
 

 
OIGD 43/2020       Kraków, dnia 2 kwietnia 2020 r. 
      

 
Pani/Pan Prezes 
Członkowie Ogólnopolskiej Izby 
Gospodarczej Drogownictwa 
 
   

 
   

   

Zarząd Izby informuje, iż ukazało się rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r.  

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

stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r., poz. 566). 

Wyżej wymienionym rozporządzeniem zostało ustalone, iż obszarem, na którym wystąpił stan 

epidemii wywołany zakażeniami wirusem SARS-COV-2, jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

(§ 1 rozporządzenia RM). 

Do dotychczasowych ograniczeń, o których już informowaliśmy Państwa, doszły kolejne, 

przewidziane w omawianym rozporządzeniu. 

 

W szczególności, wprowadzone zostały, m.in.: 

I  

A) „Ograniczenia określonego sposobu przemieszczania się oraz obowiązek poddania 

się kwarantannie” (Rozdział 1 rozporządzenia RM): 

 i tak, rozszerzona została formuła obowiązkowej kwarantanny, gdyż od 31 marca 

2020 r. do odwołania osoba przekraczająca granicę państwową do miejsca 

zamieszkania lub pobytu, jest obowiązana poddać się takiej kwarantannie, trwającej 

14 dni, wspólnie z osobami z nią zamieszkującymi lub gospodarującymi, jeżeli 

odbywa kwarantannę w miejscu zamieszkania lub pobytu. Tak więc objęci nią będą 

wszyscy, którzy mieszkają z osobą kierowaną na kwarantannę. 

(§ 2 ust.2 pkt 2 rozporządzenia RM) 

B) „Ograniczenia funkcjonowania określonych instytucji lub zakładów pracy, czasowe 

ograniczenie określonych zakresów działalności przedsiębiorców oraz obowiązek 

wykonania określonych zabiegów sanitarnych”  

(Rozdział 4 rozporządzenia RM) 

WAŻNE !!! 

 od dnia 2 kwietnia  2020 r. do dnia 11 kwietnia 2020 r., w miejscu pracy pracodawca 

jest obowiązany zapewnić swoim pracownikom dodatkowe środki bezpieczeństwa, 

w tym celu: 

 stanowiska pracy poszczególnych osób muszą być oddalone od siebie o co 

najmniej, 1,5 m,  

 pracownicy mają obowiązek używania rękawiczek ochronnych lub muszą 

mieć dostęp do płynów dezynfekujących, 

(art. 9 ust. 7 pkt 3 lit. a i b rozporządzenia RM) 

 od dnia 1 kwietnia 2020 r. do dnia 11 kwietnia 2020 r. w placówkach pocztowych, 

dopuszczalna liczba osób przebywających w tym samym czasie, w danej placówce, 
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nie może być większa niż 2 osoby na jedno stanowisko obsługi,  

z wyłączeniem pracowników poczty, 

(art. 9 ust. 8 rozporządzenia RM) 

 w okresie od dnia 1 kwietnia 2020 r. do dnia 11 kwietnia 2020 r. może przebywać  

w obiektach handlowych lub usługowych, w tym samym czasie: 

 3 osoby na jedno stanowisko kasowe, z tym, że w godzinach od 10.00  

do 12.00 mogą to być wyłącznie osoby powyżej 65 roku życia, 

 3 osoby na jedno miejsce prowadzenia sprzedaży w przypadku handlu na 

straganie lub targowisku, z wyłączeniem osób stanowiących obsługę tych 

obiektów, placówek, targowisk, straganów, 

(§ 9 ust. 5 pkt 1 i 2 rozporządzenia RM) 

 w okresie od dnia 1 kwietnia 2020 r. do dnia 11 kwietnia 2020 r., osoby wymienione 

w § 9 ust. 5 pkt 1 i 2 (robiące zakupy) obowiązane są podczas zakupu towarów lub 

usług nosić jednorazowe rękawiczki, 

(§ 9 ust. 6 rozporządzenia RM) 

 w okresie od dnia 31 marca 2020 r. do odwołania wykonywanie zadań przez urząd 

administracji publicznej lub jednostkę organizacyjną wykonującą zadania  

o charakterze publicznym, może podlegać ograniczeniu polegającym na 

wykonywaniu:  

 wyłącznie zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom, 

 określonych zadań przez ten urząd lub jednostkę w sposób wyłączający 

bezpośrednią obsługę interesantów. 

(§ 13 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia RM) 

C) „Czasowe ograniczenie korzystania z lokali lub terenów oraz obowiązek ich 

zabezpieczenia” (Rozdział 7 rozporządzenia RM) 

 i tak od dnia 1 kwietnia 2020 r. do dnia 11 kwietnia 2020 r. zakazuje się korzystania 

z pełniących funkcje publiczne terenów zieleni, w szczególności: parków, zieleńców, 

promenad, bulwarów, ogrodów botanicznych, zoologicznych, jordanowskich  

i zabytkowych, a także plaż. 

(art. 17 ust.1 rozporządzenia RM) 

 

II Nowe zalecenia i obowiązki na budowach – Wytyczne Rady Ministrów z dnia 31 marca 

2020 r. 

Pracodawca musi zapewnić pracownikom dodatkowe środki bezpieczeństwa od czwartku,  

2 kwietnia 2020 r.  

 1,5 m to minimalny odstęp pomiędzy stanowiskami pracy, w których pracownik lub 

zespół pracowników wykonuje pracę, 

 hotele dostępne wyłącznie dla osób przebywających w delegacji i pracując 

zawodowo, w tym również na budowie, 

 ograniczenia w transporcie zbiorowym dotyczą również pojazdów posiadających 

więcej niż 9 miejsc i dowożących osoby do pracy, np. na budowę, 
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 minimalny odstęp – 1,5 m należy zachować również w szatniach i pomieszczeniach 

socjalnych, 

 należy zachować dotychczasowe zalecenia i wymagania sanitarne i zadbać  

o środki ochrony osobistej. 

 

 

 

 
        Prezes Zarządu 

 
        Barbara Dzieciuchowicz 

 
 

 
 

Załącznik: 
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych 
ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii  
(Dz. U. z 2020 r., poz. 566) 


