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AXELO ALERT 

 
   

 Dnia 10 października 2020 r. weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 października 
2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z 
wystąpieniem stanu epidemii, dalej zwane „Rozporządzeniem”. Mocą Rozporządzenia dokonano 
zmian w zakresie niektórych z obostrzeń obowiązujących dotychczas, niektóre z nich 
pozostawiono w formie niezmienionej, jak również wprowadzono nowe ograniczenia. 

Poniżej przedstawiamy nowowprowadzone ograniczenia, nakazy i zakazy, jak również niektóre z 
tych kwestii,  które uległy zmianie.  

 

1. Strefy: Ustalono, że od tej pory cały kraj zostaje objęty tzw. strefą żółtą, z wyłączeniem powiatów 
należących do strefy czerwonej. Zgodnie z treścią Rozporządzenia, w województwie podkarpackim, 
do strefy czerwonej należy powiat dębicki i mielecki. W Małopolsce są to powiaty limanowski, 
myślenicki, nowotarski, suski i tatrzański. Wszystkie powiaty należące do wspomnianej strefy, 
zostały określone w załączniku do Rozporządzenia. Takie uregulowanie niniejszej kwestii wiąże się 
z utrzymaniem lub wprowadzeniem szeregu obostrzeń dla obywateli. 

 

2. Obowiązkowe zasłanianie ust i nosa: w miejscach publicznych w całym kraju (nie tylko w strefie 
czerwonej), w tym w: 

a) w środkach publicznego transportu zbiorowego; 

b) w miejscach ogólnodostępnych; 

c) w trakcie sprawowania kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych, w 
budynku użyteczności publicznej przeznaczonym na potrzeby kultu religijnego oraz na 
cmentarzu. 

Obecnie obowiązujący obowiązek zakrywania ust i nosa w zamkniętej przestrzeni publicznej został 
rozciągnięty na przestrzeń otwartą, tj. m.in. na drogi, place, bulwary, promenady, cmentarze, 
miejsca postoju pojazdów, parkingi leśne. Nosa i ust nie trzeba zasłaniać w lesie (za wyjątkiem 
leśnych parkingów), parku, w zieleńcach, ogrodach botanicznych, ogrodach zabytkowych, w 
rodzinnych ogródkach działkowych i na plaży.  

 

3. Zakaz lub ograniczenia w prowadzeniu określonej działalności:  

a) Do odwołania wprowadzono zakaz wykonywania przez przedsiębiorców działalności 
polegającej na prowadzeniu dyskotek i klubów nocnych lub działalności, która polega 
na udostępnieniu miejsca do tańczenia organizowanego w pomieszczeniach lub w innych 
miejscach o zamkniętej przestrzeni. 
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b) Zgromadzenia i imprezy: W przypadku imprez, spotkań, zebrań i przyjęć 
okolicznościowych, zgromadzenia mogą odbywać się z następującymi ograniczeniami 
ilościowymi: 

◼ imprezy, spotkania i zebrania do: 50 osób – w przypadku obszaru czerwonego, do 100 osób 
– w przypadku obszaru żółtego 

◼ przyjęcia ślubne, konsolacje lub przyjęcia komunijne, a także inne przyjęcia 
okolicznościowych do 50 osób – w przypadku obszaru czerwonego, do 75 osób – w 
przypadku obszaru żółtego. 

Oczywiście, wszyscy uczestnicy ww. wydarzeń mają obowiązek zakrywania ust i nosa w 
trakcie ich trwania. 

c) Konsumpcja i usługi gastronomiczne: w strefie czerwonej prowadzenie przez 
przedsiębiorców  działalności polegającej na przygotowywaniu i podawaniu posiłków i 
napojów oraz związanej z konsumpcją i podawaniem napojów (ujętej w Polskiej Klasyfikacji 
Działalności w podklasie 56.30) jest dopuszczalne wyłącznie w godzinach od 6.00 do 
22.00. Czasowego ograniczenia prowadzenia działalności gospodarczej nie stosuje 
się wyłącznie do działalności polegającej na przygotowywaniu i podawaniu żywności 
na wynos lub jej przygotowywaniu i dostarczaniu. 

 

Z informacjami nt. zmian, jakie zostały wprowadzone w zakresie organizacji wydarzeń 
lub prowadzenia poszczególnych rodzajów działalności, w tym w szczególności z 
limitami osobowymi oraz metrażowymi, można zapoznać się za pośrednictwem strony 
internetowej Serwisu Samorządowego PAP.  

Poniżej umieszczamy aktywny link, pod którym zostały zamieszczone ww. informacje: 
https://samorzad.pap.pl/kategoria/aktualnosci/jakie-obostrzenia-dla-powiatow-
czerwonych-i-zoltych-od-10-pazdziernika-2020-r 

 

4. Handel - godziny dla seniorów: dodatkowo, od dnia 15 października 2020 weszło w życie 
rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 października 2020 r., zmieniające przedmiotowe 
Rozporządzenie, na mocy którego wprowadzone zostały tzw. godziny dla seniorów. 
Analogicznie, jak to miało miejsce w kwietniu, w godzinach od 10.00 do 12.00 - od poniedziałku do 
piątku, zakupy w sklepach spożywczych, aptekach, drogeriach czy też usługi pocztowe będą 
dostępne wyłącznie dla osób, które ukończyły 60 rok życia. Odstępstwem od tej zasady będzie 
wystąpienie sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia. W takim wypadku, wyjątkowo osoba, która 
znajduje się w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia pomimo, że nie ukończyła 60 lat, będzie mogła 
nabyć produkt leczniczy, wyrób medyczny albo środek spożywczy specjalnego przeznaczenia 
żywieniowego. 

 

Podkreślamy jednak, że z zapowiedzi premiera Mateusza Morawieckiego z dnia 15 października 2020 r. 
wynika, że do Rozporządzenia zostaną wprowadzone kolejne zmiany. Mają one wejść w życie 17 
października 2020 r. Jednak zmiany dotyczące organizacji imprez okolicznościowych, w tym wesel 
będą obowiązywały od 19 października 2020 r.  

 

Nowo wprowadzane zmiany – obowiązujące od 17 października 2020 r. - dotyczą m.in.: 

S T R E F A  C Z E R W O N A :  

◼ ograniczenie liczby osób przebywających w placówkach handlowych do 5 osób na 1 kasę; 

◼ wykonywanie działalności polegającej na przygotowywaniu i podawaniu posiłków i napojów 
oraz związanej z konsumpcją i podawaniem napojów dopuszczalne będzie wyłącznie w 
godz. 6:00-21:00. Po godzinie 21:00 możliwa będzie wyłącznie sprzedaż na wynos. 
Ponadto, w trakcie otwarcia lokalu zajęty może być co drugi stolik; 

◼ transport publiczny - 50 % miejsc siedzących lub 30 % wszystkich miejsc; 

◼ podczas uroczystości religijnych może uczestniczyć maksymalnie 1 osoba na 7 m2 ; 

◼ w zgromadzeniach publicznych może wziąć udziału do 10 osób; 

◼ w szkołach wyższych i ponadpodstawowych wprowadzone zostanie nauczanie zdalne (z 
wyłączeniem zajęć praktycznych); 

◼ wydarzenia sportowe mogą być organizowane bez udziału publiczności; 

https://samorzad.pap.pl/kategoria/aktualnosci/jakie-obostrzenia-dla-powiatow-czerwonych-i-zoltych-od-10-pazdziernika-2020-r
https://samorzad.pap.pl/kategoria/aktualnosci/jakie-obostrzenia-dla-powiatow-czerwonych-i-zoltych-od-10-pazdziernika-2020-r
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◼ wydarzenia kulturalne – do 26 % udziału publiczności; 

◼ wprowadzony zostanie zakaz działalności basenów, aquaparków, siłowni; 

◼ wprowadzony zostanie zakaz organizacji imprez okolicznościowych, w tym wesel. 

S T R E F A  Ż Ó Ł T A :  

◼ wykonywanie działalności polegającej na przygotowywaniu i podawaniu posiłków i napojów 
oraz związanej z konsumpcją i podawaniem napojów dopuszczalne będzie wyłącznie w 
godz. 6:00-21:00. Po godzinie 21:00 możliwa jest wyłącznie sprzedaż na wynos. Ponadto, 
w trakcie otwarcia lokalu zajęty może być co drugi stolik.; 

◼ transport publiczny - 50 % miejsc siedzących lub 30 % wszystkich miejsc; 

◼ w uroczystościach religijnych może uczestniczyć maksymalnie 1 osoba na 4 m2; 

◼ zgromadzenia publiczne do 25 osób; 

◼ w szkołach wyższych i ponadpodstawowych wprowadzone zostanie nauczanie hybrydowe; 

◼ wydarzenia sportowe mogą być organizowane wyłącznie bez udziału publiczności; 

◼ wydarzenia kulturalne – do 25 % udziału publiczności; 

◼ zawieszenie działalności basenów, Aquaparków i siłowni; 

◼ imprezy okolicznościowe, w tym wesela mogą być organizowane z zachowaniem limitu 
osobowego – maksymalnie 20 osób. Nie można również urządzać zabawy tanecznej.  

 

Poinformowano również, że od soboty (17 października 2020 r.) do strefy czerwonej zostaną 
dołączone kolejne powiaty oraz miasta.  

◼ W województwie podkarpackim poza powiatami dębickim i mieleckim, objęte strefą 
czerwoną zostaną następujące powiaty: brzozowski, jarosławski, kolbuszowski, leżajski, 
łańcucki, przemyski, przeworski, ropczycko-sędziszowski, rzeszowski, sanocki, strzyżowski, 
leski oraz miasta Przemyśl i Rzeszów.  

◼ Z kolei w Małopolsce są to dodatkowo powiaty: bocheński, chrzanowski, gorlicki, krakowski, 
miechowski, nowosądecki, olkuski, oświęcimski, wadowicki, wielicki i miasta: Kraków, Nowy 
Sącz i Tarnów. 

 

Z informacjami nt. aktualnych obostrzeń można zapoznać się za pośrednictwem Serwisu 
Rzeczypospolitej Polskiej. Poniżej przesyłamy aktywny link, pod którym zamieszczane zostają na 
bieżąco informacje dotyczące ograniczeń, zakazów i nakazów obowiązujących w związku z 
epidemią: https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia 

 

Ponadto wskazujemy, że obowiązki pracodawców w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu 
się wirusa Covid-19 oraz dbania o zdrowie pracowników nie uległy zmianie. Nadal są oni zobowiązani 
zapewnić osobom zatrudnionym niezależnie od podstawy zatrudnienia rękawiczki jednorazowe lub środki 
do dezynfekcji rąk oraz odległość między 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.   

 

https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia

