
 
 

 
 
 

 
 

Toruń, dnia 3 maja 2020 r. 

 

STAN EPIDEMII W POLSCE – AKTUALIZACJA 
Z uwagi na liczbę dotychczasowych obostrzeń, w zmienionej formule przedstawiamy wszystkie 

obowiązujące na podstawie dotychczasowych rozporządzeń istotne ograniczenia, zaznaczając w 

części szczegółowej kolorem lub przekreśleniem zmiany, jakie nastąpiły w okresie od ostatniej 

aktualizacji (19.04.2020). 

 

Najistotniejsze zmiany obowiązujące (co do zasady) od 4 maja 2020 r. 

• zakrywanie ust i nosa w przestrzeni publicznej może nastąpić także za pomocą przyłbicy 

lub kasku ochronnego 

• obowiązek zakrywania ust i nosa nie dotyczy kierowców wykonujących przewozy 

drogowe w załodze, sędziów, trenerów i osób uprawiających sport na terenie obiektów 

sportowych oraz osób uprawiających jazdę konną 

• przywrócono działalność hoteli i miejsc noclegowych, z wyłączeniem funkcjonowania 

restauracji hotelowych lub miejsc zbiorowego spożywania posiłków - mogą być 

świadczone tylko usługi typu room service. Hotele nie mogą nadal organizować 

konferencji, udostępniać siłowni, basenów, stref spa, dyskotek, barów itp. 

o Dla funkcjonowania hoteli i miejsc noclegowych rząd opracował wytyczne, 

jednakże rozporządzenie nie nakazuje wprost ich stosowania - są więc one 

zbiorem wskazówek i zaleceń 

https://www.gov.pl/web/rozwoj/hotele-i-inne-miejsca-noclegowe  

• przywrócono częściową działalność obiektów wielkopowierzchniowych, za wyjątkiem 

szeregu branż objętych nadal zakazami działalności (gastronomia, kina, siłownie, klub 

fitness, place zabaw, salony fryzjerskie, punkty spa i masażu, salony tatuażu i piercingu, 

oraz działalności agentów turystycznych i organizatorów turystyki.  

o działalność na wyspach handlowych możliwa jest przy spełnieniu warunków 

sanitarnych związanych m.in. z instalacją przesłon, używaniem rękawiczek i 

zakrywaniem ust i nosa przez obsługę, ograniczeniem liczby obsługiwanych 

osób, zapewnieniem dla klientów rękawiczek lub środka do dezynfekcji rąk, 

• w obiektach wielkopowierzchniowych i we wszelkich innych placówkach handlowych 

może przebywać 1 osoba na 15 m2 powierzchni, podobnie w każdym sklepie/punkcie 

na terenie danego obiektu 

• utrzymano dotychczasowe limity klientów na stacjach paliw i targowiskach. 

• zniesiono tzw. „godziny dla seniorów” (10.00-12.00 tylko dla osób powyżej 65 roku 

życia) w obiektach i placówkach handlowych 

https://www.gov.pl/web/rozwoj/hotele-i-inne-miejsca-noclegowe
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• obiekty handlowe i placówki handlowe mają obowiązek zapewnić klientom rękawiczki 

jednorazowe lub środki do dezynfekcji dłoni oraz dokonywać cyklicznych (co godzinę) 

dezynfekcji stanowisk obsługi lub stanowisk kasowych 

• sklepy budowlane mogą być otwarte także w weekendy, 

• dla obiektów handlowych rząd opracował wytyczne, jednakże rozporządzenie nie 

nakazuje wprost ich stosowania - są więc one zbiorem wskazówek i zaleceń 

https://www.gov.pl/web/rozwoj/centra-handlowe    

https://www.gov.pl/web/rozwoj/sklepy-meblowe-i-budowlane   

• otwarte zostaną biblioteki, muzea i archiwa - o konkretnym terminie decydować będzie 

organ prowadzący daną placówkę po konsultacji z powiatową stacją sanitarno-

epidemiologiczną. Dla ich funkcjonowania rząd opracował wytyczne, jednakże 

rozporządzenie nie nakazuje wprost ich stosowania - są więc one zbiorem wskazówek 

i zaleceń 

https://www.gov.pl/web/rozwoj/biblioteki  

• zniesiono ogólny zakaz przemieszczania się, lecz w dalszym ciągu obowiązuje nakaz 

zachowania odległości 2 metrów od siebie (nie dotyczy osób wspólnie zamieszkujących 

lub gospodarujących oraz opieki nad dzieckiem do 13 roku życia i osobami 

niepełnosprawnymi lub niemogącymi poruszać się samodzielnie) 

• od 6 maja 2020 r. przywrócone zostanie funkcjonowanie rowerów miejskich 

• przywrócono możliwość korzystania z części obiektów sportowych i rekreacyjnych 

(ośrodków i klubów jeździeckich, stadionów, boisk, związanych ze sportami 

motorowymi i lotniczymi, torach i parkach w przestrzeniach otwartych) z zachowaniem 

ograniczeń liczby osób i zachowaniem wymogów sanitarnych (część szczegółowa).  

• wznowione zostaną rozgrywki Ekstraklasy piłkarskiej (25.05.2020) i Ekstraligi żużlowej 

(7.06.2020). 

• od 6 maja 2020 r. mogą funkcjonować żłobki i przedszkola, przy uwzględnieniu 

wytycznych, do których stosowania odsyła rozporządzenie. Decyzje w zakresie 

wznowienia funkcjonowania publicznych jednostek podejmują samorządy a w 

przypadku prywatnych jednostek – ich właściciele. 

https://www.gov.pl/web/rodzina/bezpieczenstwo-przede-wszystkim-wytyczne-dla-

instytucji-opieki-nad-dziecmi-do-lat-3  

https://www.gov.pl/web/edukacja/wytyczne-dla-przedszkoli  

• szkoły i uczelnie nie prowadzą zajęć do 24 maja 2020 r., ale od dnia 4 do 24 maja 2020r. 

dopuszcza się możliwość realizacji praktyk zawodowych przez uczniów szkół 

policealnych u pracodawców lub w indywidualnych gospodarstwach rolnych  

• dodatkowy zasiłek opiekuńczy będzie przysługiwać do 24 maja 2020 r.: 

o w razie dalszego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły, 

placówki pobytu dziennego lub w związku z niemożnością sprawowania opieki 

przez nianie lub opiekunów dziennych; 

https://www.gov.pl/web/rozwoj/centra-handlowe
https://www.gov.pl/web/rozwoj/sklepy-meblowe-i-budowlane
https://www.gov.pl/web/rozwoj/biblioteki
https://www.gov.pl/web/rodzina/bezpieczenstwo-przede-wszystkim-wytyczne-dla-instytucji-opieki-nad-dziecmi-do-lat-3
https://www.gov.pl/web/rodzina/bezpieczenstwo-przede-wszystkim-wytyczne-dla-instytucji-opieki-nad-dziecmi-do-lat-3
https://www.gov.pl/web/edukacja/wytyczne-dla-przedszkoli
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o w przypadku niemożności zapewnienia opieki w w/w jednostkach z powodu 

czasowego ograniczenia funkcjonowania (np. zbyt małej liczby miejsc w 

grupach); 

o w przypadku podjęcia decyzji o osobistym sprawowaniu przez rodzica/opiekuna 

pomimo otwarcia lub częściowego otwarcia w/w jednostek 

• zniesiono zakaz wywozu lub zbywania poza Polskę respiratorów i kardiomonitorów, jak 

również powiadomienia wojewody o zamiarze wywozu lub zbycia poza Polskę 

rękawiczek lateksowych i nitrylowych 

• obowiązek odbycia kwarantanny nie będzie dotyczył osób pracujących lub uczących się 

w sąsiadujących z Polską państwach należących do Unii Europejskiej (Niemcy, Czechy, 

Słowacja, Litwa), za wyjątkiem osób wykonujących zawód medyczny oraz osób 

pracujących w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej 

• możliwe będzie tymczasowe zwolnienie z obowiązkowej kwarantanny w celu 

wykonania testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 i dojazdu do miejsca 

wykonania testu. 

• przywrócono możliwość prowadzenia usług rehabilitacji leczniczej. Dla ich 

funkcjonowania rząd opracował wytyczne: 

https://www.gov.pl/web/rozwoj/rehabilitacja  

• granice pozostają zamknięte do 13 maja 2020 r. z dotychczasowymi wyjątkami. 

• zakaz ruchu lotniczego obowiązuje do 9 maja 2020 r. z dotychczasowymi wyjątkami, z 

tą zmianą, iż przywrócono od 24.04.2020 r. loty komercyjne samolotów do 15 miejsc 

pasażerskich. 

 

CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA 

SPIS TREŚCI 
REGUŁY ZAKRYWANIA UST I NOSA W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ ............................................................ 4 

OGRANICZENIA SWOBODY PRZEMIESZCZANIA SIĘ I KORZYSTANIA Z TERENÓW PUBLICZNYCH ............ 5 

ZAKAZY I OGRANICZENIA DOTYCZĄCE WIDOWISK, ZGROMADZEŃ I KULTU RELIGIJNEGO ..................... 6 

OGRANICZENIA I ZAKAZY DOTYCZĄCE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I HANDLU ................................. 6 

OGRANICZENIA DZIAŁALNOŚCI W OBIEKTACH WIELKOPOWIERZCHNIOWYCH ....................................... 8 

OBOWIĄZKI SANITARNE PRACODAWCÓW................................................................................................ 9 

FUNKCJONOWANIE URZĘDÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ ................................................................... 9 

ZBIOROWY TRANSPORT OSÓB - PUBLICZNY I PRYWATNY...................................................................... 10 

OGRANICZENIA ORAZ ZAKAZY OBROTU I UŻYWANIA OKREŚLONYCH PRZEDMIOTÓW ........................ 10 

OGRANICZENIE FUNKCJONOWANIA ŻŁOBKÓW, PRZEDSZKOLI, SZKÓŁ I UCZELNI ................................. 10 

OCHRONA ZDROWIA – OBOWIĄZKOWA KWARANTANNA I ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE ................... 11 

KONTROLA GRANICZNA I ZAKAZY WJAZDU NA TERYTORIUM POLSKI ................................................... 13 

 

https://www.gov.pl/web/rozwoj/rehabilitacja


 
 

 

STRONA  4 | 14 
 

Kolorem czerwonym oznaczono zmiany obowiązujące co do zasady od dnia 4 maja 2020 r. 

 

REGUŁY ZAKRYWANIA UST I NOSA W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ 

• obowiązek zakrywania ust i nosa, za pomocą części odzieży, maski, maseczki, przyłbicy albo 

kasku ochronnego podczas przebywania:  

o w środkach publicznego transportu zbiorowego, 

o w pojazdach samochodowych, którymi poruszają się osoby niezamieszkujące lub 

niegospodarujące wspólnie, 

o w miejscach ogólnodostępnych, w tym: 

a. na drogach i placach, na terenie cmentarzy, parków, zieleńców, promenad, 

bulwarów, ogrodów botanicznych, ogrodów zabytkowych, plaż, miejsc postoju 

pojazdów, parkingów leśnych, 

b. w zakładach pracy oraz w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na 

potrzeby: 

ADMINISTRACJI 

PUBLICZNEJ 

OPIEKI 

ZDROWOTNEJ 

OPIEKI 

SOCJALNEJ 

USŁUG POCZTOWYCH 

WYMIARU 

SPRAWIEDLIWOŚCI 

OPIEKI 

SPOŁECZNEJ 

OBSŁUGI 

BANKOWEJ 

USŁUG 

TELEKOMUNIKACYJNYCH 

KULTURY HANDLU NAUKI WYCHOWANIA 

KULTU RELIGIJNEGO GASTRONOMII SZKOLNICTWA 

WYŻSZEGO 

OBSŁUGI PASAŻERÓW 

OŚWIATY TURYSTYKI SPORTU  

 

c. w obiektach handlowych lub usługowych, placówkach handlowych lub usługowych i 

na targowiskach (straganach), 

d. na terenach nieruchomości wspólnych (m.in. na klatkach schodowych, parkingach, 

podwórzach, w windach, na korytarzach, w pralniach). 

Komentarz: To bardzo szeroka definicja i otwarty katalog, obejmujący bardzo wiele 

różnych miejsc i sytuacji życiowych. Rozporządzenie zawiera tylko przykładowe 

wyliczenie, zaś każda sytuacja może być indywidualnie oceniania przez powołane do tego 

organy.  

 

• Obowiązek zakrywania ust i nosa nie dotyczy: 

o Poruszania się samochodem przez osoby wspólnie zamieszkujące lub gospodarujące, 

o Poruszania się samochodem przez 1 osobę lub 1 osobę z co najmniej jednym dzieckiem 

poniżej 4 roku życia, 

o Dzieci poniżej 4 roku życia, 

o Osób, które nie są w stanie zakrywać ust lub nosa z powodu stanu zdrowia, całościowych 

zaburzeń rozwoju, niepełnosprawności intelektualnej lub niesamodzielności (nie jest 

wymagane okazywanie orzeczenia lub zaświadczenia), 

o Osób wykonujących czynności zawodowe, służbowe lub zarobkowe w obiektach 

wymienionych powyżej (pracowników, zleceniobiorców niezależnie od podstawy 

zatrudnienia lub współpracy), za wyjątkiem osób wykonujących bezpośrednią obsługę 

interesantów lub klientów w czasie wykonywania tych czynności. 
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Nadal aktualne pozostają regulacje o zachowaniu odstępu 1,5 metra pomiędzy 

stanowiskami pracy, zaś odległości mogą być mniejsze, gdy ich zachowanie jest 

niemożliwe ze względu na charakter działalności wykonywanej w danym zakładzie pracy, 

a zakład ten zapewnia środki ochrony osobistej związane ze zwalczaniem epidemii 

COVID-19 (w tym pojęciu mieszczą się m.in. maseczki) 

o Kierującego środkiem publicznego transportu zbiorowego lub pojazdem wykonującym 

zarobkowy przewóz osób, jeżeli zapewniono oddzielenie kierującego od przewożonych 

osób w sposób uniemożliwiający styczność, 

o Kierowców wykonujących przewozy drogowe w załodze, 

o Duchownego (lub przy jego braku – innej osoby) podczas sprawowania kultu religijnego, 

o Żołnierzy i funkcjonariuszy SKW i SWW wykonujących zadania służbowe. 

o osoby, której miejscem stałego lub czasowego pobytu są budynki użyteczności publicznej 

przeznaczone na potrzeby wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, 

chyba że zarządzający takim budynkiem postanowi inaczej; 

o osoby przebywającej na terenie lasu, 

o sędziego, trenera oraz osoby uprawiającej sport na terenie obiektów sportowych i 

rekreacyjnych 

o jazdy konnej. 

• Odkrycie ust i nosa jest możliwe w przypadku: 

o Konieczności identyfikacji lub weryfikacji tożsamości danej osoby przez uprawnione 

organy, 

o W związku ze świadczeniem danej osobie usług, jeżeli jest to niezbędne, 

o Umożliwienia komunikowania się z osobą głuchą lub głuchoniemą. 

OGRANICZENIA SWOBODY PRZEMIESZCZANIA SIĘ I KORZYSTANIA Z TERENÓW PUBLICZNYCH 

1. nakaz przemieszczania się osób pieszo z zachowaniem odległości 2 metrów od siebie, z 

wyłączeniem osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących oraz jeżeli 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 

2. Małoletni do 13 roku życia może przemieszczać się wyłącznie pod opieką rodzica, opiekuna 

prawnego albo innej osoby dorosłej.  

3. zakaz korzystania z:  

a. placów zabaw oraz ogrodów zoologicznych i jordanowskich tylko w części w jakiej ogród ten 

posiada plac zabaw lub urządzenia przeznaczone do zabawy dzieci oraz 

b. znajdujących się na terenach leśnych miejsc małej infrastruktury leśnej, urządzeń 

przeznaczonych do zabawy dzieci, wiat i miejsc biwakowania.  

- Zakaz ten nie dotyczy wykonywania czynności zawodowych, zadań służbowych lub 

działalności gospodarczej prowadzonych na tych terenach, na podstawie umów 

zawartych w tym zakresie, 

- zakaz nie dotyczy działań wynikających z konieczności ochrony zdrowia i życia ludzi oraz, 

wobec braku innych rozwiązań, zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego lub ochrony 

interesu publicznego 

- Zakaz nie dotyczy wykonywania ochotniczo i nieodpłatnie, w tym w ramach 

wolontariatu, działań na rzecz przeciwdziałania skutkom COVID-19,   
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4. Do dnia 5 maja 2020 r. - zakaz korzystania z rowerów miejskich. Od 6 maja 2020 r. korzystanie z 

tychże rowerów będzie możliwe. 

 

ZAKAZY I OGRANICZENIA DOTYCZĄCE WIDOWISK, ZGROMADZEŃ I KULTU RELIGIJNEGO 

1. Zakaz organizowania zgromadzeń 

 - zgodnie z art. 3 ustawy Prawo o zgromadzeniach: 

a. 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. 

b. 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; 

2. Zakaz 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, 

3. W trakcie sprawowania kultu religijnego w budynku użyteczności publicznej przeznaczonym na 

potrzeby kultu może przebywać 1 uczestnik na 15 m2 powierzchni budynku (nie wliczając osób 

sprawujących kult religijny) 

a. z wyjątkiem budynku o powierzchni mniejszej niż 75 m2 – wówczas może przebywać do 

5 uczestników nie wliczając osób sprawujących kult religijny; 

4. na cmentarzu może przebywać nie więcej niż 50 uczestników podczas 1 pogrzebu, oprócz osób 

sprawujących kult religijny, osób dokonujących pochowania lub osób zatrudnionych przez zakład 

lub dom pogrzebowy. 

 

OGRANICZENIA I ZAKAZY DOTYCZĄCE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I HANDLU 

1. Ustanowiony, do odwołania, zakaz prowadzenia działalności: 

a. gastronomicznej, w tym restauracyjnej (polegającej na przygotowywaniu i podawaniu posiłków 

i napojów gościom siedzącym przy stołach lub gościom dokonującym własnego wyboru potraw z 

wystawionego menu) – działalność ujęta w PKD w podklasie 56.10.A), 

- nie dotyczy to przygotowywania i podawania żywności na wynos lub w dostawie, 

- nie dotyczy to działalności restauracyjnej lub barowej prowadzonej w środkach 

transportu, wykonywanej przez oddzielne jednostki, 

b. związanej z organizacją, promocją lub zarządzaniem imprezami, takimi jak targi, wystawy, 

kongresy, konferencje, spotkania, włączając działalności polegające na zarządzaniu i dostarczaniu 

pracowników do obsługi terenów i obiektów, w których te imprezy mają miejsce (ujętej w PKD w 

podklasie 82.30.Z), 

c. twórczej związanej z wszelkimi zbiorowymi formami kultury i rozrywki (ujętej w PKD w dziale 

90.0) 

d. związanej z projekcją filmów lub nagrań wideo w kinach, na otwartym powietrzu lub w 

pozostałych miejscach oraz działalności klubów filmowych, 

e. związanej z konsumpcją i podawaniem napojów (ujętej w PKD w podklasie 56.30), 
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f. związanej z prowadzeniem kasyn, z wyłączeniem kasyn internetowych 

g. związanej z fryzjerstwem i pozostałymi zabiegami kosmetycznymi (ujętej w Polskiej Klasyfikacji 

Działalności w podklasie 96.02.Z), 

h. związanej z działalnością salonów tatuażu i piercingu (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności 

w podklasie 96.09.Z), 

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

podklasie 96.04.Z) 

j. związanej ze sportem, rozrywkowej i rekreacyjnej (ujętej w PKD w dziale 93.0), w szczególności 

polegającej na prowadzeniu miejsc spotkań, klubów, w tym klubów tanecznych i klubów nocnych 

oraz basenów, siłowni, klubów fitness, sal zabaw, parków rozrywki itp. 

- klasa ta nie obejmuje m.in. rejsów wycieczkowych wędkarskich, sklasyfikowanych 

w podklasach 50.10.Z, 50.30.Z;  

- nie dotyczy to czynności związanych z przygotowaniami kadry narodowej do igrzysk 

olimpijskich lub paraolimpijskich, prowadzonych w obiektach Centralnego Ośrodka 

Sportu 

- nie dotyczy to działalności sportowej lub rekreacyjnej prowadzonej w ośrodkach i 

klubach jeździeckich przeznaczonych do jazdy konnej, przy czym na każdym parkurze lub 

rozprężarni może przebywać w tym samym czasie nie więcej niż 6 osób i 1 trener 

korzystających z tego parkuru lub rozprężarni, z wyłączeniem ich obsługi. Stosuje się 

ograniczenia związane z serwowaniem posiłków - mogą być świadczone tylko usługi 

polegające na przygotowywaniu i podawaniu żywności lub napojów na wynos lub ich 

przygotowywaniu i dostarczaniu do pokoi, 

- nie dotyczy to działalności sportowej (PKD 93.1) i rekreacyjnej w zakresie transportu 

rekreacyjnego oraz wypożyczania sprzętu rekreacyjnego stanowiącego integralną część 

obiektu rekreacyjnego (PKD 93.29.Z), prowadzonej: 

o na stadionach sportowych, boiskach (w tym szkolnych, wielofunkcyjnych, typu 

Orlik), przy wykorzystaniu infrastruktury zewnętrznej do uprawiania sportów 

motorowych i lotniczych, na otwartych strzelnicach, skoczniach narciarskich, 

otwartych torach łuczniczych, otwartych torach wrotkarskich, otwartych torach 

rolkowych, otwartych skateparkach, otwartych torach gokartowych oraz 

otwartych torach kolarskich (w tym do kolarstwa górskiego), przy czym w tych 

obiektach może przebywać w tym samym czasie nie więcej niż 6 osób i 1 trener 

korzystających z tych obiektów, z wyłączeniem ich obsługi 

o na kortach tenisowych, przy czym na jednym korcie tenisowym mogą przebywać 

w tym samym czasie nie więcej niż 4 osoby i 1 trener korzystające z tego kortu, z 

wyłączeniem jego obsługi 

o na polach golfowych, przy czym przy jednym dołku golfowym może przebywać w 

tym samym czasie nie więcej niż 6 osób korzystających z dołka golfowego, z 

wyłączeniem obsługi 

o przy wykorzystaniu infrastruktury zewnętrznej do uprawiania sportów wodnych 

i motorowodnych lub rekreacji, przy czym z jednego sprzętu (w tym kajaka, łódki, 

rowerka wodnego, motorówki, skutera wodnego) mogą korzystać w tym samym 

czasie nie więcej niż 2 osoby, z wyłączeniem osób zamieszkujących lub 

gospodarujących wspólnie 
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o od 25 maja 2020 r. - na stadionach i boiskach Ekstraklasy piłkarskiej – bez udziału 

publiczności, 

od 4 do 9 maja 2020 – może przebywać do 14 osób korzystających, z 

wyłączeniem obsługi 

od 10 do 24 maja 2020 - może przebywać do 25 osób korzystających, z 

wyłączeniem obsługi 

o od 8 czerwca 2020 r. - na stadionach Ekstraligi żużlowej – bez udziału 

publiczności, ale od 29 maja do 7 czerwca 2020 r. może przebywać (z 

wyłączeniem obsługi) do 50 osób w strefie parku maszyn o powierzchni co 

najmniej 1000 m2, 14 osób w strefie toru i płyty o powierzchni co najmniej 12000 

m2 oraz 15 osób w strefie parku technicznego o powierzchni co najmniej 500 m2. 

2. W obiektach sportowych i rekreacyjnych podmiot uprawniony do udostępnienia obiektu ma 

obowiązek:  

a. weryfikacji liczby osób korzystających z obiektu lub sprzętu 

b. wyłączenia możliwości korzystania z szatni i węzła sanitarnego (poza toaletą) 

i.  nie dotyczy to obiektów Centralnego Ośrodka Sportu 

c. zapewnienia środka do dezynfekcji rąk i sprzętu sportowego 

d. dezynfekcji urządzeń i sprzętu sportowego po każdym użyciu i każdej grupie 

korzystających 

e. zapewnienia 15-minutowych odstępów pomiędzy grupami korzystających lub w inny 

sposób ograniczenia kontaktu między grupami. 

2.3. Osoby korzystające z obiektu lub sprzętu sportowego lub rekreacyjnego są obowiązane do 

dezynfekcji rąk przy wejściu i opuszczeniu obiektu. 

3.4. Prowadzenie usług hotelarskich jest dopuszczalne, z wyłączeniem działalności restauracji 

hotelowych – mogą być świadczone tylko usługi polegające na przygotowywaniu i podawaniu 

żywności lub napojów na wynos lub ich przygotowywaniu i dostarczaniu do pokoi. 

Rozporządzenie nie wprowadza jasnego wymogu stosowania wytycznych publikowanych na 

stronach rządowych, jednakże są one dostępne pod adresem: 

https://www.gov.pl/web/rozwoj/hotele-i-inne-miejsca-noclegowe 

 

 

OGRANICZENIA DZIAŁALNOŚCI W OBIEKTACH WIELKOPOWIERZCHNIOWYCH 

1. Ograniczenie działalności handlowej w obiektach o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 

poprzez zakaz: 

a. Działalności agentów turystycznych i organizatorów turystyki (PKD 79.11 i 79.12) 

b. Prowadzenia handlu detalicznego lub działalności usługowej na wyspach handlowych, 

chyba że dana wyspa handlowa spełnia następujące warunki: 

i. lady prezentacyjne lub stanowiska kasowe są oddzielone przesłonami z 

tworzywa sztucznego, które oddzielają obsługę wyspy od klientów, a obsługa 

zakrywa usta i nos za pomocą maski, maseczki lub przyłbicy oraz obsługuje 

klientów w rękawiczkach jednorazowych, 

ii. dostęp do wewnętrznych stref wyspy handlowej ma wyłącznie jej obsługa, 

i.iii. przy wyspie handlowej jest obsługiwana, w tym samym czasie, 1 osoba, 

       iv.   zapewnienie rękawiczek jednorazowych lub środka do dezynfekcji rąk 

 

https://www.gov.pl/web/rozwoj/hotele-i-inne-miejsca-noclegowe
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2. we wszelkich obiektach handlowych lub usługowych i placówkach handlowych, w tym w 

placówkach znajdujących się w obiektach o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 może 

przebywać, w tym samym czasie, nie więcej niż: 

a. 1 osoba na 15 m2 powierzchni,  

b. 4 osoby na jedno stanowisko kasowe - na stacjach paliw płynnych 

c. 4 osoby na jedno miejsce prowadzenia sprzedaży – w przypadku straganu lub targowiska 

Nie wlicza się do powyższych limitów osób stanowiących obsługę obiektów, placówek, stacji, 

targowisk lub straganów, 

3. klienci mają obowiązek nosić podczas zakupów rękawiczki jednorazowe, zaś obiekty handlowe 

lub usługowe o powierzchni sprzedaży lub świadczenia usług powyżej 2000 m2, placówki 

handlowe oraz zarządzający targowiskami (straganami) są zobowiązani:  

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

b. dokonywać w godzinach otwarcia, co najmniej raz na godzinę, dezynfekcji stanowiska 

obsługi lub stanowiska kasowego lub dystrybutora na stacji paliw, 

4. obowiązek noszenia rękawiczek jednorazowych podczas zakupów nie dotyczy osób, które nie 

mogą ich zakładać lub zdejmować z powodu stanu zdrowia, całościowych zaburzeń rozwoju, 

zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym 

albo głębokim, lub osoby mającej trudności z samodzielnym założeniem lub zdjęciem rękawiczek; 

okazanie orzeczenia lub zaświadczenia w tym zakresie nie jest wymagane (zmiana od 26.04.2020) 

5. Rozporządzenie nie wprowadza jasnego wymogu stosowania wytycznych publikowanych na 

stronach rządowych, jednakże są one dostępne pod adresem: 

https://www.gov.pl/web/rozwoj/centra-handlowe  

https://www.gov.pl/web/rozwoj/sklepy-meblowe-i-budowlane  

6. 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 

 

OBOWIĄZKI SANITARNE PRACODAWCÓW 

• zakłady pracy są obowiązane zapewnić osobom zatrudnionym (niezależnie od podstawy 

zatrudnienia): 

a. Rękawiczki jednorazowe lub środki do dezynfekcji rąk dla pracowników, 

b. Odległość 1,5 metra pomiędzy stanowiskami pracy, chyba że ich zachowanie jest 

niemożliwe ze względu na charakter działalności wykonywanej w danym zakładzie pracy, 

a zakład ten zapewnia środki ochrony osobistej związane ze zwalczaniem epidemii 

COVID-19. 

 

FUNKCJONOWANIE URZĘDÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ 

Wykonywanie zadań przez urząd może zostać ograniczone przez kierownika danego urzędu wyłącznie do 

zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom i określonych przez urząd zadań w sposób 

wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów. 

Do zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom zalicza się w szczególności sprawy z zakresu: 

a. rejestracji stanu cywilnego, 

b. ewidencji ludności i dowodów osobistych, 

https://www.gov.pl/web/rozwoj/centra-handlowe
https://www.gov.pl/web/rozwoj/sklepy-meblowe-i-budowlane
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c. pomocy społecznej, 

d. świadczenia usług komunalnych 

e. działania urzędów pracy w tym wsparcia przedsiębiorców w związku z epidemią, 

f. wydawania praw jazdy, dowodów rejestracyjnych i innych dokumentów 

komunikacyjnych, 

g. administracji architektoniczno-budowlanej, w tym decyzji o warunkach zabudowy, 

pozwoleń na budowę, pozwoleń na użytkowanie, decyzji dot. inwestycji drogowych 

h. ochrony środowiska 

i. korzystania z wód w zakresie zgody wodnoprawnej. 

 

ZBIOROWY TRANSPORT OSÓB - PUBLICZNY I PRYWATNY 

W przypadku przemieszczania się środkami transportu zbiorowego osób – w pojeździe może być 

maksymalnie tylu pasażerów, ile wynosi połowa miejsc siedzących w pojeździe; 

 

OGRANICZENIA ORAZ ZAKAZY OBROTU I UŻYWANIA OKREŚLONYCH PRZEDMIOTÓW 

1. obowiązek powiadomienia przez przedsiębiorcę lokalnego wojewody, nie później niż 36 godzin 

przed zamiarem wywozu lub zbycia poza Polskę następujących przedmiotów: 

- kombinezonów typu TYVEK, 

- masek typu FFP2/FFP3, 

- ochraniaczy na buty (obuwie), 

Informacja o zamiarze wywozu lub zbycia zawiera wykaz i ilość produktów będących 

przedmiotem wywozu oraz wykaz i ilość produktów będących na stanie magazynowym 

przedsiębiorcy oraz adresy magazynów, w których te towary się znajdują. W przypadku gdy towar 

zostanie wywieziony z magazynu innego przedsiębiorcy, przedsiębiorca dokonujący 

powiadomienia wskazuje w informacji również dane przedsiębiorcy, do którego należy magazyn, 

oraz adres magazynu, z którego zostaną wywiezione towary podlegające ograniczeniom, 

2. Ograniczeń z pkt 1 nie stosuje się do wykonywanego wywozu produktów środkami transportu 

regularnie przekraczającymi granicę Polski, bez zamiaru dalszego zbycia lub wywozu, jeżeli 

produkty te są wykorzystywane wyłącznie w tych środkach transportu w celu zapewnienia 

bezpieczeństwa sanitarnego. 

OGRANICZENIE FUNKCJONOWANIA ŻŁOBKÓW, PRZEDSZKOLI, SZKÓŁ I UCZELNI 

1. Żłobki i kluby dziecięce dla dzieci do lat 3 od dnia 6 maja 2020 r. mogą funkcjonować przy 

uwzględnieniu wytycznych GIS oraz Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: 

https://www.gov.pl/web/rodzina/bezpieczenstwo-przede-wszystkim-wytyczne-dla-instytucji-

opieki-nad-dziecmi-do-lat-3 

Decyzje w zakresie wznowienia funkcjonowania publicznych jednostek podejmują samorządy a 

w przypadku prywatnych jednostek – ich właściciele, 

2. Przedszkola od dnia 6 maja 2020 r. mogą funkcjonować przy uwzględnieniu wytycznych GIS oraz 

Ministra Edukacji Narodowej: https://www.gov.pl/web/edukacja/wytyczne-dla-przedszkoli 

Decyzje w zakresie wznowienia funkcjonowania publicznych jednostek podejmują samorządy a 

w przypadku prywatnych jednostek - ich właściciele. 

3. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne wracają do funkcjonowania od 6 maja 2020 r. 

4. Szkoły nie prowadzą zajęć dydaktycznych do dnia 24 maja 2020 r. 

https://www.gov.pl/web/rodzina/bezpieczenstwo-przede-wszystkim-wytyczne-dla-instytucji-opieki-nad-dziecmi-do-lat-3
https://www.gov.pl/web/rodzina/bezpieczenstwo-przede-wszystkim-wytyczne-dla-instytucji-opieki-nad-dziecmi-do-lat-3
https://www.gov.pl/web/edukacja/wytyczne-dla-przedszkoli
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a. W przypadku szkół prowadzących kształcenie zawodowe – zawieszenie dotyczy również 

zajęć w ramach praktycznej nauki zawodu i stażu uczniowskiego 

b. od dnia 4 maja 2020 r. do dnia 24 maja 2020r. dopuszcza się możliwość realizacji praktyk 

zawodowych przez uczniów szkół policealnych u pracodawców lub w indywidualnych   

gospodarstwach rolnych po uzyskaniu zgody ucznia, a w przypadku niepełnoletniego 

ucznia –po uzyskaniu zgody jego rodzica, 

5. Okres dodatkowego zasiłku opiekuńczego został wydłużony do 24 maja 2020 r. i przysługiwać 

będzie: 

a. w razie dalszego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły, placówki 

pobytu dziennego lub w związku z niemożnością sprawowania opieki przez nianie lub 

opiekunów dziennych; 

b. w przypadku niemożności zapewnienia opieki w w/w jednostkach z powodu czasowego 

ograniczenia funkcjonowania (np. zbyt małej liczby miejsc w grupach); 

c. w przypadku podjęcia decyzji o osobistym sprawowaniu przez rodzica/opiekuna pomimo 

otwarcia lub częściowego otwarcia w/w jednostek 

6. Ograniczenie funkcjonowania uczelni wyższych (w tym uczelni medycznych) zostało przedłużone 

do dnia 24 maja 2020 r. 

OCHRONA ZDROWIA – OBOWIĄZKOWA KWARANTANNA I ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE 

1. Do odwołania osoba przekraczającą granicę państwową, jest obowiązana: 

a. przekazać Straży Granicznej informację o adresie zamieszkania, w którym będzie 

odbywać obowiązkową kwarantannę oraz numer telefonu, 

b. odbyć obowiązkową kwarantannę trwającą 14 od dnia następnego po przekroczeniu 

granicy, wraz z osobami wspólnie zamieszkującymi lub gospodarującymi. 

c. podać Państwowej Inspekcji Sanitarnej imiona i nazwiska oraz nr PESEL osób wspólnie 

zamieszkujących lub gospodarujących. 

2. Dane, o których mowa w pkt 1 są udostępniane do Państwowej Inspekcji Sanitarnej, NFZ, ZUS, 

KRUS, Narodowemu Instytutowi Zdrowia Publicznego – Państwowemu Zakładowi Higieny, 

Narodowemu Instytutowi Kardiologii Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Państwowemu 

Instytutowi Badawczemu, wojewodom, Policji, Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu, 

Państwowej Straży Pożarnej, Systemowi Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa 

Medycznego, ministrowi ds. informatyzacji, Poczcie Polskiej. NFZ z kolei udostępnia dane 

dotyczące osób poddanych obowiązkowej kwarantannie lekarzowi podstawowej opieki 

zdrowotnej, zaś Policja lub wojewoda - przedsiębiorcom obsługującym sieci przesyłowe lub 

dystrybucyjne oraz przedsiębiorcom telekomunikacyjnym 

3. 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. 
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- pracodawca ma możliwość weryfikacji danych zawartych w oświadczeniu poprzez wystąpienie 

do organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej (wystąpienie wymaga uzasadnienia) 

4. 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. 

5. Obowiązek odbycia kwarantanny w związku z przekroczeniem granicy RP nie dotyczy osób 

przekraczających granicę RP w ramach wykonywania czynności zawodowych: 

a. załogi statku morskiego lub powietrznego 

b. rybaków lub marynarzy pracujących na statkach rybackich lub na morzu 

c. członków załogi statku żeglugi śródlądowej oraz załogi statku w rozumieniu przepisów o 

bezpieczeństwie morskim, 

d. osób wykonując prace związane z realizacją inwestycji terminalu regazyfikacyjnego 

skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu 

e. kierowców wykonujących przewóz drogowy w ramach międzynarodowego transportu 

drogowego lub międzynarodowego transportu kombinowanego w rozumieniu przepisów o 

transporcie drogowym, w tym także powracających z zagranicy innymi środkami transportu niż 

pojazd, którym jest wykonywany transport drogowy: 

- w celu odbioru odpoczynku, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 561/2006 

Parlamentu 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, 

f. obsadę pociągu i innych pracowników niezbędnych do wykonywania przewozu towarowego w 

ramach międzynarodowego transportu kolejowego (przewoźnik przekazuje listę do Prezesa UTK) 

g. kierowców wykonujących przewóz drogowy pojazdami samochodowymi lub zespołami 

pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony w transporcie drogowym 

rzeczy oraz niezarobkowym przewozie drogowym rzeczy.  

h. osób wykonujących prace w gospodarstwie rolnym, znajdującym się po obu stronach granicy, 

h. żołnierzy Sił Zbrojnych RP lub żołnierzy wojsk sojuszniczych, funkcjonariuszy Policji, Straży 

Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Ochrony Państwa, wykonujących zadania 

służbowe, 

i. przez członków misji dyplomatycznych, urzędów konsularnych i przedstawicieli organizacji 

międzynarodowych, także członków ich rodzin, a także inne osoby przekraczające granicę na 

podstawie paszportu dyplomatycznego  

j. inspektorów administracji morskiej lub uznanej organizacji bezpieczeństwa morskiego, którzy 

przekraczają granicę w celu przeprowadzenia inspekcji, 

6. Obowiązek odbycia kwarantanny w związku z przekroczeniem granicy RP i granicy z sąsiednimi 

państwa należącymi do Unii Europejskiej (Niemcy, Czechy, Słowacja, Litwa) nie dotyczy osób 

wykonujący czynności zawodowe, służbowe lub zarobkowe w Polsce lub w państwie 

sąsiadującym oraz uczniów i studentów pobierających naukę w Polsce lub w państwie 

sąsiadującym. 
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a. Nie dotyczy to jednak osób wykonujących zawód medyczny oraz osób wykonujących 

czynności w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej. 

7. Tymczasowe zwolnienie z obowiązku kwarantanny dla osób nią objętych następuje w celu i na 

czas wykonania testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, na podstawie informacji od 

inspekcji sanitarnej lub na urządzeniu mobilnym w aplikacji związanej z kwarantanną. Dojazd do 

miejsca wykonania testu może nastąpić wyłącznie samochodem, którego posiadaczem jest osoba 

odbywająca kwarantannę lub osoba wspólnie z nią zamieszkującą lub gospodarująca. 

8. Zaprzestano, do odwołania: 

a. udzielania świadczeń lecznictwa uzdrowiskowego 

b. prowadzenia usług rehabilitacyjnych w ramach prewencji rentowej 

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 

9. Potwierdzenie tożsamości przy świadczeniach opieki zdrowotnej oraz prawa do świadczeń w 

drodze oświadczenia możliwe będzie poprzez okazanie dokumentu tożsamości za 

pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności potwierdzających 

tożsamość świadczeniobiorcy, w tym telefonu lub ekranu urządzenia mobilnego, 

10. Nie stosuje się wymogu dostarczenia oryginału skierowania na zabieg lub operację w terminie 14 

dni roboczych od dnia wpisania na listę oczekujących – oryginał ten należy dostarczyć najpóźniej 

w dniu udzielenia świadczenia lub w terminie 21 dni od zakończeniu stanu zagrożenia 

epidemicznego, 

11. Świadczeniobiorca, który nie zgłosił się na ustalony terminu udzielenia świadczenia opieki 

zdrowotnej i został z tego powodu skreślony z listy oczekujących, podlega przywróceniu na tę 

listę bez konieczność uprawdopodobnienia, że niezgłoszenie się nastąpiło z powodu siły wyższej.  

- Wniosek o przywrócenie na listę oczekujących świadczeniobiorca zgłasza nie później niż w 

terminie 14 dni od dnia odwołania stanu epidemii 

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

Polski zwłok i szczątków ludzkich, z wyłączeniem szczątków powstałych ze spopielenia zwłok – 

nie dotyczy pozwoleń lub zaświadczeń wydanych przed 1 kwietnia 2020 r. 

a. Nie dotyczy to sprowadzania lub przewozu zwłok i szczątków żołnierzy oraz pracowników 

cywilnych wojsk, zmarłych i poległych podczas wykonywania zadań za granicą 

b. Nie dotyczy to wydania przez GIS zezwolenia na wywóz zwłok i szczątków ludzkich 

 

KONTROLA GRANICZNA I ZAKAZY WJAZDU NA TERYTORIUM POLSKI 

1. Granice Rzeczpospolitej Polskiej pozostają zamknięte dla cudzoziemców do 13 maja 2020 r. 

Nie dotyczy to (w przypadku wjazdu z terytorium UE):  

a. małżonków obywateli polskich, 

b. dzieci obywateli polskich, 

c. osób posiadających Kartę Polaka, 
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d. osób posiadających prawo stałego lub czasowego pobytu na terenie RP lub zezwolenie 

na pracę, zezwolenie na pracę sezonową lub oświadczenie o powierzeniu wykonywania 

pracy cudzoziemcowi w Polsce. 

e. osób posiadających stopień dyplomatyczny i członków ich rodzin 

f. cudzoziemców prowadzących środek transportu służący do przewozu towarów, 

UWAGA- w szczególnie uzasadnionych przypadkach komendant placówki Straży Granicznej, po 

uzyskaniu zgody Komendanta Głównego Straży Granicznej, może zezwolić cudzoziemcowi na 

wjazd na terytorium Polski 

2. Wstrzymano osobowy transport kolejowy wykonywany z przekroczeniem granicy RP (do 

odwołania). 

3. Zakaz ruchu lotniczego obowiązuje do 9 maja 2020 r., z wyjątkiem lotów: 

a. którymi przewożeni są obywatele RP i członkowie ich rodzin lub obcokrajowcy z prawem 

stałego pobytu lub pozwoleniem na pracę, powracające do Polski lotami 

wyczarterowanymi przed 15 marca 2020 r. na zlecenie organizatora turystyki lub na 

zlecenie Prezesa Rady Ministrów, 

b. w celu zapobiegania skutkom klęsk żywiołowych lub ich usunięcia oraz ratowania życia 

lub zdrowia ludzkiego; w przypadkach ochrony granic, zapewnienia bezpieczeństwa 

państwa lub porządku publicznego 

c. czarterowych realizowanych przez obcych przewoźników lotniczych na zlecenie państw 

obcych w celu powrotu ich obywateli, 

d. statków powietrznych do 15 miejsc pasażerskich, wykonujących lądowania handlowe w 

celu zabrania lub odebrania pasażerów (zmiana od 24.04.2020); zabrania lub 

pozostawienia towarów lub poczty,  

 

Jesteśmy do Państwa dyspozycji w razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości. 

 
Podstawy prawne: 
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie zakazów w ruchu lotniczym (Dz.U. z 2020 r., poz. 734) 

- Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 24 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego 

ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 

zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r., poz. 741) 

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania 

uczelni medycznych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r., poz. 744) 

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, 

nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r., poz. 750) 

- Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego 

ograniczenia funkcjonowania form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

(Dz.U. z 2020 r., poz. 779) 

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 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. 780) 

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w 

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

COVID-19 (Dz.U. z 2020 r., poz. 781) 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przywrócenia 

tymczasowo kontroli granicznej osób przekraczających granicę państwową stanowiącą granicę wewnętrzną (Dz.U. z 2020 r., poz. 786) 

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia … kwietnia 2020 r. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego 

w celu przeciwdziałania COVID-19 (Dz.U. z 2020 r., poz. 790) 

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia …. kwietnia 2020 r. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania zasiłku opiekuńczego w celu 

przeciwdziałania COVID-19 (Dz.U. z 2020 r., poz. 791) 

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z 

wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r., poz. 792) 


