
R O Z P O R Z Ą D Z E N I E   

R A D Y  M I N I S T R Ó W  

z dnia ………………. 2020 r. 

 

w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w 

związku z wystąpieniem stanu epidemii 

Na podstawie art. 46a i art. 46b pkt 1–6 i 8–12 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o 

zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 1239, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje: 

 

Rozdział 3 

Ograniczenia funkcjonowania określonych instytucji lub zakładów pracy, czasowe 

ograniczenie określonych zakresów działalności przedsiębiorców oraz obowiązek 

wykonania określonych zabiegów sanitarnych 

§ 6. 1. Do odwołania 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) oraz przez inne podmioty 

działalności polegającej na prowadzeniu dyskotek i klubów nocnych. 

2. Od dnia 6 czerwca 2020 r. prowadzenie 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) oraz przez inne podmioty działalności: 

1) 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 Polskiej Klasyfikacji Działalności w 

podklasie 82.30.Z), 

2) twórczej związanej z wszelkimi zbiorowymi formami kultury i rozrywki (ujętej w 

Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale 90.0), 

                                                 
1)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1495 oraz 

z 2020 r. poz. 284, 322, 374, 567 i 875. 



3) 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),  

4) usługowej związanej z poprawą kondycji fizycznej (ujętej w Polskiej Klasyfikacji 

Działalności w podklasie 96.04.Z) 

– jest dopuszczalne pod warunkiem realizowania przez uczestników, widzów lub 

klientów obowiązku zakrywania ust i nosa, o którym mowa w § 18 ust. 1, a w 

przypadku innych niż organizowane na otwartym powietrzu: wystaw, targów, 

konferencji, kongresów, przedstawień, spektakli, projekcji filmów lub nagrań wideo – 

także po warunkiem udostępnienia ich uczestnikom, widzom lub klientom nie więcej 

niż połowy liczby miejsc. 

3. 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. z 2019 r. poz. 238 oraz z 2020 r. poz. 374 i 568) 

jest dopuszczalne, z wyłączeniem działalności, o której mowa w ust. 1, 

wykonywanej na terenie prowadzenia usług hotelarskich; przepisy ust. 2 i 4 stosuje 

się. 

4. Do odwołania prowadzenie przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów 

ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców oraz przez inne podmioty 

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), jest 

dopuszczalne, pod warunkiem zapewnienia, aby: 

1) w lokalu oraz w ogródku gastronomicznym rozumianym jako wyznaczone 

miejsce do sezonowego użytkowania dla celów gastronomicznych, w których 

jest prowadzona ta działalność, lub w wydzielonej strefie gastronomicznej sali 

sprzedaży w przypadku stacji paliw płynnych w rozumieniu art. 3 pkt 8 ustawy z 

dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w 

niektóre inne dni lub w ogródku gastronomicznym stacji paliw w przypadku stacji 

paliw płynnych w rozumieniu art. 3 pkt 8 tej ustawy, klienci realizowali 

obowiązek zakrywania ust i nosa, o którym mowa w § 18 ust. 1, do czasu 

zajęcia przez nich miejsc, w których będą spożywali posiłki lub napoje; 



2) obsługa realizowała obowiązek zakrywania ust i nosa, o którym mowa w § 18 

ust. 1. 

5. Do odwołania 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: 

1) w lokalu, w którym jest prowadzona ta działalność przebywali wyłącznie 

obsługiwani klienci oraz obsługa; 

2) klienci i obsługa realizowali obowiązek zakrywania ust i nosa, o którym mowa w 

§ 18 ust. 1. 

6. Do odwołania prowadzenie przez przewoźnika lotniczego w rozumieniu 

art. 2 pkt 16 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze, działalności związanej z 

przewozem lotniczym pasażerskim jest dopuszczalne pod warunkiem : 

1) zapewnienia płynów do dezynfekcji rąk na pokładzie statku powietrznego; 

2) czyszczenia powierzchni statku powietrznego, z którymi pasażer miał styczność 

– po każdym odcinku lotu z pasażerami; 

3) dezynfekcji statku powietrznego: 

a) raz na dobę w przypadku wykonywania operacji lotniczych z 

pasażerami, 

b) po każdej operacji lotniczej z osobą chorą albo z podejrzeniem 

zakażenia chorobą zakaźną, 

c) po każdej operacji lotniczej wykonywanej z lotniska określonego w 

załączniku do dyrektywy bezpieczeństwa wydawanej przez Agencję Unii 

Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego na podstawie art. 76 ust. 6 

lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1139 

z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie wspólnych zasad w dziedzinie lotnictwa 

cywilnego i utworzenia Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa 

Lotniczego oraz zmieniającego rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (WE) nr 2111/2005, (WE) nr 1008/2008, (UE) nr 

996/2010, (UE) nr 376/2014 i dyrektywy Parlamentu Europejskiego i 

Rady 2014/30/UE i 2014/53/UE, a także uchylającego rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 552/2004 i (WE) nr 216/2008 



i rozporządzenie Rady (EWG) nr 3922/91 (Dz. Urz. UE L 212 z 

22.08.2018, str. 1); 

4) przekazania pasażerom, za pośrednictwem personelu pokładowego, do 

wypełnienia formularzy kart lokalizacji podróżnego dla celów zdrowotnych oraz 

odebrania wypełnionych kart. 

7. Personel pokładowy przekazuje karty lokalizacji podróżnego dla celów 

zdrowotnych, o których mowa w ust. 6 pkt 4, osobie wyznaczonej przez 

zarządzającego lotniskiem. 

8. Osoba wyznaczona przez zarządzającego lotniskiem przekazuje karty 

lokalizacji podróżnego dla celów zdrowotnych, o których mowa w ust. 6 pkt 4, 

właściwemu miejscowo wojewodzie w celu wprowadzenia zawartych w niej danych 

do systemu teleinformatycznego, o którym mowa w § 2 ust. 3 pkt 1. 

9. Do odwołania prowadzenie przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów 

ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców oraz przez inne podmioty 

działalności związanej ze sportem, rozrywkowej i rekreacyjnej (ujętej w Polskiej 

Klasyfikacji Działalności w dziale 93.0) jest dopuszczalne, pod warunkiem 

zapewnienia, aby: 

1) na stadionach i boiskach w zakresie organizacji współzawodnictwa 

sportowego seniorów w rozgrywkach prowadzonych przez polski związek sportowy w 

drugiej i trzeciej klasie rozgrywkowej oraz Pucharze Polski lub ligę zawodową 

działającą w najwyższej klasie rozgrywkowej w sporcie piłka nożna oraz na 

stadionach oraz przy wykorzystaniu infrastruktury zewnętrznej do uprawiania sportów 

motorowych w zakresie organizacji współzawodnictwa sportowego w zakresie 

organizacji współzawodnictwa sportowego w rozgrywkach prowadzonych przez 

polski związek sportowy w drugiej klasie rozgrywkowej oraz przez ligę zawodową 

działającą w najwyższej klasie rozgrywkowej w sporcie żużlowym organizacja 

współzawodnictwa sportowego odbywała się bez udziału publiczności; 

2) w zajęciach lub wydarzeniach sportowych oraz współzawodnictwie 

sportowym (z wyłączeniem pól golfowych, kortów tenisowych, stajni, stadnin i torów 

wyścigowych dla koni, infrastruktury do sportów wodnych i lotniczych, których nie 

dotyczą ograniczenia co  do maksymalnej liczby osób), uczestniczyło nie więcej niż 

150 uczestników, bez udziału publiczności; 

3) na basenach, siłowniach, klubach i centrach fitness i w zakresie 

organizacji obozów sportowych zajęcia odbywały się według wytycznych Głównego 



Inspektora Sanitarnego, o których mowa w art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 

marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59 oraz z 

2020 r. poz. 322, 374 i 567), bez udziału publiczności; 

4) działalność rozrywkowa i rekreacyjna odbywała się z ograniczeniem do 

nie więcej niż 150 uczestników, z wyjątkiem wskazanej w ust. 1.   

10. W obiektach Centralnego Ośrodka Sportu oraz do czynności 

związanych ze szkoleniem sportowym, prowadzonych w obiektach Areny Pruszków 

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Ośrodka Sportu i Rekreacji Kolna Kraków, 

Narodowego Centrum Żeglarstwa AWFiS Gdańsk im. Krzysztofa Zawalskiego, 

Akademickiego Związku Sportowego Centralnego Ośrodka Sportu Akademickiego 

ośrodek w Gdańsku – Górki Zachodnie, Politechniki Łódzkiej – Akademickiego 

Centrum Sportowo-Dydaktycznego „Zatoka Sportu”, Ośrodka Przygotowań 

Paraolimpijskich spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Tor regatowy „Brdyujście” 

ograniczeń określonych w § 19 ust. 3,  nie stosuje się. 

11. W przypadkach i na obiektach, o których mowa w ust. 9 pkt 1-3 i ust. 10: 

1) podmiot uprawniony do udostępnienia obiektu, organizator wydarzenia 

sportowego lub organizator zajęć sportowych (w przypadku zajęć poza obiektem 

sportowym oraz niezwiązanych z wydarzeniem sportowym): 

a) weryfikuje liczbę osób uczestniczących w zajęciach sportowych lub 

wydarzeniu sportowym,  korzystających z obiektu sportowego lub sprzętu 

sportowego, 

b) dezynfekuje szatnie i węzły sanitarne, 

c) zapewnia osobom uczestniczącym w zajęciach, wydarzeniu sportowym, 

lub korzystającym z obiektu sportowego lub sprzętu sportowego środki do 

dezynfekcji rąk i sprzętu sportowego, 

d) dezynfekuje urządzenia i sprzęt sportowy po każdym użyciu i każdej 

grupie korzystających, 

e)  zapewnia 15 minutowe odstępy między wchodzącymi i wychodzącymi 

uczestnikami zajęć, wydarzeń sportowych lub korzystających z obiektu lub w inny 

sposób ogranicza kontakt pomiędzy tymi osobami; 

2) osoby uczestniczące w zajęciach sportowych lub wydarzeniu sportowym oraz 
korzystające z obiektu sportowego lub sprzętu sportowego są obowiązane do 
dezynfekcji rąk, wchodząc i opuszczając obiekt, wydarzenie sportowe lub zajęcia 
sportowe. 
 



Rozdział 4 

Zakaz organizowania widowisk i innych zgromadzeń ludności 

§ 15. 1. Do odwołania zakazuje się organizowania zgromadzeń w rozumieniu 

art. 3 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. – Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 631), z wyłączeniem zgromadzeń organizowanych na podstawie 

zawiadomienia, o którym mowa w art. 7 ust. 1, art. 22 ust. 1  albo decyzji, o której 

mowa w art. 26b ust. 1 tej ustawy, przy czym maksymalna liczba uczestników nie 

może być większa niż 150 osób. 

2. Uczestnicy zgromadzenia, o którym mowa w ust. 1, obowiązani są do 

zachowania odległości co najmniej 2 m między sobą i do zakrywania ust i nosa, 

zgodnie z przepisami § 18 ust. 1. 

3. Wojewoda, w przypadku zgromadzeń organizowanych na podstawie decyzji, 

o której mowa w art. 26b ust. 1 ustawy wymienionej w ust. 1, albo organ gminy, w 

przypadku zgromadzeń organizowanych na podstawie zawiadomienia, o którym 

mowa w art. 7 ust. 1 albo art. 22 ust. 1 tej ustawy, informuje wojewódzkiego 

inspektora sanitarnego o organizowanych zgromadzeniach niezwłocznie po wydaniu 

decyzji, o której mowa w art. 26b ust. 1 ustawy wymienionej w ust.1, albo 

zawiadomieniu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 albo art. 22 ust. 1 tej ustawy. 

4. Wojewódzki inspektor sanitarny może przedstawić wojewodzie, w przypadku 

zgromadzeń organizowanych na podstawie decyzji, o której mowa w art. 26b ust. 1 

ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. – Prawo o zgromadzeniach, albo organowi gminy, w 

przypadku zgromadzeń organizowanych na podstawie zawiadomienia, o którym 

mowa w art. 7 ust. 1 albo art. 22 ust. 1 tej ustawy, opinię w zakresie zagrożeń dla 

uczestników zgromadzenia i innych osób, w związku z sytuacją epidemiczną w tej 

gminie. Opinia ta jest publikowana na stronach Biuletynów Informacji Publicznej 

właściwych organów oraz przekazywana organizatorowi zgromadzenia. 

5. Organizator zgromadzenia obowiązany jest poinformować uczestników 

zgromadzenia o zasadach udziału w zgromadzeniu, wynikających z ust. 1 i 2  oraz o 

treści opinii, o której mowa w ust. 4. 

6. Wojewoda, w przypadku zgromadzeń organizowanych na podstawie decyzji, 

o której mowa w art. 26b ust. 1 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. – Prawo o 

zgromadzeniach, albo organ gminy, w przypadku zgromadzeń organizowanych na 



podstawie zawiadomienia, o którym mowa w art. 7 ust. 1 albo art. 22 ust. 1 tej 

ustawy, wyznacza swojego przedstawiciela do udziału w zgromadzeniu, jeżeli 

przewidywana liczba uczestników zgromadzenia przekracza 50 osób. 

7. Przedstawiciel wojewody, w przypadku zgromadzeń organizowanych na 

podstawie decyzji, o której mowa w art. 26b ust. 1 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. – 

Prawo o zgromadzeniach, albo przedstawiciel organu gminy, w przypadku 

zgromadzeń organizowanych na podstawie zawiadomienia, o którym mowa w art. 7 

ust. 1 albo art. 22 ust. 1 tej ustawy, przy podejmowaniu działań określonych w art. 20 

ustawy wymienionej w ust. 1, obowiązany jest do uwzględnienia wymogów 

określonych w ust. 1 i 2, oraz uwarunkowań wynikających z opinii Wojewódzkiego 

Inspektora Sanitarnego, o której mowa w ust. 4. 

8. Do odwołania zakazuje się organizowania innych niż określone w ust. 1 

zgromadzeń organizowanych w ramach działalności kościołów i innych związków 

wyznaniowych oraz imprez, spotkań i zebrań niezależnie od ich rodzaju, z 

wyłączeniem spotkań: 

1) danej osoby z jej osobami najbliższymi 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) lub z osobami najbliższymi osobie, z którą 

pozostaje we wspólnym pożyciu; 

2) 2 osób; 

3) 150 osób – w przypadku przyjęć ślubnych, konsolacji lub przyjęć 

komunijnych, a także innych przyjęć okolicznościowych – od dnia 6 czerwca 

2020 r.; obowiązku, o którym mowa w § 18 ust. 1 nie stosuje się. 

9. Ograniczenia, o którym mowa w ust. 3, 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, a także związanych z działalnością organizacji 
pozarządowych, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, 1570 i 
2020 oraz z 2020 r. poz. 284), oraz organizacją i przeprowadzaniem egzaminów 
określonych w przepisach odrębnych. 
 

§ 20. Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w 

sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z 

wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 878 i 904). 

§ 21. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 30 maja 2020 r., z wyjątkiem: 



1) § 6 ust. 6-8, § 17 ust. 1 pkt 5 i ust. 4, § 18 ust. 2 i 3 pkt 14, które wchodzą w 

życie z dniem 1 czerwca 2020 r.; 

2) § 6 ust. 9 pkt 3, który wchodzi w życie z dniem 6 czerwca 2020 r . 

                                                                                   

PREZES RADY MINISTRÓW 

 


