw w których 

sprzedawca/usługodawca jest jednocześnie właścicielem powierzchni 

handlowej, nie będą mogły funkcjonować (dotyczy to również budynków 

postawionych na gruncie w użytkowaniu wieczystym). Możliwe, że przepis ten 

zostanie skorygowany w najbliższym czasie. 

4. W okresie od 1 kwietnia do 11 kwietnia 2020 r. obowiązuje zakaz handlu detalicznego 

w obiektach handlowych w soboty i niedziele o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 
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m2, w których przeważająca działalność polega na sprzedaży artykułów budowlanych 

lub remontowych, 

5. W okresie od 1 kwietnia do 11 kwietnia 2020 r. we wszelkich obiektach handlowych 

lub usługowych i placówkach handlowych, może przebywać, w tym samym czasie, 

nie więcej niż: 

a. 3 osoby na jedno stanowisko kasowe 

b. 3 osoby na jedno miejsce prowadzenia sprzedaży – w przypadku straganu lub 

targowiska 

Nie wlicza się do powyższych limitów osób stanowiących obsługę obiektów, 

placówek, targowisk lub straganów, 

6. Z zachowaniem ograniczeń z pkt 7, w godzinach 10.00 – 12.00 korzystać z obiektu lub 

placówki mogą wyłącznie osoby powyżej 65 roku życia 

a. Nie oznacza to jednak zakazu przychodzenia seniorów do obiektów lub 

placówek w innych godzinach otwarcia, 

7. W okresie od 1 kwietnia 2020 r. do dnia 11 kwietnia 2020 r. klienci mają obowiązek 

nosić podczas zakupów rękawiczki jednorazowe (ale dopiero od 2 kwietnia 2020 r. 

obowiązek ich zapewnienia obciąża obiekty handlowe lub usługowe, placówki i 

targowiska) 

8. W okresie od 1 kwietnia do 11 kwietnia 2020 r. w placówkach pocztowych 

dopuszczalna liczba osób nie może być większa niż 2 osoby na 1 stanowisko obsługi 

a. Nie wlicza się osób stanowiących obsługę placówki pocztowej 

9. W okresie od 2 kwietnia do 11 kwietnia 2020 r. obiekty handlowe lub usługowe, 

placówki handlowe oraz zarządzający targowiskami (straganami) są zobowiązani:  

a. zapewnić rękawiczki jednorazowe lub środki do dezynfekcji rąk dla klientów, 

b. dokonywać po każdym kliencie dezynfekcji stanowiska obsługi lub 

stanowiska kasowego, 

 

10. W okresie od 2 kwietnia do 11 kwietnia 2020 r. zakłady pracy są obowiązane 

zapewnić: 

a. Rękawiczki jednorazowe lub środki do dezynfekcji rąk dla pracowników 
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b. Odległość 1,5 metra pomiędzy stanowiskami pracy 

11. Od 31 marca 2020 r. do odwołania - rozszerzenie ograniczeń liczby pasażerów w 

transporcie zbiorowym prywatnym – w samochodach przeznaczonych 

konstrukcyjnie do przewozu więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą – danym środkiem 

lub pojazdem można przewozić, w tym samym czasie, nie więcej osób niż wynosi 

połowa miejsc siedzących. 

12. W okresie od 31 marca 2020 r. do odwołania - nakaz przemieszczania się osób pieszo 

z zachowaniem odległości 2 metrów od siebie, chyba że zachowanie odległości nie 

jest możliwe ze względu na opiekę nad dzieckiem do ukończenia 13 roku życia lub 

osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobą  z orzeczeniem o potrzebie  

kształcenia  specjalnego,  lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może 

poruszać się samodzielnie 

a. Ten przepis jest bardzo kontrowersyjny – oznacza to, że domownicy nie mogą 

iść blisko siebie podczas spaceru, mimo tego, że spędzają ze sobą czas w domu 

(np. mąż i żona nie mogą trzymać się za ręce podczas spaceru, ale mogą razem 

wrócić do jednego domu). Jednocześnie żaden przepis rozporządzenia nie 

nakazuje przemieszczania się pojedynczo.  

13. W okresie od 1 kwietnia do 11 kwietnia 2020 r. nieletni do 18 roku życia może 

przemieszczać się wyłącznie pod opieką rodzica, opiekuna prawnego albo innej 

osoby dorosłej.  

14. W okresie od 1 kwietnia do 11 kwietnia 2020 r. obowiązuje zakaz korzystania z 

pełniących funkcje publiczne i pokrytych roślinnością terenów zieleni, w szczególności: 

parków, zieleńców, promenad, bulwarów, ogrodów botanicznych, zoologicznych, 

jordanowskich i zabytkowych, a także plaż, 

a. Zakaz ten nie dotyczy wykonywania czynności zawodowych, zadań służbowych 

lub działalności gospodarczej prowadzonych na tych terenach, na podstawie 

umów zawartych w tym zakresie, 

b. działań wynikających z konieczności ochrony zdrowia i życia ludzi oraz, wobec 

braku innych rozwiązań, zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego lub 

ochrony interesu publicznego 
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c. wykonywania ochotniczo i nieodpłatnie, w tym w ramach wolontariatu, działań 

na rzecz przeciwdziałania skutkom COVID-19,   

15. Od 1 kwietnia do 11 kwietnia 2020 r. obowiązuje zakaz korzystania z rowerów 

miejskich, 

16. Obowiązkowa kwarantanna nie dotyczy osób wykonujących prace w gospodarstwie 

rolnym, znajdującym się po obu stronach granicy, 

17. Od 1 kwietnia 2020 r. obowiązkowa kwarantanna odbywana jest razem z osobami 

wspólnie zamieszkującymi lub gospodarującymi. 

a. Osoba objęta kwarantanną ma obowiązek podania Państwowej Inspekcji 

Sanitarnej imienia i nazwiska oraz nr PESEL osób wspólnie zamieszkujących lub 

gospodarujących 

b. Domownicy objęci wspólną kwarantanną, którzy są pracownikami mają prawo 

do wypłaty wynagrodzenia chorobowego lub zasiłku chorobowego i mają 

obowiązek w ciągu 3 dni roboczych od dnia zakończenia obowiązkowej 

kwarantanny do złożenia pracodawcy oświadczenia potwierdzającego jej 

odbycie. Pracodawcy przysługuje również prawo zwrócenia się do Państwowej 

Inspekcji Sanitarnej w celu weryfikacji w/w oświadczenia 

18. od 31 marca 2020 r. do odwołania zaprzestaje się: 

a. udzielania świadczeń lecznictwa uzdrowiskowego 

b. udzielania świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu rehabilitacji leczniczej, z 

wyjątkiem: 

i. przypadków, w których zaprzestanie rehabilitacji grozi poważnym 

pogorszeniem stanu zdrowia pacjenta 

ii. świadczeń udzielanych za pośrednictwem systemów 

teleinformatycznych lub systemów łączności, w tym obejmujących 

kardiologiczną telerehabilitację hybrydową 

iii. świadczeń stacjonarnych udzielanych pacjentom w ramach ciągłości i 

kontynuacji leczenia, przeniesionych bezpośrednio z ośrodka leczenia 

ostrej fazy choroby 
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c. udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu programów zdrowotnych w 

pojazdach (pracowni mobilnej) 

d. udzielania świadczenia zdrowotnego z zakresu leczenia stomatologicznego w 

pojazdach (dentobusach), z wyjątkiem świadczeń udzielanych w związku z 

przeciwdziałaniem COVID-19 

e. sprawowania opieki stomatologicznej nad uczniami 

19. Zakaz sprowadzania z zagranicy i wywozu poza granicę Polski oraz przewozu przez 

terytorium Polski zwłok i szczątków ludzkich – nie dotyczy pozwoleń lub zaświadczeń 

wydanych przed 1 kwietnia 2020 r. 

 

Jesteśmy do Państwa dyspozycji w razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości. 


