Stan zagrożenia epidemicznego
24 marca 2020
W Dzienniku Ustaw RP opublikowano rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia
13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej
stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. poz. 433; „Rozporządzenie”)
(http://dziennikustaw.gov.pl/D2020000043301.pdf).

Sygnalizujemy też, że oprócz omawianego Rozporządzenia w Dzienniku Ustaw
opublikowano także inne akty prawne związane ze zwalczaniem wirusa SARS-CoV-2, które
mogą istotnie wpływać na funkcjonowanie zarówno sfery biznesowej jak i prywatnej
w najbliższym okresie. Zwracamy Państwa uwagę przede wszystkim na:
1)

2)

3)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 marca 2020 r.
w sprawie przywrócenia tymczasowo kontroli granicznej osób przekraczających
granicę państwową stanowiącą granicę wewnętrzną (Dz. U. poz. 434);
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 marca 2020 r.
w sprawie czasowego zawieszenia lub ograniczenia ruchu granicznego
na określonych przejściach granicznych (Dz. U. poz. 435);
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie zakazów w ruchu
lotniczym (Dz. U. poz. 436; szerzej na temat jego skutków zob. pkt 1).

W związku z tym, że ww. rozporządzenia są na bieżąco, z dnia na dzień nowelizowane,
podajemy
poniżej
link,
pod
którym
publikowane
są
nowelizacje:
http://dziennikustaw.gov.pl/DU.
Zgodnie z Rozporządzeniem stan zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami
wirusem SARS-CoV-2 obowiązuje od dnia 14 marca 2020 r. do odwołania. Poniżej
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przedstawiamy Państwu najważniejsze ograniczenia wynikające z Rozporządzenia
(i nie tylko).

1.

Ograniczenia w przemieszczaniu się osób

•

Międzynarodowy transport kolejowy pasażerów wykonywany z przekroczeniem
granicy RP zostanie wstrzymany - od dnia 15 marca 2020 r. do odwołania.

•

Od dnia 15 marca 2020 r. do odwołania osoby przekraczające granicę państwową,
w celu udania się do swojego miejsca zamieszkania lub pobytu na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, będą miały obowiązek:

•

a)

przekazać funkcjonariuszowi Straży Granicznej telefon kontaktowy
oraz informację o adresie miejsca zamieszkania lub pobytu, w którym będą
odbywać obowiązkową kwarantannę;

b)

odbyć obowiązkową 14-dniową kwarantannę liczoną od dnia następującego
po przekroczeniu granicy państwowej. Uwaga! Zgodnie z nowelizacją z dnia
14 marca 2020 r. Państwowy inspektor sanitarny właściwy ze względu na miejsce
zamieszkania lub pobytu, w którym ma być odbywana obowiązkowa
kwarantanna, lub inny upoważniony przez Głównego Inspektora Sanitarnego
państwowy inspektor sanitarny, w uzasadnionych przypadkach decyduje
o skróceniu lub zwolnieniu z obowiązku jej odbycia.

Dodatkowo, na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 marca 2020 r.
w sprawie zakazów w ruchu lotniczym (Dz. U poz. 436) od 15 marca 2020 roku przez
14 dni obowiązuje zakaz wykonywania lądowania cywilnych statków
powietrznych na lotniskach wpisanych do rejestru lotnisk cywilnych i lądowiskach
wpisanych do ewidencji lądowisk Rzeczypospolitej Polskiej lotów międzynarodowych
przewożących pasażerów, z wyjątkiem lotów:
a)

którymi przewożone są osoby powracające na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej statkami powietrznymi wyczarterowanymi na zlecenie organizatorów
turystyki lub podmiotu działającego na ich zlecenie przed dniem 15 marca 2020
r. lub na zlecenie Prezesa Rady Ministrów;

b)

realizowanych w interesie publicznym zadania związane z wykonaniem lotu
(o których mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze);

c)

czarterowych realizowanych przez obcych przewoźników lotniczych, które będą
wykonywane na zlecenie państw obcych, w celu powrotu ich obywateli.
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2.

Ograniczenia lub zakaz obrotu i używania określonych przedmiotów
– od dnia 14 marca 2020 r. do odwołania
Istotne dla podmiotów wytwarzających lub obracających wskazanymi poniżej
kategoriami produktów:

•

Wywóz lub zbywanie poza terytorium RP respiratorów oraz kardiomonitorów jest
zakazany.

•

Przedsiębiorca, który planuje wywieźć lub zbyć poza terytorium RP następujące
produkty:
- gogle ochronne,
- kombinezony typu TYVEK,
- maski typu FFP2/FFP3,
- maseczki chirurgiczne,
- ochraniacze na buty (obuwie),
- rękawiczki lateksowe,
- rękawiczki nitrylowe,
- środki do dezynfekcji rąk, powierzchni i pomieszczeń,

ma obowiązek powiadomić o tym wojewodę właściwego dla siedziby albo miejsca
zamieszkania tego przedsiębiorcy. Powiadomienie zawiera wykaz i ilość produktów.
Wojewoda przekazuje te informacje niezwłocznie Ministrowi Zdrowia.
Podmioty inne niż podmioty wykonujące działalność leczniczą, które posiadają
respiratory i kardiomonitory, są obowiązane, w terminie do dnia 17 marca 2020 r.,
przekazać wojewodzie właściwemu ze względu na siedzibę albo miejsce zamieszkania tego
podmiotu, informację o rodzaju i liczbie posiadanego sprzętu medycznego tego
rodzaju.

3.

Ograniczenia i zmiany w świadczeniu usług i funkcjonowaniu instytucji
– od dnia 14 marca 2020 r. do odwołania

Całkowicie zakazane jest prowadzenie szerokiego zakresu działalności usługowej. Zgodnie
z Rozporządzeniem zamknięte będą obowiązkowo m.in.: kawiarnie, restauracje i bary
(dopuszczalna jest realizacja zamówień na wynos i z dostawą, a także w foodtruckach),
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kina, teatry, filharmonie, biblioteki, muzea, hale widowiskowe, baseny, siłownie, kluby
fitness, kluby taneczne i kluby nocne.
Istotne z punktu widzenia organizowanych / sponsorowanych przez Państwa
konferencji i spotkań:

Całkowicie zakazana jest działalność związana z organizacją, promocją lub zarządzaniem
imprez, takich jak targi, wystawy, kongresy, konferencje, spotkania.
•

W ramach lecznictwa uzdrowiskowego sanatoria kontynuują już rozpoczęte
udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, ale nie przyjmują już nowych pacjentów.

•

Sprawowanie kultu religijnego w miejscach publicznych, w tym w kościołach będzie
ograniczone. W sprawowaniu kultu religijnego może jednorazowo uczestniczyć
maksymalnie 50 osób, wliczając w to uczestników i duchownych.

•

W galeriach handlowych (powyżej 2000 m2) zamknięte będą sklepy zajmujące się
w przeważającym stopniu: handlem tekstyliami, odzieżą, obuwiem i galanterią
skórzaną, meblami i oświetleniem, RTV i AGD, artykułami piśmiennymi i księgarskimi.
W galeriach zamknięte będą też lokale gastronomiczne i rozrywkowe. Dalej mogą
funkcjonować sklepy spożywcze, apteki i drogerie.

•

Wymagania formalne potwierdzania praw pacjentów (świadczeniobiorców)
do świadczeń opieki zdrowotnej zostają zliberalizowane. Podmioty udzielające
świadczeń opieki zdrowotnej mogą potwierdzać tożsamość i prawo do świadczeń
pacjenta za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności,
w tym przez telefon. W razie niemożliwości potwierdzenia prawa do świadczeń
w standardowy sposób, świadczeniobiorca może złożyć stosowne oświadczenie
za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności, w tym
przez telefon.

•

Pacjenci wpisani na listę oczekujących na udzielenie świadczenia są zwolnieni
z obowiązku dostarczenia oryginału skierowania nie później niż w terminie 14 dni
roboczych od dnia wpisania na listę. Natomiast będą mieli obowiązek dostarczyć
oryginał skierowania w terminie 21 od dnia zakończenia stanu zagrożenia
epidemicznego.
Istotne z punktu widzenia bieżących spraw:

Urzędy publiczne mogą ograniczyć realizację swoich zadań do minimum niezbędnego
dla zapewnienia pomocy obywatelom oraz ograniczyć bezpośrednią obsługę interesantów.
Urzędy są obowiązane zawiadamiać o rodzaju i formie wprowadzanych ograniczeń
na stronach internetowych i przez wywieszenie ogłoszeń w siedzibie urzędu.
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4.

Zakaz organizowania widowisk i innych zgromadzeń ludności – od dnia
14 marca 2020 r. do odwołania

•

Organizowanie zgromadzeń publicznych jest zakazane. Zakazem nie są objęte
zgromadzenia obejmujące maksymalnie 50 osób, wliczając w to organizatora i osoby
działające w jego imieniu.
***

Zwracamy uwagę, że równolegle wydawane są inne rozporządzenia związane z Covid-19,
takie jak rozporządzenie skracające termin płatności z NFZ dla świadczeniodawców
czy umożliwiające leczenie w domu (zamiast szpitala) w razie wykrycia zakażenia Covid-19.
Jesteśmy do Państwa dyspozycji.

r.pr. Natalia Łojko
natalia.lojko@krklegal.pl

apl. adw. Filip Dymitrowski
filip.dymitrowski@krklegal.pl

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w Kieszkowska Rutkowska Kolasiński Kancelaria Prawna Sp. J.
znajdują się w naszej Polityce Prywatności. Informujemy, że przekazane przez Państwa dane nie będą wykorzystywane w
innych celach niż te ujęte w Polityce Prywatności.
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