
Prawo w czasach epidemii

Kompendium wiedzy dla przedsiębiorców, 
podmiotów leczniczych, pracodawców,  
pracowników, personelu medycznego –
pytania i odpowiedzi dotyczące 
poszczególnych obszarów prawnych. 

Suplement dotyczący ograniczeń wprowadzonych 
w dniu 31 marca 2020 r. – wydanie I. 
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Rozporządzenie Rady Ministrów 
z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie 
ustanowienia  określonych  
ograniczeń, nakazów  i zakazów  
w związku  z wystąpieniem stanu 
epidemii.

„Prawo w czasach epidemii” –
suplement dotyczący nowych 
ograniczeń wprowadzonych w dniu 
31 marca 2020 r.
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WSTĘP

„Misją Collegium Humanum jest: dążenie do ciągłego doskonalenia 
oraz realizacji najwyższych wartości społecznych i akademickich. 
Collegium Humanum  to wspólnota otwartych i kreatywnych ludzi, 
którzy rozumieją jak ważna jest: „edukacja dla sukcesu”.  Dzisiaj chodzi 
o sukces  w zupełnie innym wymiarze. Mam tu na myśli sukces 
w zmaganiach z pandemią choroby wywołanej koronawirusem. Dzisiaj 
jest ten moment, w którym bycie człowiekiem kreatywnym i otwartym 
jest potrzebne jak nigdy wcześniej. Dlatego angażujemy się  w  
prowadzenie projektu, którego celem jest pomoc!. Chcemy, abyście 
mogli się odnaleźć w tej trudnej rzeczywistości. Jej elementem są 
również ciągłe zmiany prawa. Będziemy odpowiadać na najważniejsze 
i najtrudniejsze pytania, które Was nurtują, co do własnych praw 
i obowiązków. Mamy nadzieję, że dzięki temu poczujecie się pewniej 
i bezpieczniej. Tyle możemy zrobić dla Was dzisiaj.”

Warszawa, 26 marca 2020 r. 

Paweł Czarnecki 
Prof. dr hab. 

Rektor Collegium Humanum
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WSTĘP

„Celem Polskiej Federacji Szpitali  jest wspieranie szpitali oraz ich 
menedżerów w działaniach na rzecz ochrony zdrowia pacjentów oraz 
zapewnienia jak najlepszych warunków działalności dla szpitali. Polska 
Federacja Szpitali w obliczu największego wyzwania, jakie w ostatnich 
latach spotkało szpitale, personel medyczny, menedżerów, ale i 
pacjentów, nie może stać obojętnie. Organizujemy bezpłatne e-
szkolenia dla pracowników szpitali, pilotujemy akcję Wsparcie dla 
Szpitala oraz inne projekty pomocy dla szpitali. Mówimy o wysiłkach i 
zaangażowaniu dyrektorów szpitali w walce z pandemią. Jesteśmy w 
mediach ogólnopolskich - w TV, radio oraz w mediach 
społecznościowych i branżowych.  Pomagamy jak możemy. Zdajemy 
sobie sprawę, że w tym trudnym okresie możecie nie mieć czasu i siły 
na analizowanie trudnych zagadnień związanych ze zmianami w 
prawie. Dlatego dla Was dedykujemy ten projekt. Nie ma on 
charakteru jednorazowej publikacji. Będziemy reagować na nowe 
przepisy. Będziemy odpowiadać na Wasze pytania. Zrobimy wszystko 
co w naszej mocy a prawo nie było dla Was dzisiaj problemem. Abyście 
mogli się skupić na rozwiązywaniu innych problemów. Serdecznie 
dziękujemy partnerom projektu: Kancelarii Prawo Gospodarka i 
Zdrowie oraz Collegium Humanum Warsaw Management University.  
Zapraszamy wszystkich dyrektorów szpitali do wspólnego działania w 
ramach Polskiej Federacji Szpitali  PFSz - naszej wspólnej, najbardziej 
reprezentatywnej organizacji pracodawców sektora szpitalnego w 
kraju.” 

Warszawa, 26  marca 2020 r. 

Jarosław J. Fedorowski
Prof. uniw., MD, PhD, MBA

Prezes Polskiej Federacji Szpitali
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WSTĘP

„Nasz Kancelaria nazywa się „Prawo, Gospodarka, Zdrowie”. 
Wybierając ten nazwę kierowaliśmy się tym, że pomiędzy prawem, 
gospodarką i zdrowiem występują oczywiste, przynajmniej dla nas, 
zależności. Jednak wybierając tę nazwę nie mogliśmy nawet 
przypuszczać, że dojdzie do sytuacji, w której te zależności będą tak 
istotne i ważne. A dzisiaj, jak chyba nigdy dotąd, widzimy to wszyscy 
wyraźnie. Dzisiaj te zależności odgrywają kluczową rolę w naszym 
życiu. 
Wiemy, że jest wam ciężko odnaleźć się w tej trudnej sytuacji. Naszą 
rolą jest udzielenie Wam pomocy. Będziemy pracować nad tym, żeby 
przekazać Wam wiedzę, którą dysponujemy. Tak postaramy się pomóc. 
Tylko tyle możemy dla was zrobić. Tylko to potrafimy. Będziemy to 
robić najlepiej jak umiemy.”

Warszawa, 26  marca 2020 r. 

Michał Modro
radca prawny – wspólnik 

Anna Banaszewska
dr nauk prawnych – wspólnik 



CZĘŚĆ 1 - SUPLEMENT

OGRANICZENIA PRAWNE ZWIĄZANE ZE 
ZWALCZANIEM EPIDEMII OD DNIA 31.03.2020 r.  

1. Co to jest „stan zagrożenia epidemicznego”?

2. Co to jest „stan epidemii”?

3. Co to jest „strefa zero”?

4. Co to jest „strefa buforowa”? 

5. Jakie ograniczenia możliwe są w „stanie epidemii”?

6. Czy mogę wyjść lub pojechać do pracy?

7. Czy mogę pojechać do pracy rowerem?

8. Czy jadąc samochodem do pracy mogę zabrać inne osoby?

9. Czy można pracować w biurze u pracodawcy?

10. Czy mogę nadal załatwiać „bieżące sprawy życia 
codziennego”?

11. Co to są „niezbędne potrzeby związane z bieżącymi 
sprawami życia codziennego”? 

12. Czy mogę pomagać osobom najbliższym?

13. Kto jest „osoba najbliższa”? 
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14. Czy mogę wyjść na rolki lub rower?

15. Czy mogę sam jako osoba pełnoletnia wyjść na spacer z 
dwójką dzieci? 

16. Czy mogę wyjść z dzieckiem na plac zabaw?

17. Jakie są zasady przemieszczania się pieszo? 

18. Czy mogę wyjść do kościoła? 

19. Ile osób może być na mszy?

20. Czy może odbyć się pogrzeb?

21. Czy w czasie mszy lub pogrzebu konieczne jest zachowanie 
odstępu 2 m.? 
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CZĘŚĆ 1 OGRANICZENIA PRAWNE ZWIĄZANE ZE 
ZWALCZANIEM EPIDEMII OD DNIA 31.03.2020 r. 

1. Co to jest „stan zagrożenia epidemicznego”?

2. Co to jest „stan epidemii”?

3. Co to jest „strefa zero”?

4. Co to jest „strefa buforowa”?

Stan zagrożenia epidemicznego - sytuacja prawna wprowadzona na danym 
obszarze w związku z ryzykiem wystąpienia epidemii w celu podjęcia 
określonych w ustawie działań zapobiegawczych.
Podstawa prawna: 
• Art. 2 pkt. 23 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz 

zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.
• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie 

ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia 
epidemicznego .

Stan epidemii - sytuacja prawna wprowadzona na danym obszarze w związku 
z wystąpieniem epidemii w celu podjęcia określonych w ustawie działań 
przeciwepidemicznych i zapobiegawczych dla zminimalizowania skutków 
epidemii.
Podstawa prawna: 
• Art. 2  pkt. 22 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz 

zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. 
• § 1 rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie 

ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z 
wystąpieniem stanu epidemii.

Strefa zero - obszar, na którym wystąpił stan epidemii, znajdujący się 
bezpośrednio wokół ogniska wirusa, podlegający ograniczeniom, 
w szczególności zakazom, nakazom oraz środkom kontroli.
Podstawa prawna: 
• Art. 2  pkt. 36 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz 

zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. 

Strefa buforowa - obszar wokół strefy zero, podlegający ograniczeniom, 
w szczególności zakazom lub nakazom dotyczącym przemieszczania się ludzi.
Podstawa prawna: 
• Art. 2  pkt. 37 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz 

zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. 
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5. Jakie ograniczenia możliwe są w „stanie epidemii”?

6. Czy mogę wyjść lub pojechać do pracy?

7. Czy mogę pojechać do pracy na rowerze?

Możliwe ograniczenia w stanie epidemii:
• czasowe ograniczenie określonego sposobu przemieszczania się,
• czasowe ograniczenie lub zakaz obrotu i używania określonych 

przedmiotów lub produktów spożywczych,
• czasowe ograniczenie funkcjonowania określonych instytucji lub zakładów 

pracy,
• zakaz organizowania widowisk i innych zgromadzeń ludności,
• obowiązek wykonania określonych zabiegów sanitarnych, jeżeli wykonanie 

ich wiąże się z funkcjonowaniem określonych obiektów produkcyjnych, 
usługowych, handlowych lub innych obiektów,

• nakaz udostępnienia nieruchomości, lokali, terenów i dostarczenia środków 
transportu do działań przeciwepidemicznych przewidzianych planami 
przeciwepidemicznymi,

• obowiązek przeprowadzenia szczepień ochronnych oraz grupy osób 
podlegające tym szczepieniom, rodzaj przeprowadzanych szczepień 
ochronnych - uwzględniając drogi szerzenia się zakażeń i chorób 
zakaźnych oraz sytuację epidemiczną na obszarze, na którym ogłoszono 
stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii.

Podstawa prawna: 
• Art. 46 ust. 4 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz 

zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

Tak, można wyjść lub pojechać do pracy. W okresie od dnia 1.04.2020 r. do dnia 
11.04.2020 r. zakazuje się na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej 
przemieszczania się osób przebywających na tym obszarze, z wyjątkiem 
przemieszczania się danej osoby w celu wykonywania czynności zawodowych 
lub zadań służbowych, lub pozarolniczej działalności gospodarczej, lub 
prowadzenia działalności rolniczej lub prac w gospodarstwie rolnym, oraz 
zakupu towarów i usług z tym związanych.
Podstawa prawna: 
• § 5 pkt. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w 

sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w 
związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Tak. Ustawodawca nie zakazał jazdy na rowerze do pracy. Pracownik powinien 
jednak używać własnego roweru. Nie może korzystać z roweru miejskiego. 
W okresie od dnia 1.04.2020 r. do dnia 11.04.2020 r. zakazuje się korzystania z 
rowerów miejskich dostępnych publicznie zgodnie z regulacjami określonymi 
przez miasta, gminy lub powiaty.
Podstawa prawna: 
• § 18 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w 

sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w 
związku z wystąpieniem stanu epidemii.



10

8. Czy jadąc samochodem do pracy mogę zabrać inne osoby?

9. Czy można pracować w biurze u pracodawcy?

10. Czy nadal mogę załatwiać „bieżące sprawy życia 
codziennego”?

Ustawodawca nie określił tego jednoznacznie. Nie ma przepisu prawa, który 
by tego wprost zakazywał. Zgodnie z przepisami rozporządzenia, w okresie od 
dnia 1.04.2020 r. do dnia 11.04.2020 r. 
• można przemieszczać się pieszo – ale jednocześnie mogą się poruszać 

osoby w odległości nie mniejszej niż 2 m od siebie
a w okresie od dnia 2.04.2020 r. do dnia 11.04.2020 r.
• zakłady pracy są obowiązane zapewnić odległość pomiędzy stanowiskami 

pracy wynoszącą co najmniej 1,5 m.
Uwzględniając powyższe należałoby przyjąć, z ostrożności, że osoby 
poruszające się razem do pracy samochodem powinny zachować odległość 
wynoszącą co najmniej 1,5 m.  
Podstawa prawna: 
• § 9 ust. 7 pkt. 3) lit. b) oraz § 18 ust. 1 pkt. 1) rozporządzenia Rady 

Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych 
ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Tak, można pracować w biurze u pracodawcy. Z tym, że w okresie od dnia 
2.04.2020 r. do dnia 11.04.2020 r. zakłady pracy są obowiązane zapewnić:
• osobom zatrudnionym niezależnie od podstawy zatrudnienia rękawiczki 

jednorazowe lub środki do dezynfekcji rąk,
• odległość pomiędzy stanowiskami pracy wynoszącą co najmniej 1,5 m.
Podstawa prawna: 
• § 9 ust. 7 pkt. 3) lit. a) i b) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 marca 

2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i 
zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Tak, można nadal załatwiać sprawy życia codziennego. W okresie od dnia 
1.04.2020 r. do dnia 11.04.2020 r. możliwe jest zaspokajanie 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 Kodeksu karnego 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. 
Podstawa prawna: 
• § 5 pkt. 2) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. 

w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów 
w związku z wystąpieniem stanu epidemii.
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11. Co to są „niezbędne potrzeby związane z bieżącymi 
sprawami życia codziennego”? 

12. Czy mogę pomagać osobom najbliższym? 

13. Kto to jest „osoba najbliższa”?

„Niezbędne potrzeby związane z bieżącymi sprawami życia codziennego” to 
spawy, które załatwiamy na co dzień w zwykłym toku czynności naszego 
życia. W rozporządzeniu są wprost wskazane pomoc lekarska lub 
psychologiczna. Należy jednak pamiętać, że obecnie perforowanym i 
możliwym kontaktem z lekarzem, w tym psychiatrą, a także psychologiem są 
teleporady. Do tych spraw należą zakupy towarów (wyjście do sklepu, do 
apteki) i usług (wyjście do weterynarza, na pocztę).
Podstawa prawna: 
• § 5 pkt. 2) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. 

w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów 
w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Tak można pomagać osobom najbliższym. Niezbędne potrzeby związane 
z bieżącymi sprawami życia codziennego czyli takie, które normalnie, 
w zwykłym życiu wykonujemy na co dzień, możemy wykonywać dla siebie lub 
dla osób najbliższych.
Podstawa prawna: 
• § 5 pkt. 2) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. 

w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów 
w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Osoby najbliższe to:
• małżonek 
• wstępny (dziadek, babcia)
• zstępny (dzieci, wnuki)
• rodzeństwo
• powinowaty w tej samej linii lub stopniu (teściowie, rodzeństwo męża lub 

żony)
• osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek
• a także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu (konkubenci, partnerzy, 

partnerki) 
Podstawa prawna: 
• § 5 pkt. 2) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. 

w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów 
w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

• Art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny.
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14. Czy mogę wyjść na rolki lub rower?

15. Czy mogę sam jako osoba pełnoletnia wyjść na spacer z 
dwójką dzieci

Raczej nie. Tej kwestii ustawodawca nie uregulował wprost w przepisach. 
Jednak analiza wskazuje na to, że możliwości wychodzenia na rolki lub rower 
są obecnie ograniczone (poza przemieszczeniem się do pracy nie na rowerze 
miejskim. Ruch na świeżym powietrzu należy zaliczyć do zdrowego trybu 
życia, ale też do niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia 
codziennego. Jednak w okresie od dnia 1.04.2020 r. do dnia 11.04.2020 r. :
• można przemieszczać się pieszo – ale jednocześnie mogą się poruszać 

osoby w odległości nie mniejszej niż 2 m od siebie
• przemieszczanie się osoby do ukończenia 18. roku życia jest możliwe 

wyłącznie pod opieką osoby sprawującej władzę rodzicielską, opiekuna 
prawnego albo innej osoby dorosłej

• zakazuje się korzystania z pełniących funkcje publiczne i pokrytych 
roślinnością terenów zieleni, w szczególności: parków, zieleńców, 
promenad, bulwarów, ogrodów botanicznych, zoologicznych, jordanowskich 
i zabytkowych, a także plaż.

Uwzględniając powyższe znacznie została ograniczona możliwość wyjścia na 
rolki lub rower, w szczególności jeżeli chodzi o korzystanie z parków lub 
bulwarów
Podstawa prawna: 
• § 17 ust. 1 § 18 ust. 1 i ust. 2rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 marca 

2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i 
zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Raczej nie, choć tej kwestii ustawodawca nie uregulował wprost w przepisach. 
Jednak analiza innych przepisów wskazuje na to, że taka możliwość jest 
obecnie ograniczona. W okresie od dnia 1.04.2020 r. do dnia 11.04.2020 r. :
• można przemieszczać się pieszo – ale jednocześnie mogą się poruszać 

osoby w odległości nie mniejszej niż 2 m od siebie;
• zachowanie tej odległości nie jest konieczne ze względu na opiekę nad 

dzieckiem do ukończenia 13. roku życia, osobą z orzeczeniem 
o niepełnosprawności lub osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia 
specjalnego, lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może 
poruszać się samodzielnie

• przemieszczanie się osoby do ukończenia 18. roku życia jest możliwe 
wyłącznie pod opieką osoby sprawującej władzę rodzicielską, opiekuna 
prawnego albo innej osoby dorosłej;

Powyższe przepisy wskazują, że jedna dorosła może zajmować się wyłącznie 
jedną osobą, która nie może przemieszczać się sam.
Podstawa prawna: 
• § 18 ust. 1 i ust. 2rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w 

sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w 
związku z wystąpieniem stanu epidemii.
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16. Czy mogę wyjść na plac zabaw z dzieckiem? 

17. Jakie są zasady przemieszczania się pieszo?

18. Czy mogę pójść do kościoła.

Nie, nie można wyjść na plac zabaw z dzieckiem. W okresie od dnia 1.04.2020 r. 
do dnia 11.04.2020 r. zakazuje się korzystania z pełniących funkcje publiczne i 
pokrytych roślinnością terenów zieleni, w szczególności: parków, zieleńców, 
promenad, bulwarów, ogrodów botanicznych, zoologicznych, jordanowskich i 
zabytkowych, a także plaż.
Podstawa prawna: 
• § 17 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. 

w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów 
w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

W okresie od dnia 1.04.2020 r. do dnia 11.04.2020 r. :
• można przemieszczać się pieszo – ale jednocześnie mogą się poruszać 

osoby w odległości nie mniejszej niż 2 m od siebie;
• zachowanie tej odległości nie jest konieczne ze względu na opiekę nad 

dzieckiem do ukończenia 13. roku życia, osobą z orzeczeniem;
o niepełnosprawności lub osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia 
specjalnego, lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może 
poruszać się samodzielnie;

• przemieszczanie się osoby do ukończenia 18. roku życia jest możliwe 
wyłącznie pod opieką osoby sprawującej władzę rodzicielską, opiekuna 
prawnego albo innej osoby dorosłej.

Podstawa prawna: 
• § 18 ust. 1 i ust. 2rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w 

sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w 
związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Tak, można pójść do kościoła. W okresie od dnia 1.04.2020 r. do dnia 11.04.2020 
r. zakazuje się na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej przemieszczania się 
osób przebywających na tym obszarze, z wyjątkiem przemieszczania się danej 
osoby w celu sprawowania lub uczestniczenia w sprawowaniu kultu 
religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych.
Podstawa prawna: 
• § 5 pkt. 4) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. 

w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów 
w związku z wystąpieniem stanu epidemii.
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19. Ile osób może być na mszy? 

20. Czy może odbyć się pogrzeb?

21. Czy w czasie mszy lub pogrzebu konieczne jest 
zachowanie odstępu 2 m.?

• W okresie od dnia 1.04.2020 r. do dnia 11.04.2020 r. może być 5 uczestników, 
oprócz osób sprawujących kult religijny.

• W okresie 12.04.2020 r. do odwołania, w trakcie sprawowania kultu 
religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych, na danym terenie lub 
w danym obiekcie nie może się znajdować łącznie, zarówno wewnątrz, jak i 
na zewnątrz pomieszczeń, nie więcej niż 50 osób, wliczając w to 
uczestników i osoby sprawujące kult religijny.

Podstawa prawna: 
• § 9 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. 

w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów 
w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Tak, należy zachować ten odstęp. 
W okresie od dnia 1.04.2020 r. do dnia 11.04.2020 r. :
• można przemieszczać się pieszo – ale jednocześnie mogą się poruszać 

osoby w odległości nie mniejszej niż 2 m od siebie;
• zachowanie tej odległości nie jest konieczne ze względu na opiekę nad 

dzieckiem do ukończenia 13. roku życia, osobą z orzeczeniem;
o niepełnosprawności lub osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia 
specjalnego, lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może 
poruszać się samodzielnie;

• przemieszczanie się osoby do ukończenia 18. roku życia jest możliwe 
wyłącznie pod opieką osoby sprawującej władzę rodzicielską, opiekuna 
prawnego albo innej osoby dorosłej.

Podstawa prawna: 
• § 18 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. 

w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów 
w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

• W okresie od dnia 1.04.2020 r. do dnia 11.04.2020 r. na pogrzebie może być 5 
uczestników, oprócz osób prowadzących pogrzeb.

• W okresie 12.04.2020 r. do odwołania, w trakcie pogrzebu w tym czynności 
lub obrzędów religijnych, na danym terenie lub w danym obiekcie nie może 
się znajdować łącznie, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz pomieszczeń, 
nie więcej niż 50 osób, wliczając w to uczestników i osoby prowadzące 
pogrzeb.

Podstawa prawna: 
• § 9 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. 

w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów 
w związku z wystąpieniem stanu epidemii.


