
GESETZBLATT DER REPUBLIK POLEN 
 

Warschau, den 15. April 2020 
Position 673 

 
ERLASS DES MINISTERRATES 

vom 15. April 2020 
 

zur Änderung des Erlasses zur Festlegung bestimmter Einschränkungen, Anordnungen und 
Verbote im Zusammenhang mit dem Epidemie Zustand 

 
Aufgrund des Art. 46a und Art. 46b, Punkt 1-6 und 8-12 des Gesetzes vom 05. Dezember 2008 

über Infektionen und Infektionskrankheiten, die Menschen betreffen (Gesetzblatt vom 2019, Positionen 
1239 und 1495 und vom 2020 Positionen 284,322,374 und 567) wird folgendes angeordnet: 

 
§1. Der Erlass des Ministerrates vom 10. April 2020 zur Festlegung bestimmter Einschränkungen, 
Anordnungen und Verbote im Zusammenhang mit dem Epidemie Zustand (Gesetzblatt Position 658) 
wird wie folgt geändert: 
 

1) der Text des § 2, Abs. 9, Punkt 1 Buchstabe b lautet wie folgt:  
 
„b) Fischer im Sinne des Gesetzes vom 11. September 2019 über die Arbeit auf 
Fischereischiffen (Gesetzblatt Position 2197) oder Seeleute im Sinne des Art. 2 Punkt 3 des 
Gesetzes vom 05. August 2015 über die Arbeit auf Hochsee (Gesetzblatt vom 2019, Positionen 
1889 und 2197), weiter „Gesetz über die Arbeit auf Hochsee genannt“, einschließlich der 
Seeleute, die aufgrund der Regelungen des Art. 46 bzw. des Art. 108 des Gesetzes über die 
Arbeit auf Hochsee beschäftigt sind, als auch Seeleute, die nach Ablauf ihrer Arbeitszeit Schiffe 
in einem polnischen Hafen verlassen mit dem Ziel der unverzüglichen Repatriierung, die im 
Artikel 57 des Gesetzes über die Arbeit auf Hochsee erwähnt wird, außerhalb des Territoriums 
der Republik Polen und Personen, die auf See-Öl- und Bohrplattformen, die sich im Gebiet der 
polnischen ausschließlichen Wirtschaftszone in der Ostsee befinden, aufgrund eines anderen 
Vertrages als Arbeitsvertrag für Seeleute arbeiten bzw. Dienstleistungen erbringen,“; 

 
2) der Text des § 5, Punkt 1 lautet wie folgt:  

 
„1) Ausübung beruflicher Tätigkeiten oder dienstlicher Aufgaben oder nichtlandwirtschaftlicher 
Tätigkeiten oder Ausübung landwirtschaftlicher Tätigkeiten oder Arbeiten auf einem Bauernhof 
oder Realisierung von Aufgaben zum Schutz und zur Sicherung von Kulturpflanzen und 
landwirtschaftlichen Produkten gegen Schäden durch Tiere oder zur Verhinderung der 
Ausbreitung von Tierseuchen als auch des Erwerbs von Waren und Dienstleistungen, die damit 
im Zusammenhang stehen;“; 

 
3) der Text des § 16, Abs. 1, Punkt 1 lautet wie folgt:  

 



„1) die öffentlich sind und Grünflächen im Sinne des Art. 5, Punkt 21 des Naturschutzgesetzes 
vom 16. April 2004 (Gesetzblatt vom 2020, Positionen 55 und 471), als auch Strände;“; 

 
4) im § 17, Abs. 1, Punkt 2 wird der Satz: „Art. 1a, Abs. 4, Punkt 3a des Gesetzes vom 20. Juni 

1992 über den Anspruch auf ermäßigte Tarife mit öffentlichen Verkehrsmitteln (Gesetzblatt vom 
2018, Position 295)“ durch folgenden Satz ersetzt: „Art. 4, Abs. 1, Punkt 14 des Gesetzes vom 
16. Dezember 2010 über den öffentlichen Verkehr (Gesetzblatt vom 2019, Positionen 2475 und 
2493 und vom 2020, Positionen 400 und 462)“; 

 
5) der Text des § 18 lautet wie folgt: 

 
„§ 18.1. Ab den 16. April 2020 bis auf Widerruf besteht die Verpflichtung, Mund und Nase mit 
Kleidung oder deren Teilen, mit einer Maske oder mit einer Schutzmaske zu bedecken: 
 
1) in öffentlichen Verkehrsmitteln im Sinne des Art. 4, Abs. 1, Punkt 14 des Gesetzes vom 16. 

Dezember 2010 über den öffentlichen Verkehr und in Kraftfahrzeugen, die von Personen 
benutzt werden, die in einer Wohnung bzw. in einem Haushalt nicht zusammenleben; 

2) an öffentlichen Orten, einschließlich:  
a) auf Straßen und Plätzen; 
b) an Arbeitsplätzen und in öffentlichen Gebäuden, die für folgende Zwecke vorgesehen 

sind: der öffentlichen Verwaltung, Justiz, Kultur, Religionsausübung, Bildung, 
Hochschulbildung, Wissenschaft, Erziehung, des Gesundheitswesens, der Sozialhilfe, 
des Bankwesens, Handels, der Gastronomie, Dienstleistungen, einschließlich der Post- 
und Telekommunikation Dienstleistungen, des Tourismus, Sports, 
Fahrgästeabfertigung im Bahn-, Straßen-, Flug-, See-, Binnenschifffahrtverkehr; als 
öffentliche Gebäuden zählen auch Büro- bzw. Sozialgebäuden, 

c) in Handels- bzw. Dienstleistungsobjekten, Einkaufsstellen bzw. 
Dienstleistungsbetrieben und in Märkten (Stände), 

d) auf gemeinschaftlichen Grundstücken im Sinne des Art. 3, Abs. 2 des Gesetzes vom 
24. Juni 1994 über das Eigentum an Räumlichkeiten (Gesetzblatt vom 2020, Positionen 
532 und 568). 
 
2. die im Abs. 1 festgelegte Verpflichtung gilt in folgenden Fällen nicht: 
 

1) in Kraftwagen, in denen sich 1 Person bzw. 1 Person mit einem im Punkt 2 angeführten Kind befindet 
bzw. fährt; 
2) bei Kindern bis zum vollendeten 4. Lebensjahr; 
3) bei Personen, die ihren Mund oder ihre Nase aufgrund von Gesundheitszustand, allgemeinen 
Entwicklungsstörungen, mittelschwerer oder schwerer geistiger Behinderung oder Unselbstständigkeit 
nicht bedecken können; die Vorlage eines Gutachtens oder einer Bescheinigung in dieser Hinsicht ist 
nicht erforderlich; 
4) bei Personen, die berufliche, dienstliche oder kommerzielle Tätigkeiten im Sinne des Abs. 1, Punkt 2, 
Buchstaben b und c in Gebäuden, Betrieben, Objekten, Einrichtungen und Marktplätzen (Ständen) 
ausüben, mit Ausnahme der Personen, die direkten Kundendienst leisten;  



5) bei Fahrern in öffentlichen Verkehrsmitteln im Sinne des Art. 4, Abs. 1, Punkt 14 des Gesetzes vom 
16. Dezember 2010 über den öffentlichen Verkehr bzw. bei Fahrern von Kraftwagen im gewerblichen 
Personenverkehr, wenn von Betreibern des öffentlichen Verkehrs bzw. Organisatoren dieses 
Transportes im Sinne des Art. 4, Abs. 1, Punkt 8 und 9 des vorliegenden Gesetzes oder Unternehmern, 
die gewerblichen Personenverkehr betreiben, sichergestellt wird, dass der Fahrer von den beförderten 
Personen getrennt bleibt, so dass ein Kontakt vermieden wird im Sinne des Art 2, Punkt 25 des 
Gesetzes vom 05. Dezember 2008 über Maßnahmen zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionen 
und Infektionskrankheiten, die Menschen betreffen; 
6) bei Geistlichen, die Gesamtheit religiöser Handlungen halten, einschließlich religiösen Zeremonien 
und Tätigkeiten während dieser Handlungen; 
7) bei Soldaten des Militärs der Republik Polen und der verbündeten Armeen, als auch bei Bediensteten 
des Militärabwehrdienstes und des Militärnachrichtendienstes, die ihre dienstlichen Aufgaben ausführen 
und dabei ihre persönlichen Schutzausrüstungen verwenden, die der Art und Weise der durchgeführten 
Maßnahmen entsprechen.  
 
  3. Personen, die berufliche Tätigkeiten in Handels- oder Dienstleistungseinrichtungen 
oder Einkaufsstellen bzw. Dienstleistungsbetrieben ausüben, können, während der Ausübung dieser 
beruflichen Tätigkeiten, die im Abs. 1 angeführte Verpflichtung erfüllen durch Abdecken von Mund und 
Nase mit Hilfe eines Visiers, wenn alle Kassen oder Verkaufsstellen oder Serviceleistungen in einem 
bestimmten Objekt oder in einer bestimmten Einrichtung durch eine zusätzliche Schutzabdeckung vom 
Kunden getrennt sind. 
 
  4. Mund und Nase sind zu entblößen auf Forderung: 
 

1) zuständiger Organe bei Personalien Kontrolle zur Feststellung der Identität;  
2) einer anderen Person im Zusammenhang mit Serviceleistungen bzw. mit beruflichen oder 

dienstlichen Maßnahmen bei Notwendigkeit, die Identität einer Person festzustellen bzw. zu 
überprüfen.“ 

 
§ 2. Der Erlass tritt am Tag seiner Bekanntgabe in Kraft.  
 
 
      Vorsitzender des Ministerrates: M. Morawiecki  

 



DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 15 kwietnia 2020 r. 

Poz. 673 

ROZPORZĄDZENIE  

RADY MINISTRÓW  

z dnia 15 kwietnia 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 2019 r. poz. 1239 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284, 322, 374 i 567) zarządza 

się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń,

nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 658) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 2 w ust. 9 w pkt 1 lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) rybaków w rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2019 r. o pracy na statkach rybackich (Dz. U. poz. 2197) lub

marynarzy w rozumieniu art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o pracy na morzu (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 1889 i 2197), zwanej dalej „ustawą o pracy na morzu”, w tym marynarzy zatrudnionych na zasadach 

określonych w art. 46 lub art. 108 ustawy o pracy na morzu, a także marynarzy po upływie okresu pracy na 

statku schodzących ze statku w polskim porcie celem bezzwłocznej repatriacji, o której mowa w art. 57 ustawy 

o pracy na morzu, poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz osoby wykonujące pracę lub świadczące

usługi na morskich platformach wydobywczych i wiertniczych zlokalizowanych na obszarze Polskiej

Wyłącznej Strefy Ekonomicznej Morza Bałtyckiego w oparciu o inny stosunek niż marynarska umowa

o pracę,”;

2) w § 5 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) wykonywania czynności zawodowych lub zadań służbowych, lub pozarolniczej działalności gospodarczej, lub

prowadzenia działalności rolniczej lub prac w gospodarstwie rolnym, lub realizacji zadań mających na celu 

ochronę i zabezpieczenie upraw i płodów rolnych przed szkodami wyrządzanymi przez zwierzynę lub 

przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych zwierząt, oraz zakupu towarów i usług z tym 

związanych;”; 

3) w § 16 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) pełniących funkcje publiczne i pokrytych roślinnością terenów zieleni, w rozumieniu art. 5 pkt 21 ustawy

z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 i 471), a także plaż;”; 

4) w § 17 w ust. 1 w pkt 2 wyrazy „art. 1a ust. 4 pkt 3a ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych

przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2018 r. poz. 295)” zastępuje się wyrazami

„art. 4 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2019 r.

poz. 2475 i 2493 oraz z 2020 r. poz. 400 i 462)”;



      

Dziennik Ustaw – 2 – Poz. 673 

 

 

5) § 18 otrzymuje brzmienie: 

„§ 18. 1. Od dnia 16 kwietnia 2020 r. do odwołania nakłada się obowiązek zakrywania, przy pomocy odzieży 

lub jej części, maski albo maseczki, ust i nosa: 

1) w środkach publicznego transportu zbiorowego w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 16 grudnia 

2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym oraz w pojazdach samochodowych, którymi poruszają się osoby 

niezamieszkujące lub niegospodarujące wspólnie; 

2) w miejscach ogólnodostępnych, w tym: 

a) na drogach i placach, 

b) w zakładach pracy oraz w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby: administracji 

publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, 

wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, 

w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie 

kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym; za budynek użyteczności 

publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny, 

c) w obiektach handlowych lub usługowych, placówkach handlowych lub usługowych i na targowiskach 

(straganach), 

d) na terenie nieruchomości wspólnych w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. 

o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 532 i 568). 

2. Obowiązku określonego w ust. 1 nie stosuje się w przypadku: 

1) pojazdu samochodowego, w którym przebywa lub porusza się 1 osoba albo 1 osoba z dzieckiem, o którym 

mowa w pkt 2; 

2) dziecka do ukończenia 4. roku życia; 

3) osoby, która nie może zakrywać ust lub nosa z powodu stanu zdrowia, całościowych zaburzeń rozwoju, nie-

pełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym albo głębokim lub niesamodzielności; okazanie 

orzeczenia lub zaświadczenia w tym zakresie nie jest wymagane; 

4) osoby wykonującej czynności zawodowe, służbowe lub zarobkowe w budynkach, zakładach, obiektach, 

placówkach i targowiskach (straganach), o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. b i c, z wyjątkiem osoby 

wykonującej bezpośrednią obsługę interesantów lub klientów; 

5) kierującego środkiem publicznego transportu zbiorowego w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 

16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym, lub pojazdem samochodowym wykonującym zarob-

kowy przewóz osób, jeżeli operator publicznego transportu zbiorowego albo organizator tego transportu 

w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 8 i 9 tej ustawy albo przedsiębiorca wykonujący działalność w zakresie zarob-

kowego przewozu osób, zapewnia oddzielenie kierującego od przewożonych osób w sposób uniemożliwiający 

styczność w rozumieniu art. 2 pkt 25 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń 

i chorób zakaźnych u ludzi; 

6) duchownego sprawującego kult religijny, w tym czynności lub obrzędy religijne, podczas jego sprawowania; 

7) żołnierza Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i wojsk sojuszniczych, a także funkcjonariusza Służby 

Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego, wykonujących zadania służbowe, stosujących 

środki ochrony osobistej odpowiednie do rodzaju wykonywanych czynności. 

3. Osoba wykonująca czynności zawodowe w obiektach handlowych lub usługowych lub w placówkach 

handlowych lub usługowych może w czasie wykonywania tych czynności zawodowych realizować obowiązek, 

o którym mowa w ust. 1, przez zakrywanie ust i nosa przy pomocy przyłbicy, jeżeli wszystkie stanowiska kasowe 

lub miejsca prowadzenia sprzedaży lub świadczenia usług w danym obiekcie lub placówce są oddzielone od 

klientów dodatkową przesłoną ochronną. 

4. Osoba ma obowiązek odkrycia ust i nosa na żądanie: 

1) organów uprawnionych w przypadku legitymowania tej osoby w celu ustalenia jej tożsamości; 

2) innej osoby w związku ze świadczeniem przez nią usług lub wykonywaniem czynności zawodowych lub służ-

bowych, w tym w przypadku konieczności identyfikacji lub weryfikacji tożsamości danej osoby.”. 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki 
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