
Słupsk, dnia 15.04.2020 r. 

        OGRANICZENIA, NAKAZY I ZAKAZY W ZWIĄZKU Z WYSTĄPIENIEM STANU EPIDEMII  

Lp. Wyszczególnienie ograniczenia, 

nakazu lub zakazu 
Okres 

obowiązywania 

Uszczegółowienie Podstawa prawna 

1.  OGRANICZENIA 

W PRZEMIESZCZANIU SIĘ 

do 19 kwietnia 

2020 r. 

Ograniczenie dotyczy: przemieszczania się, podróżowania, 

przebywania w miejscach publicznych. 

Na czym polega? Wychodzenie z domu powinno być ograniczone 

do absolutnego minimum, a odległość utrzymana od innych 

pieszych powinna wynosić co najmniej 2 metry. 

Przemieszczać się możesz w przypadku: 
1. wykonywania czynności zawodowych lub zadań służbowych, 

lub pozarolniczej działalności gospodarczej, lub prowadzenia 

działalności rolniczej lub prac w gospodarstwie rolnym, lub 

realizacji zadań mających na celu ochronę i zabezpieczenie 

upraw i płodów rolnych przed szkodami wyrządzanymi przez 

zwierzynę lub przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się chorób 

zakaźnych zwierząt, 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 

w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – 

Kodeks karny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1950 i 2128 oraz z 2020 r. 

poz. 568), 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.  
 

Ważne! 2 metry – minimalna odległość między pieszymi. 
Dotyczy to także rodzin i bliskich. 

Wyłączeni z tego obowiązku są rodzice z dziećmi wymagającymi 

§ 5 i 17 rozporządzenia 

Rady Ministrów z dnia 

10 kwietnia 2020 r. w 

sprawie ustanowienia 

określonych ograniczeń, 

nakazów i zakazów w 

związku z wystąpieniem 

stanu epidemii (Dz. U. 

poz. 658, 673) 
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opieki (do 13 roku życia), a także osoby niepełnosprawne, 

niemogące się samodzielnie poruszać, osoby z orzeczeniem 

o potrzebie kształcenia specjalnego i ich opiekunowie. 

2.  ZAKAZ WYCHODZENIA NA 

ULICĘ NIELETNICH BEZ 

OPIEKI DOROSŁEGO 

do 19 kwietnia 

2020 r. 

Ograniczenie dotyczy: przebywania osób do 18 roku życia poza 

domem bez opieki dorosłego 

Na czym polega? Dzieci i młodzież, które nie ukończyły 18 roku 

życia, nie mogą wyjść z domu bez opieki. Tylko obecność rodzica, 

opiekuna prawnego lub kogoś dorosłego usprawiedliwia ich 

obecność na ulicy i tylko w określonych przypadkach. 

§  17 ust. 2 ww. 

rozporządzenia 

3.  OBOWIĄZEK ZASŁANIANIA 

UST I NOSA  

od czwartku 16 

kwietnia 2020 r. 

do odwołania. 

 

Obowiązek dotyczy: zakrywania ust i nosa przy pomocy odzieży 

lub jej części, maski albo maseczki. 

Na czym polega? Nakłada się obowiązek zakrywania, przy pomocy 

części odzieży, maski albo maseczki, ust i nosa podczas 

przebywania: 

1) w środkach publicznego transportu zbiorowego w rozumieniu 

art. 4 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym 

transporcie zbiorowym oraz w pojazdach samochodowych, którymi 

poruszają się osoby niezamieszkujące lub niegospodarujące 

wspólnie;  

Wyjaśnienie: publiczny transport zbiorowy – powszechnie 

dostępny regularny przewóz osób wykonywany w określonych 

odstępach czasu i po określonej linii komunikacyjnej, liniach 

komunikacyjnych lub sieci komunikacyjnej. 

2) w miejscach ogólnodostępnych, w tym:  

a) na drogach i placach,  

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),  

§  18 ust. 1 - 4 ww. 

rozporządzenia 



d) na terenie nieruchomości wspólnych w rozumieniu art. 3 ust. 2 

ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 

r. poz. 532 i 568).  

Wyjaśnienie: Nieruchomość wspólną stanowi grunt oraz części 

budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku 

właścicieli lokali. 
 

2. Obowiązku określonego powyżej nie stosuje się                                

w przypadku:  
1) pojazdu samochodowego, w którym przebywa lub porusza się 1 

osoba albo 1 osoba z dzieckiem, o którym mowa w pkt 2;  

2) dziecka do ukończenia 4. roku życia;  

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

zdrowia, całościowych zaburzeń rozwoju, niepełnosprawności 

intelektualnej w stopniu umiarkowanym albo głębokim lub 

niesamodzielności; 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), o których mowa w pkt 1 pkt 2 lit. 

b i c, z wyjątkiem osoby wykonującej bezpośrednią obsługę 

interesantów lub klientów;  
5) kierującego środkiem publicznego transportu zbiorowego                    

w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 14 ustawy  z dnia 16 grudnia 2010 r. 

o publicznym transporcie zbiorowym, lub pojazdem 

samochodowym wykonującym zarobkowy przewóz osób, jeżeli 

operator publicznego transportu zbiorowego albo organizator tego 

transportu w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 8 i 9 tej ustawy albo 

przedsiębiorca wykonujący działalność w zakresie zarobkowego 

przewozu osób, zapewnia oddzielenie kierującego od 

przewożonych osób w sposób uniemożliwiający styczność                     

w rozumieniu art. 2 pkt 25 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r.                       

o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych                      

u ludzi;  

6) duchownego sprawującego kult religijny, w tym czynności lub 

obrzędy religijne, 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.  
 

3. Osoba wykonująca czynności zawodowe w obiektach 

handlowych lub usługowych lub w placówkach handlowych lub 

usługowych może w czasie wykonywania tych czynności 

zawodowych realizować obowiązek, o którym mowa w ust. 1, 

przez zakrywanie ust i nosa przy pomocy przyłbicy, jeżeli 

wszystkie stanowiska kasowe lub miejsca prowadzenia sprzedaży 

lub świadczenia usług w danym obiekcie lub placówce są 

oddzielone od klientów dodatkową przesłoną ochronną.  
 

4. Osoba ma obowiązek odkrycia ust i nosa na żądanie:  

1) organów uprawnionych w przypadku legitymowania tej osoby         

w celu ustalenia jej tożsamości;  

2) innej osoby w związku ze świadczeniem przez nią usług lub 

wykonywaniem czynności zawodowych lub służbowych, w tym w 

przypadku konieczności identyfikacji lub weryfikacji tożsamości 

danej osoby. 

4.  ZAKAZ KORZYSTANIA 

Z PARKÓW, LASÓW, PLAŻ, 

BULWARÓW, PROMENAD 

I ROWERÓW MIEJSKICH 

do 19 kwietnia 

2020 r. 

Ograniczenie korzystania z:  
1) pełniących funkcje publiczne i pokrytych roślinnością terenów 

zieleni, w rozumieniu art. 5 pkt 21 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 

r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 i 471), a także 

plaż; 

2) pełniących funkcje publiczne terenów leśnych, w szczególności: 

parkingów leśnych, miejsc postoju pojazdów, miejsc edukacji 

leśnej, miejsc małej infrastruktury leśnej i miejsc biwakowania. 

Zakaz nie dotyczy:  
1) wykonywania czynności zawodowych, zadań służbowych lub 

pozarolniczej działalności gospodarczej prowadzonych na terenach, 

o których mowa w pkt 1 i 2, 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.  

§  16 i 17 ust. 3 ww. 

rozporządzenia 



Nie można także korzystać z rowerów miejskich dostępnych 

publicznie zgodnie z regulacjami określonymi przez miasta, gminy 

lub powiaty 

5.  KOMUNIKACJA PUBLICZNA 

 

do 19 kwietnia 

2020 r. 

Ograniczenie dotyczy: przejazdów zbiorowym transportem 

publicznym. 

Na czym polega? W autobusie, tramwaju lub metrze tylko połowa 

miejsc siedzących może być zajęta. Najlepiej – żeby co drugie 

miejsce siedzące pozostało puste. Jeśli miejsc siedzących 

w pojeździe jest 70, to na jego pokładzie może znajdować się 

maksymalnie 35 osób. 

§  17 ust. 1 pkt 2 ww. 

rozporządzenia 

6.  SAMOCHODY WIĘKSZE NIŻ 9-

OSOBOWE 

do 19 kwietnia 

2020 r. 

Ograniczenie dotyczy: przejazdów samochodami większymi 

niż 9-osobowe i zbiorowym transportem prywatnym. 

Na czym polega? W samochodzie powyżej 9 miejsc siedzących 

maksymalnie połowa miejsc może być zajęta. 

Ważne! Ograniczenie nie dotyczy samochodów osobowych. 

§  17 ust. 1 pkt 2 ww. 

rozporządzenia 

7.  RUCH LOTNICZY 

 

Od 12 kwietnia 

2020 r. 

Ograniczenie dotyczy: pasażerskich lotów krajowych 

i międzynarodowych. 
§  1 rozporządzenia Rady 

Ministrów z dnia 9 

kwietnia 2020 r. w 

sprawie zakazów w ruchu 

lotniczym (Dz. U. poz. 

644 

8.  MIĘDZYNARODOWY RUCH 

KOLEJOWY 

do 26 kwietnia 

2020 r. 

Ograniczenie dotyczy:  przemieszczania się pasażerów                         

w transporcie kolejowym wykonywanym z przekroczeniem granicy 

Rzeczypospolitej Polskiej.  

Ważne! Transport cargo działa normalnie. 

§ 2 ust. 1 ww. 

rozporządzenia 

9.  ZAKAZ ORGANIZOWANIA 

WIDOWISK I INNYCH 

ZGROMADZEŃ LUDNOŚCI 

do odwołania. Ograniczenie dotyczy zakazu:  
1) organizowania zgromadzeń w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 24 

lipca 2015 r. – Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2019 r. poz. 

631); 

2) innych niż określone w pkt 1 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 w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 

1997 r. – Kodeks karny lub z osobami najbliższymi osobie, z którą 

pozostaje we wspólnym pożyciu. 
 

§  14 ww. rozporządzenia 



2. Ograniczenia, o którym mowa w pkt 1 i 2, 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.  

10.  INDYWIDUALNE ŚRODKI 

OCHRONY 

do 19 kwietnia 

2020 r. 

Pracodawcy muszą zapewnić dodatkowe środki bezpieczeństwa 

swoim pracownikom. I tak: 
1. pracownicy mają obowiązek używania rękawiczek 

lub muszą mieć dostęp do płynów dezynfekujących, 

2. stanowiska pracy poszczególnych osób muszą być oddalone 

od siebie o co najmniej 1,5 metra. 

Jeśli pracodawca nie jest w stanie zapewnić takiej odległości 

(1,5m) z obiektywnych względów – np. dlatego, że linia 

produkcyjna na to nie pozwala – ma prawo odejść od tej 

zasady, ale tylko pod warunkiem zapewniania środków ochrony 

osobistej związanej ze zwalczaniem epidemii. 

Ważne! Pracodawca zapewnia te środki bezpieczeństwa 

od czwartku, 2 kwietnia 2020 roku. 

§  9 ust. 9 pkt 3 ww. 

rozporządzenia 

11.  GALERIE HANDLOWE do 19 kwietnia 

2020 r. 

Ograniczenie dotyczy: działalności galerii i centrów handlowych 

o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m
2 

Na czym polega? Działalność handlową w galeriach handlowych 

mogą prowadzić jedynie branże: 

1. spożywcza (żywność), 

2. kosmetyczna (z wyjątkiem produktów przeznaczonych 

do perfumowania lub upiększania), 

3. artykułów toaletowych i środków czystości, 

4. produktów leczniczych, wyrobów medycznych 

i farmaceutycznych, 
5. środków spożywczych specjalnego przeznaczenia, 
6. gazet, 
7. artykułów budowlanych lub remontowych, 

8. artykułów dla zwierząt domowych, 

9. paliw. 

Ważne! W galeriach mogą być świadczone usługi medyczne, 

bankowe, ubezpieczeniowe, pocztowe, pralnicze lub gastronomiczne 

(na dowóz i wynos). Na terenie galerii z handlu wyłączone są 

natomiast tzw. wyspy handlowe. 

§  8 ust. 2 ww. 

rozporządzenia 



12.  LICZBA KLIENTÓW 

W SKLEPIE, NA TARGU 

I POCZCIE 

do 19 kwietnia 

2020 r. 

Ograniczenie dotyczy: liczby klientów przebywających w jednym 

czasie na terenie sklepu, na targu i poczcie 

Na czym polega? 

 Sklepy i punkty usługowe 

Do każdego sklepu (zarówno małego, jak 

i wielkopowierzchniowego), a także do każdego lokalu usługowego 

może wejść maksymalnie tyle osób, ile wynosi liczba wszystkich 

kas lub punktów płatniczych pomnożona przez 3. To znaczy, 

że jeśli w sklepie jest 5 kas, to w jednym momencie na terenie 

sklepu może przebywać 15 klientów. 

 Godziny dla seniorów 

W godzinach od 10:00 do 12:00 sklepy i punkty usługowe mogą 

przyjmować i obsługiwać jedynie osoby powyżej 65 roku życia. 

W pozostałych godzinach sklepy i lokale usługowe są dostępne 

dla wszystkich. W tym dla osób powyżej 65. roku życia. 

Ważne! Stacje benzynowe zostają wyłączone z tzw. „godzin 

dla seniora”. 

Apteki natomiast w czasie tych dwóch godzin (10:00-12:00) będą 

mogły obsługiwać także tych, dla których nabycie leku lub środka 

spożywczego specjalnego przeznaczenia jest konieczne ze względu 

na nagłe zagrożenie życia lub zdrowia. 

 Targi 

Na terenie targowiska czy bazaru może przebywać maksymalnie 

tyle osób, ile wynosi liczba punktów handlowych pomnożona przez 

3. Jeśli więc na osiedlowym bazarze jest 20 takich punktów, to na 

jego terenie może przebywać w jednym momencie maksymalnie 60 

klientów. 

 Placówki pocztowe 

Na terenie poczty może przebywać w jednym momencie tyle osób, 

ile wynosi liczba okienek pocztowych pomnożona przez 2. Jeśli 

w placówce jest 5 okienek, wówczas w jednym momencie na jej 

terenie może przebywać 10 osób. 

§  9 ust. 6 , 7 i 10 ww. 

rozporządzenia 

13.  WIELKOPOWIERZCHNIOWE 

SKLEPY BUDOWLANE 

do 19 kwietnia 

2020 r. 

Na czym polega? W weekendy wielkopowierzchniowe sklepy 

budowlane o powierzchni powyżej 2000m
2  

będą zamknięte. 
 

 

 

§  9 ust. 3 ww. 

rozporządzenia 



14.  SALONY FRYZJERSKIE, 

KOSMETYCZNE I TATUAŻU 

do 19 kwietnia 

2020 r. 

Ograniczenie dotyczy: zamknięcia wszystkich zakładów 

fryzjerskich, kosmetycznych, salonów tatuażu i piercingu. 

Na czym polega? Zamknięte zostają bez wyjątków wszystkie 

zakłady fryzjerskie, kosmetyczne, salony tatuażu i piercingu. Tych 

usług nie będzie można realizować również poza salonami – np. 

wizyty w domach nie wchodzą w grę. 

§  8 ust. 1 pkt 1 lit. g – h 

ww. rozporządzenia 

15.  UROCZYSTOŚCI RELIGIJNE do 19 kwietnia 

2020 r., w tym 

również przez 

cały okres Świąt 

Wielkanocnych. 

 

Ograniczenie dotyczy: udziału w wydarzeniach o charakterze 

religijnym. 

Na czym polega? W mszy lub innym obrzędzie religijnym 

nie może uczestniczyć jednocześnie więcej niż 5 osób – wyłączając 

z tego osoby sprawujące posługę (w przypadku pogrzebów – osoby 

zatrudnione przez zakład pogrzebowy). 

W okresie od dnia 20 kwietnia 2020 r. do odwołania 
ograniczenia sprawowania 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.  
Ważne! Zachęca się do uczestnictwa w wydarzeniach religijnych 

za pośrednictwem telewizji, radia czy internetu. 

§  9 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 

2 ww. rozporządzenia 

16.  SZKOŁY  I PRZEDSZKOLA do 26 kwietnia 

2020 r. 

Ograniczenie dotyczy: zajęć w szkołach. 

Zalecenia: Wszystkie szkoły i uczelnie w Polsce są zamknięte. 

Lekcje i zajęcia nie odbywają się stacjonarnie, a przez internet 

za pomocą platform e-learningowych. Lekcje na odległość 

prowadzone są według określonych zasad. Nauczyciele i uczniowie 

na stronie www.gov.pl/zdalnelekcje mogą znaleźć materiały 

dydaktyczne zgodne z aktualną podstawą programową. 

Ważne! Rodzicom dzieci w wieku do lat 8, przysługuje dodatkowy 

zasiłek opiekuńczy w przypadku zamknięcia żłobka, przedszkola, 

szkoły lub klubu dziecięcego. 

WAŻNE! EGZAMINY ÓSMOKLASISTY I MATURALNY 

NAJWCZEŚNIEJ W CZERWCU. 

§ 2 ust. 1 rozporządzenia 

Ministra Edukacji z dnia 

11 marca 2020 r. w 

sprawie czasowego 

ograniczenia 

funkcjonowania systemu 

oświaty w związku z 

zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i 

zwalczaniem COVID-19 

(Dz. U. poz. 420, z 

późn.zm.). 

http://www.gov.pl/zdalnelekcje


Konkretna data zostanie podana co najmniej 3 tygodnie przed 

egzaminem. 

17.  ŻŁOBKI I KLUBY DZIECIĘCE do 26 kwietnia 

2020 r. 

Ograniczenie dotyczy: działalności żłobków I klubów dziecięcych  
Zalecenia: Działalność żłobków, klubów dziecięcych i przedszkoli 

jest zawieszona. Kwestia ponoszenie opłat przez rodziców w czasie 

ich zawieszenia, powinna zostać uregulowana w statucie żłobka, 

jak również w umowie z rodzicami. 

Ważne! Rodzicom dzieci w wieku do lat 8, przysługuje dodatkowy 

zasiłek opiekuńczy w przypadku zamknięcia żłobka, przedszkola, 

szkoły lub klubu dziecięcego. 

§  1 rozporządzenia 

Ministra Rodziny, Pracy i 

Polityki Społecznej z 

dnia 10 kwietnia 2020 r. 

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. poz. 652). 

18.   GASTRONOMIA do 19 kwietnia 

2020 r. 

Ograniczenie dotyczy: działalności restauracji, kawiarni 

czy barów. 

Zalecenia: Wszystkie restauracje, kawiarnie czy bary mogą 

świadczyć jedynie usługi na wynos i  na dowóz. 

Nie ma możliwości wydawania posiłków czy napoi na miejscu. 

§  8 ust. 1 lit. a ww. 

rozporządzenia 

19.  KULTURA do 19 kwietnia 

2020 r 

Ograniczenie dotyczy: działalności instytucji kultury 

Zalecenia: Wszystkie instytucje kultury pozostają zamknięte. Są 

to m.in. muza, galerie sztuki, teatry, filharmonie, opery, kina, kluby 

filmowe, biblioteki, archiwa oraz stała działalność związana 

z kulturą. 

§  8 ust. 1 pkt 2 ww. 

rozporządzenia 

20.  KWARANTANNA 
PO PRZEKROCZENIU 

GRANICY PAŃSTWOWEJ 

Do 26 kwietnia 

2020 r. 

Ograniczenie dotyczy: osób, które przekraczająca granicę 

państwową, w celu udania się do swojego miejsca zamieszkania 

lub pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
Obowiązku nie stosuje się w przypadku przekraczania granicy 

Rzeczypospolitej Polskiej w ramach wykonywania czynności 

zawodowych:  

1) przez: 

a) załogę statku powietrznego w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy     z 

dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2019 r. poz. 1580 i 

1495 oraz z 2020 r. poz. 284),  

b) rybaków w rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2019 r.                   

o pracy na statkach rybackich (Dz. U. poz. 2197) lub marynarzy          

§  2 ust. 2 , ust. 9 i 10,  

§  4 ww. rozporządzenia, 
 

art. 7e. ustawy z dnia 2 

marca 2020 r.                            

o szczególnych 

rozwiązaniach 

związanych                              

z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem                   

i zwalczaniem COVID-

19, innych chorób 



w rozumieniu art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o pracy 

na morzu (Dz. U. z 2019 r. poz. 1889 i 2197), zwanej dalej „ustawą 

o pracy na morzu”, w tym marynarzy zatrudnionych na zasadach 

określonych w art. 46 lub art. 108 ustawy o pracy na morzu, a także 

marynarzy po upływie okresu pracy na statku schodzących ze 

statku w polskim porcie celem bezzwłocznej repatriacji, o której 

mowa w art. 57 ustawy o pracy na morzu, poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej,  

c) członków załogi, o których mowa w ustawie z dnia 21 grudnia 

2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1568, 1901 i 

2170 oraz z 2020 r. poz. 284), 

d) załogę statku w rozumieniu przepisów o bezpieczeństwie 

morskim, 

e) osoby wykonujące w Rzeczypospolitej Polskiej lub państwie 

sąsiadującym prace związane z przygotowaniem lub realizacją 

inwestycji w zakresie terminalu lub inwestycji towarzyszących 

inwestycji w zakresie terminalu w rozumieniu ustawy z dnia 24 

kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu 

regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. 

U. z 2019 r. poz. 1554, 1724 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284), 

strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych                         

w rozumieniu ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu                       

i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 191 i 284) lub strategicznych inwestycji                 

w sektorze naftowym w rozumieniu ustawy z dnia 22 lutego 2019 

r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze 

naftowym (Dz. U. poz. 630 oraz z 2020 r. poz. 284 i 471);  

2) przez kierowców wykonujących przewóz drogowy w ramach 

międzynarodowego transportu drogowego lub międzynarodowego 

transportu kombinowanego w rozumieniu przepisów o transporcie 

drogowym; 

3) przez kierowców wykonujących przewóz drogowy w ramach 

międzynarodowego transportu drogowego lub między-narodowego 

transportu kombinowanego w rozumieniu przepisów o transporcie 

drogowym powracających z zagranicy innymi środkami transportu 

niż pojazd, którym jest wykonywany transport drogowy: 

a) w celu odbioru odpoczynku, o którym mowa w rozporządzeniu 

zakaźnych oraz 

wywołanych nimi 

sytuacji kryzysowych 

(Dz. U. poz. 374, poz. 

567, 568). 



(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) nr 3821/85 i (WE) 

2135/98, jak również uchylającym rozporządzenie Rady (EWG) nr 

3820/85WE (Dz. Urz. UE L 102 z 11.04.2006, str. 1, z późn. 

zm.
1
)), na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,  

b) po odebraniu za granicą odpoczynku, o którym mowa                        

w rozporządzeniu określonym w lit. a, oraz po przerwie                          

w świadczeniu pracy w okolicznościach wskazanych w art. 31 ust. 

1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców         

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1412);  
4) przez obsadę pociągu, o której mowa w § 21 ust. 1 

rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 lipca 2005 r.                    

w sprawie ogólnych warunków prowadzenia ruchu kolejowego                  

i sygnalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 360 i 1476, z 2016 r. poz. 1849 

oraz z 2019 r. poz. 964 i 2352), oraz innych pracowników 

niezbędnych do wykonywania usług przewozu towarowego                    

w ramach międzynarodowego transportu kolejowego, 

wykonujących czynności zawodowe w Rzeczypospolitej Polskiej 

lub państwie sąsiadującym, na podstawie listy stanowiącej wykaz 

tych osób przekazanej przez przewoźnika do Prezesa Urzędu 

Transportu Kolejowego, który przekazuje ją do Komendanta 

Głównego Straży Granicznej; 

5) przez 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.  
Obowiązku, o którym mowa w ust. 2, nie stosuje się w przypadku 

przekraczania granicy Rzeczypospolitej Polskiej:  
1) w celu prac  w gospodarstwie rolnym, które znajduje się po obu 

stronach tej granicy; 

2) przez żołnierzy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej lub 

żołnierzy wojsk sojuszniczych, funkcjonariuszy Policji, Straży 

Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Ochrony 

Państwa, wykonujących zadania służbowe; 
3) przez członków misji dyplomatycznych, urzędów konsularnych i 



przedstawicieli organizacji międzynarodowych, także członków ich 

rodzin, którzy przekraczają tę granicę w celu odbycia tranzytu do 

innego państwa, trwającego nie dłużej niż 24 godziny liczone od 

momentu przekroczenia granicy Rzeczypospolitej Polskiej. 

Na czym polega? Kwarantanna trwa 14 dni. Przez ten czas: 

1. w żadnym wypadku nie można opuszczać domu, 

2. spacery z psem, wyjście do sklepu czy do lekarza są 

zakazane, 

3. w przypadku, gdy osoba poddana kwarantannie ma bliskie 

kontakty z innymi osobami w domu – one również muszą 

zostać poddane kwarantannie, 

4. w przypadku występowania objaw choroby (złe 

samopoczucie, gorączka, kaszel, duszności), należy 

koniecznie zgłosić to telefonicznie do stacji sanitarno-

epidemiologicznej. 

Jeśli osoba poddawana kwarantannie nie ma możliwości spędzenia 

jej w domu, to wojewodowie mają przeznaczone miejsca 

na kwarantannę zbiorową i tam ta osoba będzie mogła się udać. 

Ważne!  

1. Policja w ramach patroli odwiedza osoby, które są objęte 

kwarantanną i sprawdzają, czy pozostają w miejscu swojego 

zamieszkania. Przepisy przewidują możliwość nałożenia kary 

finansowej do 30 tys. zł na te osoby, które kwarantanny 

nie przestrzegają. Decyzja, co do konkretnej wysokości kary jest 

zawsze indywidualna. 

2. Osoba poddana obowiązkowi kwarantanny, odbywa ją razem              

z osobami wspólnie zamieszkującymi lub gospodarującymi. 

Informuje ona Policję albo organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej 

o imieniu i nazwisku oraz nr PESEL i numerze telefonu tych osób, 

jeżeli go posiadają. Informację tę przekazuje się za pośrednictwem 

systemów teleinformatycznych lub systemów łączności, w tym 

przez telefon. 
3. Istnieje obowiązek zainstalowana na swoim urządzeniu 

mobilnym udostępnione przez ministra właściwego do spraw 

informatyzacji oprogramowanie służące do potwierdzania realizacji 

obowiązku przestrzegania kwarantanny oraz używa go do 

potwierdzania realizacji tego obowiązku. 



Obowiązek zainstalowania i używania oprogramowania, o którym 

mowa w ust. 1, nie dotyczy osoby z dysfunkcją wzroku 

(niewidzącej lub niedowidzącej), osoby, która złożyła 

oświadczenie, że nie jest abonentem lub użytkownikiem sieci 

telekomunikacyjnej lub nie posiada urządzenia mobilnego 

umożliwiającego zainstalowanie tego oprogramowania. 

 


