
 

 

 

Poznań, dnia 11 kwietnia 2020 roku 

 

KOMUNIKAT  

dotyczący  określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem 

stanu epidemii 

 

 

Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2020 roku w sprawie ustanowienia określonych 

ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (dalej jako „Rozporządzenie z dnia 

10 kwietnia 2020 roku”) zostały zaktualizowane ograniczenia, nakazy i zakazy wprowadzone 

Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia z dnia 31 marca 2020 roku w sprawie ustanowienia określonych 

ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (dalej jako „Rozporządzenie z dnia 

31 marca 2020 roku”), 

Oto najważniejsze z nich:  

 

1. Obowiązek zakrywania twarzy: 

➢ od dnia 16 kwietnia 2020 roku  do odwołania nakłada się obowiązek zakrywania, 

przy pomocy części odzieży, maski albo maseczki, ust i nosa podczas przebywania poza 

adresem miejsca zamieszkania lub stałego pobytu. 

 

2. Ograniczenia dla przedsiębiorców oraz ograniczenia funkcjonowania działalności 

instytucji lub zakładów pracy. 

➢ do dnia 19 kwietnia 2020 roku ustanawia się czasowe ograniczenie: 

 1) prowadzenia przez przedsiębiorców działalności: 

a) polegającej na przygotowywaniu i podawaniu posiłków i napojów gościom 

siedzącym przy stołach lub gościom dokonującym własnego wyboru potraw 

z wystawionego menu, spożywanych na miejscu, z wyłączeniem realizacji usług 

polegających na przygotowywaniu i podawaniu żywności na wynos lub jej 

przygotowywaniu i dostarczaniu oraz 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, 

c) twórczej związanej z wszelkimi zbiorowymi formami kultury i rozrywki, 

d) związanej ze sportem, rozrywkowej i rekreacyjnej, w szczególności polegającej 

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

nocnych oraz basenów, siłowni, klubów fitness,  

e) związanej z projekcją filmów lub nagrań wideo w kinach, na otwartym 

powietrzu lub w pozostałych miejscach oraz działalności klubów filmowych, 

f) związanej z konsumpcją i podawaniem napojów,  

g) związanej z prowadzeniem kasyn, z wyłączeniem kasyn internetowych,  

h) związanej z fryzjerstwem i pozostałymi zabiegami kosmetycznymi,  

i) związanej z działalnością salonów tatuażu i piercingu,  

j) usługowej związanej z poprawą kondycji fizycznej, 

k) związanej z prowadzeniem usług hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek 

i przewodników turystycznych, 

 

2) działalności bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostałej działalności związanej 

z kulturą, 

    3)  sprawowania kultu religijnego w miejscach publicznych, w tym w budynkach i innych 

obiektach kultu religijnego. 

 

W przypadku podmiotów prowadzących działalność wymienioną w punkcie 1a) – j) oraz punkcie 

2)  ograniczenie polega na całkowitym zakazie prowadzenia działalności.   

 

Ograniczenie, o którym mowa w punkcie 1k)  polega na całkowitym zakazie prowadzenia 

działalności, z wyłączeniem realizacji usług polegających na zapewnieniu miejsca zakwaterowania dla 

osób:  

a) objętych kwarantanną lub izolacją,  

b) wykonujących zawód medyczny w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej 

c) w związku z wykonywaniem przez nie czynności zawodowych lub zadań służbowych, lub 

pozarolniczej działalności gospodarczej lub prowadzenia działalności rolniczej. 

 

Ograniczenie, o którym mowa w punkcie 3) polega na obowiązku zapewnienia, aby w trakcie 

sprawowania kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych, na danym terenie lub w danym 

obiekcie znajdowało się łącznie, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz pomieszczeń, nie więcej niż 

5 uczestników, oprócz osób sprawujących kult religijny lub osób dokonujących pochowania, lub osób 

zatrudnionych przez zakład lub dom pogrzebowy w przypadku pogrzebu 

➢ w okresie od dnia 20 kwietnia 2020 r. do odwołania ogranicza się sprawowanie kultu 

religijnego w miejscach publicznych, w tym w budynkach i innych obiektach kultu religijnego, 



 

 

polegają na obowiązku zapewnienia, aby w trakcie sprawowania kultu religijnego, w tym czynności 

lub obrzędów religijnych, na danym terenie lub w danym obiekcie znajdowało się łącznie, zarówno 

wewnątrz, jak i na zewnątrz pomieszczeń, nie więcej niż 50 osób, wliczając w to uczestników 

i osoby sprawujące kult religijny lub osoby dokonujące pochowania lub osoby zatrudnione przez 

zakład lub dom pogrzebowy w przypadku pogrzebu, 

 

➢ do dnia 19 kwietnia 2020 roku w obiektach handlowych o powierzchni sprzedaży 

powyżej 2000 m 2 ustanawia się czasowe ograniczenie: 

 1) handlu detalicznego właścicielom lub najemcom powierzchni handlowej, z wyłączeniem 

właścicieli lub najemców, których przeważająca działalność polega na sprzedaży:  

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 lub  

k) paliw. 

 

2)   prowadzenia działalności usługowej właścicielom lub najemcom powierzchni usługowej, 

z wyłączeniem właścicieli lub najemców, których przeważająca działalność polega 

na świadczeniu usług: medycznych, bankowych, pocztowych, ubezpieczeniowych, 

pralniczych lub gastronomicznych polegających jedynie na przygotowywaniu 

i  dostarczaniu żywności;  

3)   prowadzenia handlu detalicznego lub prowadzenia działalności usługowej na wyspach      

handlowych”. 

Wyżej wymienione ograniczenia polegają na całkowitym zakazie prowadzenia działalności.  

 

➢ do dnia 19 kwietnia 2020 r. zakazuje się w soboty i niedziele handlu detalicznego w obiektach 

handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2, w których przeważająca działalność 

polega na sprzedaży artykułów budowlanych lub remontowych, 

➢ do dnia 19 kwietnia 2020 r. może przebywać w obiektach handlowych lub usługowych oraz 

w placówkach handlowych w tym samym czasie, nie więcej niż:  



 

 

1) 3 osoby na jedno stanowisko kasowe, z tym że w godzinach 10.00 – 12.00 mogą to być 

wyłącznie osoby powyżej 65. roku życia, przy czym ograniczenie to nie ma 

zastosowania w  sytuacji, w której: 

− wydanie z apteki lub punktu aptecznego produktu leczniczego, 

wyrobu medycznego lub środka spożywczego specjalnego 

przeznaczenia żywieniowego innym osobom jest konieczne ze 

względu na nagłe zagrożenie życia lub zdrowia, 

− w przypadku, gdy przeważająca działalność polega na handlu 

hurtowym. 

2) 3 osoby na jedno stanowisko kasowe w przypadku stacji paliw płynnych w rozumieniu 

ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni, 

3) 3 osoby na jedno miejsce prowadzenia sprzedaży – w przypadku handlu na straganie 

lub targowisku,  

– z wyłączeniem osób stanowiących obsługę tych obiektów, placówek, targowisk oraz 

straganów. Wszystkie osoby wymienione  w pkt 1) i 2) są obowiązane do dnia 19 kwietnia 2020 

roku nosić podczas zakupu towarów lub usług rękawiczki jednorazowe.  

 

➢ do dnia 19 kwietnia 2020 roku:  

1) obiekty handlowe lub usługowe, placówki handlowe oraz zarządzający targowiskami 

(straganami) są obowiązani zapewnić rękawiczki jednorazowe lub środki do dezynfekcji 

rąk;  

2) obiekty handlowe lub usługowe oraz placówki handlowe, są obowiązane dokonywać po 

każdym kliencie dezynfekcji stanowiska obsługi lub stanowiska kasowego;  

3) zakłady pracy są obowiązane zapewnić:  

a) osobom zatrudnionym niezależnie od podstawy zatrudnienia rękawiczki 

jednorazowe lub środki do dezynfekcji rąk,  

    b) odległość pomiędzy stanowiskami pracy wynoszącą co najmniej 1,5 m, 

chyba że jest to niemożliwe ze względu na charakter działalności 

wykonywanej w danym zakładzie pracy, a zakład ten zapewnia środki 

ochrony osobistej związane ze zwalczaniem epidemii COVID-19. 

 

➢ do dnia 19 kwietnia 2020 roku w placówkach pocztowych dopuszczalna liczba osób 

przebywających, w tym samym czasie, w danej placówce nie może być większa niż 2 osoby na 

jedno stanowisko obsługi, z wyłączeniem osób stanowiących obsługę placówki pocztowej. 

 

 

 



 

 

3. Ograniczenie określonego sposobu przemieszczania się: 

➢ od dnia 26 kwietnia 2020 roku osoba przekraczająca granicę państwową w celu 

udania się do swojego miejsca zamieszkania lub pobytu na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej jest obowiązana podać Straży Granicznej dane teleadresowe oraz odbyć  14 – 

dniową, obowiązkową kwarantannę wraz z osobami wspólnie zamieszkującymi 

lub gospodarującymi. Nie dotyczy to: 

a) kierowców wykonujących przewóz drogowy w ramach międzynarodowego 

transportu drogowego lub międzynarodowego transportu kombinowanego 

w rozumieniu przepisów o transporcie drogowym, 

b) kierowców wykonujących przewóz drogowy w ramach międzynarodowego 

transportu drogowego lub międzynarodowego transportu kombinowanego 

w rozumieniu przepisów o transporcie drogowym powracających z zagranicy 

innymi środkami transportu niż pojazd, którym jest wykonywany transport 

drogowy: 

− w celu odbioru odpoczynku, 

− po odebraniu za granicą odpoczynku. 

➢ do dnia 26 kwietnia 2020 roku wstrzymuje się przemieszczanie się pasażerów 

w transporcie kolejowym wykonywanym z przekroczeniem granicy Rzeczypospolitej 

Polskiej, 

➢ do dnia  19 kwietnia 2020 roku zakazuje się na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej 

przemieszczania się osób przebywających na tym obszarze, z wyjątkiem 

przemieszczania się danej osoby w celu: 

1) wykonywania czynności zawodowych lub zadań służbowych, lub pozarolniczej 

działalności gospodarczej, lub prowadzenia działalności rolniczej lub prac 

w gospodarstwie rolnym, oraz zakupu towarów i usług z tym związanych;  

2) zaspokajania niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia 

codziennego, w tym uzyskania opieki zdrowotnej lub psychologicznej, tej 

osoby, osoby jej najbliższej, a jeżeli osoba przemieszczająca się pozostaje 

we wspólnym pożyciu z inną osobą – także osoby najbliższej osobie 

pozostającej we wspólnym pożyciu, oraz zakupu towarów i usług z tym 

związanych;  

3) wykonywania ochotniczo i bez wynagrodzenia świadczeń na rzecz 

przeciwdziałania skutkom COVID-19, w tym w ramach wolontariatu; 

4) sprawowania lub uczestniczenia w sprawowaniu kultu religijnego, w tym 

czynności lub obrzędów religijnych 

 

➢ do dnia 19 kwietnia 2020 roku wprowadza się nakaz określonego przemieszczania 

się, tj.  w przypadku gdy przemieszczanie następuje:  



 

 

1) pieszo – jednocześnie mogą się poruszać osoby w odległości nie mniejszej niż 

2 m od siebie, chyba że zachowanie tej odległości nie jest możliwe ze względu 

na opiekę nad: 

      a) dzieckiem do ukończenia 13. roku życia,  

b) 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) środkami publicznego transportu zbiorowego oraz pojazdami samochodowymi 

przeznaczonymi 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.  

 

➢ do dnia 19 kwietnia 2020 r. przemieszczanie małoletniego jest możliwe wyłącznie 

pod opieką osoby sprawującej władzę rodzicielską, opiekuna prawnego albo innej osoby 

dorosłej.  

 

➢ do dnia 19 kwietnia 2020 r. zakazuje się korzystania z rowerów miejskich dostępnych 

publicznie zgodnie z regulacjami określonymi przez miasta, gminy lub powiaty. 

 

4. Ograniczenie korzystania z terenów publicznych 

➢ do dnia 19 kwietnia 2020 r. zakazuje się 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, 

− z pełniących funkcje publiczne terenów leśnych, w szczególności: parkingów 

leśnych, miejsc postoju pojazdów, miejsc edukacji leśnej, miejsc małej 

infrastruktury leśnej i miejsc biwakowania. 

➢  zakaz korzystania z ww. terenów nie dotyczy:  

1) wykonywania czynności zawodowych, zadań służbowych lub pozarolniczej 

działalności gospodarczej prowadzonych na ww. terenach, na podstawie umów 

zawartych w tym zakresie; 

 2)   działań wynikających z konieczności ochrony zdrowia i życia ludzi oraz, wobec braku 

innych rozwiązań, zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego lub ochrony interesu 

publicznego;  

3) wykonywania ochotniczo i bez wynagrodzenia świadczeń na rzecz przeciwdziałania 

skutkom COVID-19, w tym w ramach wolontariatu. 

 

 

 



 

 

5. Zakaz organizowania widowisk i innych zgromadzeń ludności 

➢ do odwołania zakazuje się: 

1) organizowania zgromadzeń w rozumieniu ustawy – Prawo o zgromadzeniach; 

2) innych niż określone powyżej zgromadzeń organizowanych w ramach działalności 

kościołów i innych związków wyznaniowych oraz imprez, spotkań i zebrań 

niezależnie od ich rodzaju, z wyłączeniem spotkań danej osoby z jej osobami 

najbliższymi lub z osobami najbliższymi osobie, z którą pozostaje we wspólnym 

pożyciu, przy czym ograniczenia tego nie stosuje się do spotkań i zebrań 

związanych z wykonywaniem czynności zawodowych lub zadań 

służbowych, lub pozarolniczej działalności gospodarczej, lub 

prowadzeniem działalności rolniczej lub prac w gospodarstwie rolnym.  

 

Pełny tekst Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2020 roku znajdą Państwo na stronie: 

http://www.dziennikustaw.gov.pl/D2020000065801.pdf. 
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