
      

 

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 6 listopada 2020 r. 

Poz. 1972 

 

ROZPORZĄDZENIE  

RADY MINISTRÓW  

z dnia 6 listopada 2020 r. 

zmieniające rozporządzenie 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 2020 r. poz. 1845) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, 

nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 1758, 1797, 1829, 1871, 1917 i 1931) wprowadza 

się następujące zmiany: 

1) w § 6: 

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Do dnia 29 listopada 2020 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. z 2019 r. poz. 238 oraz z 2020 r. poz. 374 i 568) jest dopuszczalne, z wyłączeniem działalności, o której 

mowa w ust. 1 pkt 1 i 3, wykonywanej na terenie prowadzenia usług hotelarskich, wyłącznie: 

1) w zakresie działalności hoteli robotniczych lub hoteli dla pracowników sezonowych (ujętej w Polskiej Kla-

syfikacji Działalności w podklasie 55.90.Z); 

2) dla gości: 

a) korzystających z tych usług w ramach podróży służbowej, o której mowa w art. 775 § 1 ustawy z dnia 

26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, lub podróży wykonywanej w związku z czynnościami służbowymi 

lub zawodowymi, lub związanymi z wykonywaniem działalności gospodarczej, 

b) będących zawodnikami korzystającymi z tych usług w czasie zgrupowań i współzawodnictwa sportowego, 

c) będących osobami wykonującymi zawód medyczny w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 

15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, 

d) będących pacjentami i ich opiekunami, jeżeli konieczność zapewnienia im zakwaterowania wynika 

z warunków określonych dla danego świadczenia opieki zdrowotnej.”, 

b) w ust. 2a i 2b we wprowadzeniu do wyliczenia po wyrazie „gości” dodaje się przecinek i wyrazy „o których mowa 

w ust. 2”, 

c) po ust. 2a dodaje się ust. 2aa i 2ab w brzmieniu: 

„2aa. Potwierdzeniem odpowiednio podróży albo zgrupowania i współzawodnictwa sportowego, albo wykony-

wania zawodu medycznego w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, 

albo konieczności zapewnienia zakwaterowania wynikającego z warunków określonych dla danego świadczenia opieki 

zdrowotnej, o których mowa w ust. 2 pkt 2, jest odpowiednio dokument wystawiony przez pracodawcę albo polski 

związek sportowy, o którym mowa w art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 1133), albo podmiot wykonujący działalność leczniczą, albo pisemne oświadczenie gościa, o którym mowa 

w ust. 2 pkt 2. 
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2ab. Do prowadzenia 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 stosuje się przepisy 

ust. 11–11c, 13 i 14.”, 

d) ust. 11 otrzymuje brzmienie: 

„11. Do dnia 29 listopada 2020 r. prowadzenie przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy 

z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo 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.”, 

e) po ust. 11 dodaje się ust. 11a–11c w brzmieniu: 

„11a. Do dnia 29 listopada 2020 r. ustanawia się ograniczenie prowadzenia działalności przez biblioteki 

publiczne i naukowe, 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) organizacji wydarzeń z udziałem publiczności 

– z wyłączeniem działań prowadzonych za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. 

11b. Zakaz, o którym mowa w ust. 11a, 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 oraz innych podmiotów, 

o których mowa w ust. 11a. 

11c. Do dnia 29 listopada 2020 r. ustanawia się zakaz prowadzenia przez przedsiębiorców w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności związa-

nej z projekcją filmów lub nagrań wideo w kinach, na otwartym powietrzu lub w pozostałych miejscach oraz dzia-

łalności klubów filmowych (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 59.14.Z), z wyjątkiem dzia-

łalności, która może być realizowana przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odle-

głość.”, 

f) uchyla się ust. 12, 

g) po ust. 13 dodaje się ust. 13a w brzmieniu: 

„13a. Do dnia 29 listopada 2020 r. ustanawia się zakaz organizowania i przeprowadzania wydarzeń sporto-

wych lub współzawodnictwa sportowego polegających na biegach lub jeździe na rowerze, z wyjątkiem organizowa-

nych przez polski związek sportowy lub pozostających w bezpośrednim związku z prawami wyłącznymi polskiego 

związku sportowego, o których mowa w art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie.”; 

2) w § 7: 

a) w ust. 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) 1 osoba na 10 m2 – w przypadku obiektów i placówek o powierzchni przeznaczonej w celu sprzedaży lub 

świadczenia usług nie większej niż 100 m2;”, 

b) dodaje się ust. 5 w brzmieniu: 

„5. Do dnia 29 listopada 2020 r. w obiektach handlowych lub usługowych, w tym parkach handlowych, 

o powierzchni sprzedaży lub świadczenia usług powyżej 2000 m2 ustanawia się zakaz: 

1) handlu detalicznego właścicielom lub najemcom powierzchni handlowej, z wyłączeniem takiego, którego 

przeważająca działalność polega na sprzedaży: 

a) żywności w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i ży-

wienia (Dz. U. z 2019 r. poz. 1252 oraz z 2020 r. poz. 284, 285 i 1493), 

b) produktów kosmetycznych w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 4 października 2018 r. o produktach 

kosmetycznych (Dz. U. poz. 2227) innych niż przeznaczone do perfumowania lub upiększania, 

c) artykułów toaletowych, 
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d) środków czystości, 

e) produktów leczniczych w rozumieniu art. 2 pkt 32 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceu-

tyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 944 i 1493), w tym przez apteki lub punkty apteczne, 

f) wyrobów medycznych w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 38 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach me-

dycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 186 i 1493), 

g) środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego w rozumieniu art. 3 ust. 3 pkt 43 

ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia, 

h) gazet lub książek, 

i) artykułów budowlanych lub artykułów remontowych, 

j) artykułów dla zwierząt domowych, 

k) usług telekomunikacyjnych, 

l) części i akcesoriów do pojazdów samochodowych lub motocykli, 

m) paliw; 

2) prowadzenia działalności usługowej właścicielom lub najemcom powierzchni usługowej, z wyłączeniem ta-

kiej, której przeważająca działalność polega na świadczeniu usług: 

a) związanych z fryzjerstwem i pozostałymi zabiegami kosmetycznymi (ujętej w Polskiej Klasyfikacji 

Działalności w podklasie 96.02.Z), 

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; 

3) prowadzenia handlu detalicznego lub działalności usługowej na wyspach handlowych.”; 

3) w § 26 po ust. 2c dodaje się ust. 2d w brzmieniu: 

„2d. Ograniczenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, nie stosuje się w stosunku do pojazdów samochodowych: 

1) 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 Wię-

ziennej, Inspekcji Transportu Drogowego oraz Straży Ochrony Kolei; 

2) którymi jest wykonywany transport osób w związku z ich uczestnictwem we współzawodnictwie sportowym, 

zajęciach sportowych lub wydarzeniach sportowych; 

3) którymi jest wykonywany transport pacjentów w związku z udzielaniem im świadczeń opieki zdrowotnej oraz 

ich opiekunów.”; 

4) w § 27 w ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) pojazdu samochodowego, z wyłączeniem pojazdów samochodowych będących środkami publicznego transportu 

zbiorowego, o których mowa w ust. 1 pkt 1;”; 
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5) w § 28: 

a) w ust. 8 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) w budynkach i innych obiektach kultu religijnego, znajduje się w nich, przy zachowaniu odległości nie 

mniejszej niż 1,5 m, nie więcej uczestników niż: 

a) 1 osoba na 15 m2 powierzchni – do dnia 29 listopada 2020 r., 

b) 1 osoba na 7 m2 powierzchni – od dnia 30 listopada 2020 r. 

– oprócz osób sprawujących kult religijny lub osób dokonujących pochowania, lub osób zatrudnionych przez 

zakład lub dom pogrzebowy w przypadku pogrzebu, oraz że uczestnicy realizują obowiązek zakrywania ust 

i nosa, o którym mowa w § 27 ust. 1, z wyłączeniem osób sprawujących kult religijny;”, 

b) po ust. 8 dodaje się ust. 8a w brzmieniu: 

„8a. Spotkania lub zebrania mające na celu realizację działań statutowych lub wolontariackich, związanych 

z przeciwdziałaniem rozwoju epidemii wywołanej zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, organizowane przez or-

ganizacje harcerskie i skautowe objęte Honorowym Protektoratem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, mogą 

się odbywać, pod warunkiem że w przypadku gdy spotkanie lub zebranie odbywa się: 

1) w budynkach lub innych obiektach wykorzystywanych do prowadzenia działalności statutowej przez te 

organizacje, przy zachowaniu przez uczestników tych spotkań lub zebrań odległości nie mniejszej niż 1,5 m, 

z udziałem nie więcej uczestników niż 1 osoba na 7 m2 powierzchni budynku lub innego obiektu oraz 

realizacji przez uczestników obowiązku zakrywania ust i nosa, o którym mowa w § 27 ust. 1; 

2) na zewnątrz, z udziałem uczestników w liczbie nie większej niż 10, którzy przebywają w odległości nie 

mniejszej niż 1,5 m od siebie i realizują obowiązek zakrywania ust i nosa, o którym mowa w § 27 ust. 1.”, 

c) w ust. 11: 

– pkt 6 otrzymuje brzmienie: 

„6) szkoleń, kursów, egzaminów, testów i kwalifikowania związanych z uprawnieniami wynikającymi 

z przepisów o drogach publicznych, ruchu drogowym, transporcie drogowym, transporcie kolejowym, 

kierujących pojazdami, przewozie towarów niebezpiecznych, dozorze technicznym oraz przepisów 

prawa lotniczego;”, 

– dodaje się pkt 7–10 w brzmieniu: 

„7) szkoleń, kursów, testów kwalifikacyjnych, egzaminów i ćwiczeń odbywających się na terytorium  

Rzeczypospolitej Polskiej koniecznych do zapewnienia gotowości do wykonywania zadań ustawowych 

Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrz-

nego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby 

Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Celno-Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Ochrony 

Państwa, Służby Więziennej oraz Inspekcji Transportu Drogowego; 

8) kursów w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy; 

9) egzaminów przeprowadzanych przez organy jednostek dozoru technicznego; 

10) egzaminów z języka polskiego jako obcego przeprowadzanych przez podmioty posiadające uprawnienia 

do organizowania egzaminu na określonym poziomie biegłości językowej, nadane przez ministra właści-

wego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki.”. 

§ 2. Świadczenie usług hotelarskich, o których mowa w § 6 ust. 2 rozporządzenia zmienianego w § 1, które rozpoczęło 

się przed dniem 7 listopada 2020 r., które nie spełnia warunków określonych w § 6 ust. 2 rozporządzenia zmienianego w § 1, 

w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, kończy się nie później niż z dniem 10 listopada 2020 r. 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 7 listopada 2020 r. 

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki 

 




