
 

 

 

Poznań, dnia 26 kwietnia 2020 roku 

 

KOMUNIKAT  

dotyczący  określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem 

stanu epidemii 

 

 

Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 2020 roku w sprawie ustanowienia określonych 

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

26 kwietnia 2020 roku”) zostały zmienione określone ograniczenia, nakazy i zakazy, wprowadzone 

Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 roku. 

Oto wprowadzone zmiany:  

 

1. Ograniczenie określonego sposobu przemieszczania się: 

 do odwołania 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 odwołania wstrzymuje się przemieszczanie się pasażerów w transporcie 

kolejowym wykonywanym z przekroczeniem granicy Rzeczypospolitej Polskiej. 



 

 

 

 

2. Obowiązek zakrywania twarzy: 

 do odwołania nakłada się obowiązek zakrywania, przy pomocy odzieży lub jej 

części, maski, maseczki albo kasku ochronnego, ust i nosa:  

1) w środkach publicznego transportu zbiorowego oraz w pojazdach 

samochodowych, którymi poruszają się osoby niezamieszkujące lub 

niegospodarujące wspólnie;  

2) 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, wymiaru 

sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, 

nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi 

bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub 

telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie 

kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym; za 

budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub 

socjalny,  

c) w obiektach handlowych lub usługowych, placówkach handlowych lub 

usługowych i na targowiskach (straganach),  

d) na terenie nieruchomości wspólnych w rozumieniu ustawy o własności lokali 

oraz na terenie takich nieruchomości o innych formach posiadania.  

 

 Obowiązku zakrywania ust i nosa nie stosuje się w przypadku:  

1) pojazdu samochodowego, w którym przebywają lub poruszają się: jedna osoba 

albo jedna osoba z co najmniej jednym dzieckiem, do ukończenia 4 roku życia, 

albo osoby zamieszkujące lub gospodarujące wspólnie;  

2) dziecka do ukończenia 4. roku życia;  

3) osoby, która nie może zakrywać ust lub nosa z powodu stanu zdrowia, 

całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności 

intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim, lub osoby 

mającej trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa; okazanie 

orzeczenia lub zaświadczenia w tym zakresie nie jest wymagane;  

4) osoby wykonującej czynności zawodowe, służbowe lub zarobkowe 

w budynkach, zakładach, obiektach, placówkach i targowiskach 



 

 

(straganach), z wyjątkiem osoby wykonującej bezpośrednią obsługę 

interesantów lub klientów w czasie jej wykonywania;  

5) kierującego środkiem publicznego transportu zbiorowego lub pojazdem 

samochodowym wykonującym zarobkowy przewóz osób, jeżeli operator 

publicznego transportu zbiorowego albo organizator tego transportu albo 

przedsiębiorca wykonujący działalność w zakresie zarobkowego przewozu osób 

zapewniają oddzielenie kierującego od przewożonych osób w sposób 

uniemożliwiający styczność  

6) duchownego sprawującego kult religijny, w tym czynności lub obrzędy religijne, 

a w przypadku braku duchownego – innej osoby sprawującej kult religijny, 

podczas jego sprawowania;  

7) żołnierza Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i wojsk sojuszniczych, a także 

funkcjonariusza Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu 

Wojskowego, wykonujących zadania służbowe, stosujących środki ochrony 

osobistej odpowiednie do rodzaju wykonywanych czynności;  

8) 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;  

9) osoby przebywającej na terenie lasu.  

 

 Osoba wykonująca czynności zawodowe lub służbowe w:  

1) obiektach handlowych lub usługowych,  

2) placówkach handlowych lub usługowych,  

3) urzędzie administracji publicznej lub jednostce organizacyjnej wykonującej 

zadania publiczne  

 może w czasie wykonywania tych czynności zawodowych lub służbowych realizować 

obowiązek, zakrywania ust i nosa przez zakrywanie ust i nosa przy pomocy przyłbicy, 

jeżeli stanowisko kasowe lub miejsce prowadzenia sprzedaży lub świadczenia usług, lub 

inne stanowisko pracy, na którym wykonuje ona czynności zawodowe lub służbowe, jest 

oddzielone od klientów lub interesantów dodatkową przesłoną ochronną. 

 

  Odkrycie ust i nosa jest możliwe w przypadku:  

 

1) konieczności identyfikacji lub weryfikacji tożsamości danej osoby, a także 

w związku ze świadczeniem danej osobie usług, jeżeli jest to niezbędne do 

ich świadczenia;  

 



 

 

 

III. Obowiązek noszenia rękawiczek w obiektach handlowych i wyjątki. 

 od dnia 20 kwietnia 2020 r. do odwołania może przebywać w obiektach handlowych lub 

usługowych, o których mowa powyżej  oraz w placówkach handlowych w rozumieniu ustawy o 

ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni, w tym samym czasie, nie 

więcej niż:  

1) 4 osoby na jedno stanowisko kasowe, w przypadku gdy powierzchnia, na której odbywa 

się handel lub są świadczone usługi, wynosi nie więcej niż 100 m2, albo 1 osoba na 

15 m2 tej powierzchni, w przypadku gdy powierzchnia, na której odbywa się handel lub 

są świadczone usługi, wynosi więcej niż 100 m2, z tym że od poniedziałku do piątku 

w godzinach 10.00–12.00 mogą to być wyłącznie osoby powyżej 65. roku 

życia, 

2) 4 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) 4 osoby na jedno miejsce prowadzenia sprzedaży – w przypadku handlu na straganie 

lub targowisku – z wyłączeniem osób stanowiących obsługę tych obiektów, placówek, 

targowisk oraz straganów.  

 

 Ograniczeń, dotyczących liczby osób na stanowiska kasowe, w zakresie dotyczącym 

osób powyżej 65. roku życia nie stosuje się: 

1) jeżeli 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;  

2) w przypadku gdy przeważająca działalność polega na handlu hurtowym.  

 

 do odwołania kupujący są obowiązani nosić podczas zakupu towarów lub usług 

rękawiczki jednorazowe, chyba że dana osoba nie może zakładać lub zdejmować 

rękawiczek z powodu stanu zdrowia, całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń 

psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, 

znacznym albo głębokim, lub osoba ma trudności z samodzielnym założeniem lub 

zdjęciem rękawiczek; okazanie orzeczenia lub zaświadczenia w tym zakresie nie jest 

wymagane. 

 

Pełny tekst Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 2020 roku znajdą Państwo na stronie:  

http://www.dziennikustaw.gov.pl/D2020000075001.pdf 
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