Koronawirus. Ograniczenia
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Ograniczenia prowadzenia działalności
gospodarczej
Od 14 marca do odwołania minister zdrowia ogłosił stan zagrożenia
epidemicznego (w całym kraju) w związku z zakażeniami koronawirusem.
W czasie trwania stanu zagrożenia całkowicie zakazuje się prowadzenia
następujących rodzajów działalności:


polegającej na przygotowywaniu i podawaniu posiłków i napojów gościom
siedzącym przy stołach lub gościom dokonującym własnego wyboru
potraw z wystawionego menu, spożywanych na miejscu (ujętej w Polskiej
Klasyfikacji Działalności (dalej: PKD) w podklasie 56.10.A), z wyłączeniem
realizacji usług polegających na przygotowywaniu i podawaniu żywności
na wynos lub jej przygotowywaniu i dostarczaniu oraz działalności
restauracyjnej lub barowej prowadzonej w środkach transportu,
wykonywanej przez oddzielne jednostki;



związanej z organizacją, promocją lub zarządzaniem imprezami, takimi jak
targi, wystawy, kongresy, konferencje, spotkania, włączając działalności
polegające na zarządzaniu i dostarczaniu pracowników do obsługi terenów
i obiektów, w których te imprezy mają miejsce (PKD 82.30.Z);



twórczej związanej z wszelkimi zbiorowymi formami kultury i rozrywki
(PKD dział 90.0);



związanej ze sportem, rozrywkowej i rekreacyjnej (PKD dział 93.0), w
szczególności polegającej na prowadzeniu miejsc spotkań, klubów, w tym
klubów tanecznych i klubów nocnych oraz basenów, siłowni, klubów
fitness;



związanej z projekcją filmów lub nagrań wideo w kinach, na otwartym
powietrzu lub w pozostałych miejscach oraz działalności klubów filmowych
(PKD 59.14.Z);



związanej z konsumpcją i podawaniem napojów (PKD 56.30);
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związanej z prowadzeniem obiektów noclegowych turystycznych i miejsc
krótkotrwałego zakwaterowania (PKD 55.20);



związanej z prowadzeniem kasyn, z wyłączeniem kasyn internetowych;



działalności bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostałej działalności
związanej z kulturą (PKD dział 91.0).

W obiektach handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2
ustanawia się całkowity zakaz prowadzenia:




handlu detalicznego najemcom powierzchni handlowej, których
przeważająca działalność polega na obrocie:
o wyrobami tekstylnymi,
o wyrobami odzieżowymi,
o obuwiem i wyrobami skórzanymi,
o meblami i sprzętem oświetleniowym;
o sprzętem RTV i AGD,
o artykułami piśmiennymi i księgarskimi;
działalności gastronomicznej i rozrywkowej.

Ponadto w czasie trwania zagrożenia:


podmioty prowadzące działalność w zakresie lecznictwa
uzdrowiskowego powstrzymują się od udzielania pacjentom świadczeń
opieki zdrowotnej;



sprawowanie kultu religijnego w miejscach publicznych, w tym budynkach
i innych obiektach kultu religijnego doznaje ograniczenia w postaci
obowiązku zapewniania, aby w trakcie kultu religijnego na danym terenie
lub w danym obiekcie nie znajdowało się łącznie (wewnątrz i na zewnątrz)
nie więcej niż 50 osób, wliczając uczestników i prowadzących.

Podstawa prawna: rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w
sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia
epidemicznego.
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Ograniczenia przemieszczania się
Od 15 marca 2020 r. do odwołania wstrzymuje się przemieszczanie się
pasażerów koleją w połączeniach wykonywanych z przekroczeniem granicy
Polski.
Kwarantanna dla przybywających do kraju
Osoby przekraczające granicę Polski w celu udania się do swojego miejsca
zamieszkania lub pobytu na terytorium kraju będzie obowiązana do:


odbycia, po przekroczeniu granicy, obowiązkowej kwarantanny, trwającej
14 dni licząc od dnia następnego po przekroczeniu granicy;



przekazania Straży Granicznej informacji o:
o adresie zamieszkania lub pobytu, w którym będzie odbywać
kwarantannę;
o numerze telefonu do kontaktu z tą osobą.

Wyłączenie: kwarantanny nie stosuje się w przypadku przekraczania granicy
Polski w ramach wykonywania czynności zawodowych w państwie sąsiadującym
przez osobę wykonującą czynności zawodowe w tym państwie, w tym będącą
kierowcą obsługującym pojazd samochodowy w transporcie drogowym.
Kontrole graniczne
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji tymczasowo przywrócił kontrole
graniczne osób przekraczających granicę państwową (na określonych w
rozporządzeniu przejściach granicznych) z państwami strefy Schengen, w tym
kontrole portów morskich i lotniczych.
Kontrole będą przeprowadzane w okresie od 15 marca 2020 r. do 24 marca 2020
r. Zakres kontroli będzie dostosowany do stopnia zagrożenia porządku
publicznego lub bezpieczeństwa państwa w związku z epidemią koronawirusa.
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Zawieszenie i ograniczenie ruchu granicznego
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji zawiesza lub ogranicza od dnia 15
marca 2020 r. do odwołania ruch graniczny na określonych (w rozporządzeniu)
przejściach granicznych z Rosją, Białorusią oraz Ukrainą.
Ponadto w tym samym okresie ogranicza się ruch graniczny na określonych
przejściach granicznych z Niemcami, Czechami, Litwą i Słowacją (w tym w portach
lotniczych i morskich).
Ogranicza się ruch osobowy do następujących kategorii osób przekraczających
granicę:


obywatele Polski;



cudzoziemcy, którzy są małżonkami albo dziećmi obywateli Polski albo
pozostają pod stałą opieką obywateli Polski;



cudzoziemcy posiadający Kartę Polaka;



szefowie misji dyplomatycznych oraz członkowie personelu
dyplomatyczno-konsularnego misji, czyli osoby posiadające stopień
dyplomatyczny oraz członkowie ich rodzin;



cudzoziemcy posiadający prawo stałego lub czasowego pobytu na
terytorium Polski;



cudzoziemcy posiadający prawo do pracy na terytorium Polski, tj.
cudzoziemcy uprawnieni do wykonywania pracy na takich samych
zasadach co obywatele polscy, posiadający zezwolenie na pracę,
zezwolenie na pracę sezonową, oświadczenie o powierzeniu wykonywania
pracy cudzoziemcowi na terytorium Polski;



cudzoziemcy, którzy prowadzą środek transportu służący do przewozu
towarów.
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W szczególnie uzasadnionych przypadkach Straż Graniczna będzie mogła
zezwolić cudzoziemcowi na wjazd do Polski.
Podstawa prawna: rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w
sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia
epidemicznego; 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;
rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 13 marca 2020 r.
w sprawie czasowego zawieszenia lub ograniczenia ruchu granicznego na określonych
przejściach granicznych.
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Ograniczenia w dostępie do urzędów
Od 15 marca do odwołania wykonywanie zadań przez urzędy administracji
publicznej (dalej: Urząd) lub inne jednostki wykonujące zadania o charakterze
publicznym (dalej: Jednostka), może podlegać ograniczeniu polegającym na
wykonywaniu:


wyłącznie zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom;



funkcji Urzędu lub Jednostki w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę
interesantów.

Decyzje w tym zakresie wydaje kierownik Urzędu lub Jednostki, zawiadamiając o
ograniczeniach, w drodze ogłoszenia, na stronie internetowej Urzędu/Jednostki, a
także przez wywieszenie ogłoszenia w siedzibie Urzędu/Jednostki.
Podstawa prawna: rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w
sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia
epidemicznego.
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Matula Kancelaria Prawna
ul. Bema 5b/51
50-265 Wrocław
+48 667 186 790
+48 691 165 155
kancelaria@matulamatula.com
www.matulamatula.com

Data publikacji: 14 marca 2020 r.
Aktualizowane informacje na blogu mPrawnik
https://mPrawnik.pl/
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