Przewodnik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia
określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w
związku z wystąpieniem stanu epidemii zmienianego
rozporządzeniem z dnia 27 grudnia 2020 roku

PODSTAWA PRAWNA:

ROZPORZĄDZENIE RADY
MINISTRÓW z dnia 21 grudnia
2020 r. w sprawie
ustanowienia określonych
ograniczeń, nakazów i
zakazów w związku z
wystąpieniem stanu epidemii

 wydano na podstawie art. 46a i art.
46b pkt 1–6 i 8–13 ustawy z dnia 5
grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz
zwalczaniu zakażeń i chorób
zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2020 r.
poz. 1845 i 2112)
 opublikowano w dniu 21 grudnia
2020 roku
 wchodzi w życie od dnia 28 grudnia
2020 roku
 Rozporządzeniem z dnia 27 grudnia
2020 roku zostało zmienione.

Czy granice
zostały
zamknięte?
Granice nie zostały zamknięte, został
wstrzymany ruch wstrzymane
przemieszczanie się pasażerów w
transporcie kolejowym wykonywanym
z przekroczeniem granicy
Rzeczypospolitej Polskiej, stanowiącej
granicę zewnętrzną.

 Do dnia 17 stycznia 2021 r.
wstrzymuje się przemieszczanie się
pasażerów w transporcie
kolejowym wykonywanym z
przekroczeniem granicy
Rzeczypospolitej Polskiej,
stanowiącej granicę zewnętrzną w
rozumieniu art. 2 pkt 2
rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/399
z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie
unijnego kodeksu zasad
regulujących przepływ osób przez
granice (kodeks graniczny
Schengen) (Dz. Urz. UE L 77 z
23.03.2016, str. 1, z późn. zm.1), czyli
wstrzymany został ruch pociągów
pasażerskich poza granicę państw
członkowskich np. na Ukrainę

Czy po powrocie z
zagranicy
obwiązuje
kwarantanna?

 Tak do 17 stycznia 2021 r. jest
obowiązek odbycia kwarantanny,
o której mowa w przepisach
wydanych na podstawie art. 34
ust. 5 ustawy z dnia 5 grudnia 2008
r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu
zakażeń i chorób zakaźnych u
ludzi, trwającej 10 dni, licząc od
dnia następującego po
przekroczeniu granicy państwowej
Rzeczypospolitej Polskiej.
 Od tego obowiązku są wyjątki np.
dla osób przekraczających
granicę Rzeczypospolitej Polskiej w
ramach wykonywania czynności
zawodowych, uczniów, szerzej § 3
Rozporządzenia

Jakie informacje
jesteś zobowiązany
podać przekraczając
granicę?

 Adres miejsca zamieszkania lub pobytu, w
którym będzie odbywać obowiązkową
kwarantannę, o której mowa w przepisach
wydanych na podstawie art. 34 ust. 5
ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o
zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i
chorób zakaźnych u ludzi,
 Numer
telefonu
do
kontaktu z tą osobą

bezpośredniego

Czy zasady
dotyczą podróży
wewnątrz
wspólnotowych?

 Do dnia 17 stycznia 2021 r.
obowiązek odbycia
kwarantanny, trwającej 10 dni,
licząc od dnia następującego
po przekroczeniu granicy
państwowej Rzeczypospolitej
Polskiej, mają osoby
przekraczających tę granicę
 Samolotem
 Koleją

 Transportem zbiorowym

Kto jest zwolniony
z kwarantanny?



załogi statków powietrznych



załogi statków morskich, marynarze, rybacy oraz personel obsługujący te
jednostki (serwisanci, inspektorzy, osoby świadczące usługi)



personel towarowego międzynarodowego transportu kolejowego



kierowcy wykonujący przewóz drogowy w ramach międzynarodowego
transportu
drogowego
lub
międzynarodowego
transportu
kombinowanego w rozumieniu przepisów ustawy o transporcie drogowym



kierowcy pojazdów przeznaczonych do przewozu powyżej 7 i nie więcej
niż 9 osób łącznie z kierowcą w zarobkowym międzynarodowym
transporcie drogowym osób



osoby wykonujące zawód medyczny, mające pozwolenie na
wykonywanie go na terenie Polski, które w tym celu przekraczają granicę
kraju



osoby wykonujące prace w gospodarstwie rolnym znajdującym się po
obu stronach granicy



uczniowie uczący się w Polsce i ich opiekunowie



studenci,
uczestnicy
studiów
podyplomowych,
kształcenia
specjalistycznego i innych form kształcenia, a także doktoranci kształcący
się w Polsce i osoby prowadzące działalność naukową w Polsce



osoby, które przekraczają granicę państwową stanowiącą granicę
wewnętrzną w rozumieniu art. 2 pkt 1 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/399 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie
unijnego kodeksu zasad regulujących przepływ osób przez granice
(kodeks graniczny Schengen), w ramach wykonywania czynności
zawodowych, służbowych lub zarobkowych w Polsce lub w państwie
sąsiadującym

Czy
wprowadzono
przywileje dla
osób
zaszczepionych
na COVID 19?

 Tak, brak obowiązku odbycia kwarantanny jest jednym z
przywilejów:

„Obowiązku odbycia kwarantanny, o której mowa w
art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o
zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób
zakaźnych u ludzi, nie stosuje się wobec osoby, która
zakończyła hospitalizację, odbywanie izolacji lub
izolacji w warunkach domowych, z powodu
stwierdzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2, a także
osoby zaszczepionej przeciwko COVID-19.”
§ 8. Rozporządzenia z dnia 21 grudnia 2020

Jakie znaczenie ma
rozporządzenie dla
branży TSL?

 Zwolnienie z kwarantanny dotyczy
kierowców, którzy przekraczają
granicę w ramach czynności
zawodowy, nie dotyczy natomiast w
przypadku innych wyjazdów.
 Branża TSL jest mocno wspomagana
kierowcami z Ukrainy, którzy w dużej
mierze są prawosławni, co skutkuje
tym, iż święta będą obchodzić w
środku okresu obowiązywania
Rozporządzenia.
 Jeśli zatrudnieni kierowcy zdecydują
się na wyjazd w rodzinne strony będzie
ich obowiązywał kwarantanna o czym
warto pamiętać przy planowaniu
obsługi frachtów.

Czy dzieci w wieku do
16 lat mogą same się
przemieszczać?

 Do dnia 17 stycznia 2021 r. od
poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00–
16.00, przemieszczanie się małoletnich do
ukończenia 16. roku życia może się
odbywać wyłącznie pod opieką osoby
sprawującej władzę rodzicielską, opiekuna
prawnego albo innej osoby dorosłej,
chyba że przemieszczanie się ma na celu
dotarcie do szkoły lub placówki
oświatowej, lub miejsca przeprowadzania
egzaminu potwierdzającego kwalifikacje
w zawodzie lub egzaminu zawodowego, a
w przypadku małoletnich realizujących
praktyczną naukę zawodu – także do
miejsca realizacji tej nauki, powrót z nich
do miejsca zamieszkania albo odbywa się
w ramach obozów szkoleniowych dla
uczniów szkół mistrzostwa sportowego
oraz uczniów oddziałów mistrzostwa
sportowego, lub półkolonii. § 9.
Rozporządzenia

Czy w Polsce
wprowadzono zakaz
prowadzenia
niektórych rodzajów
działalności?

 Do dnia 17 stycznia 2021 r.
ustanawia się zakaz
prowadzenia przez
przedsiębiorców w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 6
marca 2018 r. – Prawo
przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1292 i 1495 oraz z 2020 r.
poz. 424 i 1086) oraz przez inne
podmioty niektórych rodzajów
działalności

 m.in. wesołych miasteczek i parków rozrywki (ujętej w Polskiej
Klasyfikacji Działalności w podklasie 93.21.Z);

Jakiej
działalności
nie można
prowadzić?

 pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i
w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w
pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej
przestrzeni (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie
93.29.A);
 pozostałej działalności rozrywkowej i rekreacyjnej (ujętej w
Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 93.29.B). Zakaz ten
dotyczy także działalności polegającej na obsłudze stoków
narciarskich oraz wypożyczaniu sprzętu rekreacyjnego
stanowiącego integralną część obiektu rekreacyjnego;
 dyskotek i klubów nocnych lub działalności, która polega na
udostępnieniu miejsca do tańczenia organizowanego w
pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej
przestrzeni, z wyłączeniem sportowych klubów tanecznych;
 basenów, aquaparków, siłowni, klubów i centrów fitness, z
wyłączeniem basenów, siłowni, klubów i centrów fitness:
działających w podmiotach wykonujących działalność
leczniczą przeznaczonych dla pacjentów lub udostępnianych
zawodnikom kadry narodowej polskich związków sportowych;
 działalności usługowej związanej z poprawą kondycji fizycznej
(ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 96.04.Z).

Czy można
udać się na
trening po
świętach?

 Rozporządzenie wprowadza ograniczenie współzawodnictwa sportowego,
zajęć sportowych i organizacji wydarzeń sportowych wyłącznie do sportu
zawodowego w rozumieniu art. 2 pkt 143 rozporządzenia Komisji nr 651/2014
z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne
z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 traktatu (Dz. Urz. UE L
18 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.) lub zawodników pobierających
stypendium sportowe, o którym mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r.
o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133), lub zawodników będących członkami
kadry narodowej lub reprezentacji olimpijskiej, lub reprezentacji
paraolimpijskiej, lub uprawiających sport w ramach ligi zawodowej w
rozumieniu tej ustawy, lub dzieci i młodzieży uczestniczącej we
współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski
związek sportowy (pod warunkiem organizowania ww. współzawodnictwa,
zajęć i wydarzeń bez udziału publiczności). Zgodnie z ww.
rozporządzeniem nr 651/2014 „sport zawodowy” to uprawianie sportu w
taki sposób, w jaki świadczy się pracę lub usługi za wynagrodzeniem, bez
względu na to, czy pomiędzy sportowcem zawodowym a odpowiednią
organizacją sportową istnieje formalna umowa o pracę czy też nie, w
przypadku gdy wynagrodzenie przekracza koszty uczestnictwa i stanowi
znaczącą część dochodów dla sportowca; koszty podróży i
zakwaterowania związane z uczestnictwem w zawodach sportowych nie
są uważane za wynagrodzenie dla celów niniejszego rozporządzenia.
 Ograniczenie to oddziaływa pośrednio na działalność podmiotów
prowadzących siłownie i inne obiekty sportowe, które do tej pory mogły
kontynuować swoją działalność gospodarczą w celach organizacji
amatorskich zawodów sportowych. Zgodnie z nowym rozporządzeniem, od
28 grudnia br. ma to już nie być możliwe.



Mogą działać galerie handlowe, obiekty nie będące galeriami handlowymi
mogą funkcjonować jak przed wejściem w życie rozporządzenia.



W galeriach halowych mogę być otwarte sklepy których przeważająca
działalność polega na sprzedaży:

Czy galerie
handlowe
mogą
funkcjonować?

a) żywności
b) produktów kosmetycznych, innych niż przeznaczone do perfumowania lub
upiększania,
c) artykułów toaletowych,
d) środków czystości,
e) produktów leczniczych, w tym przez apteki lub punkty apteczne,
f) wyrobów medycznych,
g) środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego,
h) gazet lub książek, lub kuponów gier losowych,
i)

artykułów budowlanych lub artykułów remontowych, lub mebli,

j)

artykułów dla zwierząt domowych,

k) usług telekomunikacyjnych,
l)

części i akcesoriów do pojazdów samochodowych lub motocykli,

m) paliw;


W galeriach można prowadzić handel detaliczny lub działań prowadzenia
handlu detalicznego lub działalności usługowej na wyspach handlowych;

 W galeriach handlowych mogą być prowadzone usługi,
których przeważająca działalność polega na świadczeniu
usług:

Jakie usługi
mogą być
prowadzone w
galeriach
handlowych?

a) związanych z fryzjerstwem i pozostałymi zabiegami
kosmetycznymi,
b) optycznych,
c) medycznych,
d) bankowych,
e) pocztowych, logistycznych oraz polegających na wydawaniu i
odbieraniu przesyłek,
f) ubezpieczeniowych,

g) naprawy pojazdów samochodowych lub motocykli oraz naprawy
lub wymiany opon i dętek,
h) myjni samochodowych,
i) ślusarskich,
j) szewskich,

k) krawieckich,
l) pralniczych,
m) gastronomicznych, polegających wyłącznie na przygotowywaniu
i podawaniu żywności na wynos lub na przygotowywaniu i
dostarczaniu żywności.

Czy hotele mogą
funkcjować?

Usługi hotelowe zostały
najbardziej ograniczone.
Poprzednio z usług tych
można było korzystać
podczas podróży służbowej,
obecnie taka możliwość
została ograniczona
wyłącznie do niektórych
przypadków.

Do dnia 17 stycznia 2021 r. prowadzenie usług hotelarskich w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich
oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (Dz. U. Dziennik Ustaw – 9 – Poz. 2316 z 2020 r. poz. 2211) jest dopuszczalne
wyłącznie:
1) w zakresie działalności hoteli robotniczych lub hoteli dla pracowników sezonowych (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 55.90.Z);
2) dla osób wykonujących zawód medyczny w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;
3) dla członków załogi statku powietrznego w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze;

Kto może
zostać
zakwaterowany
w hotelu?

4) dla osób wykonujących pracę lub świadczących usługi na statkach lub morskich platformach wydobywczych i wiertniczych, w oparciu o inny
stosunek niż marynarska umowa o pracę;

5) dla kierowców wykonujących transport drogowy;
6) dla członków obsady pociągu,
7) dla pracowników zarządcy infrastruktury kolejowej
8) dla osób wykonujących czynności zawodowe w zakresie realizacji inwestycji celu publicznego w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, 471, 782, 1086 i 1378) lub realizacji inwestycji dotyczących
infrastruktury i sieci telekomunikacyjnych, w tym zapewnienia ciągłości świadczenia usług telekomunikacyjnych, poza miejscem stałego
zamieszkania;
9) dla pracowników podmiotów zapewniających ciągłość działania obiektów infrastruktury krytycznej systemu zaopatrzenia w energię, surowce
energetyczne i paliwa;
10) dla pacjentów i ich opiekunów, w celu uzyskania świadczenia opieki zdrowotnej w podmiocie wykonującym działalność leczniczą;
11) dla gości będących funkcjonariuszami albo żołnierzami
12) dla osób wykonujących w Rzeczypospolitej Polskiej lub państwie sąsiadującym prace związane z przygotowaniem lub realizacją inwestycji w
zakresie terminalu lub inwestycji towarzyszących 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,
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 lub strategicznych inwestycji w sektorze naftowym w rozumieniu ustawy z dnia 22 lutego 2019 r. o
przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym;
13) dla zawodników, trenerów i członków sztabu szkoleniowego, korzystających z tych usług w czasie zgrupowań lub współzawodnictwa
sportowego;
14) dla zdających oraz innych osób uczestniczących w organizowaniu i przeprowadzaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
lub egzaminu zawodowego;
15) dla pełnomocników procesowych, obrońców i pełnomocników stron, stron postępowania karnego, cywilnego i sądowoadministracyjnego, ich
przedstawicieli ustawowych, świadków, biegłych oraz tłumaczy sądowych, w dniu posiedzenia sądu lub przeglądania akt sprawy oraz w dniu
poprzedzającym;
16) dla członków misji dyplomatycznych, urzędów konsularnych i przedstawicieli organizacji międzynarodowych oraz członków ich rodzin, a także
innych osób będących posiadaczami paszportu dyplomatycznego w związku z wykonywaniem przez nich oficjalnych funkcji.

Po zmianach z
dnia 27 grudnia
2020 roku także
…



17 ) dla pracowników przedsiębiorstw realizujących w Rzeczypospolitej Polskiej projekty inwestycyjne, które
otrzymały wsparcie na podstawie ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji (Dz. U. z 2020 r.
poz. 1752), uchwały nr 122/2011 Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2011 r. w sprawie przyjęcia programu rozwoju pod
nazwą „Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011–2030”, lub są
obsługiwane przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 2017 r. o wykonywaniu
zadań z zakresu promocji polskiej gospodarki przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu Spółka Akcyjna (Dz. U. z
2020 r. poz. 994 i 1422);



18) dla gości będących żołnierzami wojsk sojuszniczych, przebywających czasowo w Rzeczypospolitej Polskiej;



19) dla pracowników cywilnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Straży Granicznej, Agencji
Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Wywiadu
Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Celno-Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby
Ochrony Państwa, Służby Więziennej, Inspekcji Transportu Drogowego oraz straży ochrony kolei, w związku z
wykonywaniem, poza miejscem stałego zamieszkania, zadań zawodowych;



20) w zakresie działalności Domu Poselskiego dla osób uprawnionych do zakwaterowania na podstawie
przepisów wydanych w związku z art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i
senatora (Dz. U. z 2018 r. poz. 1799);



21) dla osób świadczących usługi przeglądu, konserwacji lub naprawy sprzętu i aparatury medycznej lub
infrastruktury technicznej, w tym urządzeń technicznych, o których mowa w art. 5 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r.
o dozorze technicznym (Dz. U. z 2019 r. poz. 667 oraz z 2020 r. poz. 568, 1086, 1339, 2255 i 2320), w związku z
wykonywaniem, poza miejscem stałego zamieszkania, zadań zawodowych lub działalności gospodarczej
związanej z tymi usługami;



22) dla pracowników obsługujących lotniska oraz ruch lotniczy, w związku z wykonywaniem zadań
zawodowych;



23) dla osób bezpośrednio zaangażowanych w przygotowanie treści wykorzystywanych przez nadawców
posiadających koncesję, o której mowa w art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz.
U. z 2020 r. poz. 805), w związku z wykonywaniem zadań zawodowych lub działalności gospodarczej związanej z
przygotowaniem treści wykorzystywanych przez tych nadawców;



24) dla cudzoziemców niemogących kontynuować podróży do miejsca stałego zamieszkania lub pobytu;



25) dla pasażerów cywilnych statków powietrznych w przypadkach, w których pasażerowi przysługuje prawo, o
którym mowa w art. 9 ust. 1 lit. b rozporządzenia (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11
lutego 2004 r. ustanawiającego wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy
przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów, uchylającego rozporządzenie (EWG) nr
295/91 (Dz. Urz. UE L 46 z 11.04.2004, str. 1, Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne rozdz. 7, t. 8 , str. 10).”

Czy zjem w hotelu
śniadanie?

 Prowadzenie działalności polegającej na
przygotowywaniu i podawaniu posiłków i
napojów gościom siedzącym przy stołach
lub gościom dokonującym własnego
wyboru potraw z wystawionego menu,
spożywanych na miejscu (ujętej w Polskiej
Klasyfikacji Działalności w podklasie 56.10.A)
oraz związanej z konsumpcją i podawaniem
napojów (ujętej w Polskiej Klasyfikacji
Działalności w podklasie 56.30.Z) jest
dopuszczalne wyłącznie:
 w przypadku realizacji usług polegających
na przygotowywaniu i podawaniu żywności
na wynos lub jej przygotowywaniu i
dostarczaniu
 jest dopuszczalne na terenie prowadzenia
usług hotelarskich wyłącznie dla gości, o
których mowa w slajdzie powyżej, których
pobyt wynosi co najmniej jedną dobę
hotelową, pod warunkiem dostarczania
posiłków lub napojów gościom do pokoju
hotelowego.

Czy
dopuszczalna
jest działalność
twórcza do 17
stycznia 2020
roku?

Do dnia 17 stycznia 2021 r.
prowadzenie przez przedsiębiorców
oraz przez inne podmioty działalności
twórczej związanej z wszelkimi
zbiorowymi formami kultury i rozrywki
(ujętej w Polskiej Klasyfikacji
Działalności w dziale 90.0) jest
dopuszczalne w zakresie
organizowanych bez udziału
publiczności:
1) działań niezbędnych do
przygotowania wydarzeń
artystycznych, takich jak próby i
ćwiczenia;
2) nagrań fonograficznych i
audiowizualnych;
3) wydarzeń transmitowanych za
pomocą środków bezpośredniego
porozumiewania się na odległość

Czy pójdziemy
do muzeum?

Do dnia 17 stycznia 2021 r. ustanawia się ograniczenie
prowadzenia działalności przez instytucje kultury oraz inne
podmioty działające na podstawie przepisów ustawy z dnia 21
listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2020 r. poz. 902) polegające
na zakazie:
1) udostępniania zbiorów publiczności,
2) organizowania wydarzeń z udziałem publiczności – z
wyłączeniem działań prowadzonych za pomocą środków
bezpośredniego porozumiewania się na odległość oraz
udostępniania zbiorów w formie bezkontaktowej, z zachowaniem
odpowiednich wymogów sanitarnych.
Powyższy zakaz nie dotyczy:
1) udostępniania zbiorów, które znajdują się na wolnym powietrzu,
z wyjątkiem wnętrz obiektów kubaturowych, które mają być
zamknięte dla zwiedzających;
2) zwiedzania lasów, parków i ogrodów zabytkowych należących
do instytucji kultury i innych podmiotów, o których mowa powyżej.
Ponadto do dnia 17 stycznia 2021 r. rozporządzenie wprowadza
zakaz prowadzenia przez przedsiębiorców oraz przez inne
podmioty działalności związanej z projekcją filmów lub nagrań
wideo w kinach, na otwartym powietrzu lub w pozostałych
miejscach oraz działalności klubów filmowych (ujętej w Polskiej
Klasyfikacji Działalności w podklasie 59.14.Z), z wyjątkiem
działalności, która może być realizowana przy wykorzystaniu
środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

Czy pójdziemy
do fryzjera?

 Do dnia 17 stycznia 2021 r. prowadzenie przez
przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6
marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców oraz przez inne
podmioty działalności związanej z fryzjerstwem i
pozostałymi zabiegami kosmetycznymi (ujętej w Polskiej
Klasyfikacji Działalności w podklasie 96.02.Z) oraz
związanej z działalnością salonów tatuażu i piercingu
(ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie
96.09.Z) jest dopuszczalne, pod warunkiem zapewnienia,
aby w miejscu, w którym jest prowadzona ta działalność,
przebywali wyłącznie obsługa oraz obsługiwani klienci, a
w przypadku gdy klient wymaga opieki, także jego
opiekun, przy czym:
 W miejscu, w którym jest prowadzona ta działalność, może
przebywać nie więcej niż 1 osoba na 1 stanowisko obsługi, z
wyjątkiem obsługi;
 stanowiska obsługi muszą znajdować się w odległości co
najmniej 1,5 m od siebie, chyba że między tymi stanowiskami
znajduje się przegroda o wysokości co najmniej 1 m, licząc
od powierzchni stanowiska obsługi albo której górna
krawędź kończy się co najmniej 2 m od powierzchni podłogi.

Czy może chociaż
wypożyczymy
książkę…?

 Do dnia 17 stycznia 2021 r. prowadzenie
przez biblioteki publiczne i naukowe
działalności polegającej na
udostępnianiu zbiorów jest dopuszczalne
pod warunkiem zapewnienia, aby w
pomieszczeniu dostępnym dla osób
korzystających ze zbiorów biblioteki
przebywała jednocześnie nie więcej niż 1
osoba na 15 m2 powierzchni takiego
pomieszczenia, z wyłączeniem
bibliotekarzy. Przed wejściem do biblioteki
zamieszcza się informację o limicie osób
oraz podejmuje środki zapewniające jego
przestrzeganie.

Czy hazard jest
możliwy w czasie
pandemii ?

 Rozporządzenie z dnia 21 grudnia 2020 roku
dopuszczało możliwość prowadzenia kasyn oraz
obiektów związanych z eksploatacją automatów
do gier hazardowych na monety (ujętej w Polskiej
Klasyfikacji Działalności w podklasie 92.00.Z) pod
warunkiem, że w obiekcie będzie znajdować się nie
więcej niż 1 osoba na 15 m2 powierzchni dostępnej
dla klientów, przy zachowaniu odległości 1,5 m, z
wyłączeniem obsługi.
 Rozporządzenie z dnia 27 grudnia 2020 roku
wprowadziło nowe obostrzenie uchylając
dotychczasową możliwość, zatem do dnia 17
stycznia 2021 r. ustanawia się zakaz prowadzenia
przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo
przedsiębiorców oraz przez inne podmioty
działalności związanej z eksploatacją automatów
do gier hazardowych na monety (ujętej w Polskiej
Klasyfikacji Działalności w podklasie 92.00.Z) oraz
kasyn, z wyłączeniem kasyn internetowych.”

 Do odwołania ustanawia się czasowe ograniczenie wykonywania
działalności leczniczej polegające na zaprzestaniu:

Czy skorzystamy z
sanatorium?

 udzielania świadczeń w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego, o którym
mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie
uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz
o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1662);
 realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej, w tym
rehabilitacji w ramach:
 turnusów leczniczo-profilaktycznych w podmiotach leczniczych
nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej
 turnusów leczniczo-profilaktycznych w podmiotach leczniczych utworzonych
przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych,
 turnusów readaptacyjno-kondycyjnych w podmiotach leczniczych
utworzonych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, w których
są udzielane stacjonarne i całodobowe świadczenia opieki zdrowotnej z
zakresu leczenia uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej,
jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej,
 turnusów antystresowych w podmiotach leczniczych utworzonych i
nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych przez
funkcjonariuszy lub pracowników Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży
Granicznej oraz Służby Ochrony Państwa,
 turnusów rehabilitacyjnych realizowanych w ramach zamówień udzielanych
przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych na podstawie ustawy z dnia 13
października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2020 r. poz.
266, 321, 568, 695, 875 i 1291), w trybie stacjonarnym

“

Od dnia 31 grudnia 2020 r. od godz. 19.00
do dnia 1 stycznia 2021 r. do godz. 6.00
na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej
przemieszczanie się osób
przebywających na tym obszarze jest
możliwe wyłącznie w celu:

”

➢ wykonywania czynności służbowych lub zawodowych lub wykonywania
działalności gospodarczej;
➢ zaspokajania niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia
codziennego
§ 26 Rozporządzenia

Niniejszy poradnik nie stanowi porady prawnej, jak również wykazu wszystkich
zakazów, a każdy przypadek wymaga indywidualnej oceny.
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