Analiza niezgodności „Wytycznych dla branż” z przepisami rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń,
nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (wraz z nowelizacją z dnia
3 czerwca 2020 r.):
Wytyczne dla branż

Rozporządzenie

https://www.gov.pl/web/roz
woj/wytyczne-dla-branz

http://www.dziennikustaw.gov.pl/D2
020000099101.pdf

Obiekt handlowy
zobowiązany jest
przestrzegać
obowiązujących przepisów
prawa odnoszących się do
maksymalnej liczby osób
mogącej przebywać na
terenie obiektu i/lub w
obszarze danego lokalu
handlowego.

Brak ograniczeń w zakresie
maksymalnej liczby osób.

Obowiązek zakrywania ust i
nosa.

Obowiązek zakrywania ust i nosa.

Umożliwienie prowadzenia
działalności wszystkim
sklepom z wyłączeniem stref
aktywności fizycznej
(siłownie, sale i place zabaw,
parki trampolin), stref gier,
kin.

Rozporządzenie dopuszcza
prowadzenie tego rodzaju
działalności od dnia 6 czerwca 2020
r.

Obowiązek noszenia przez
klientów w sklepach
rękawiczek jednorazowych
(lub rękawiczek foliowych)
zapewnionych przez
operatora danego sklepu.

Rozporządzenie dopuszcza
stosowanie zamiennie – rękawiczek
lub środków do dezynfekcji rąk.

Dozwolona jest działalność
wysp handlowych, z
pewnymi ograniczeniami
wskazanymi w wytycznych.

Ograniczenia działalności wysp
handlowych zostały zniesione.

Organizacja stanowisk pracy
z uwzględnieniem
wymaganego dystansu
społecznego między
pracownikami (minimum 2
m).

Odległość między stanowiskami
pracy wynosząca co najmniej 1,5 m.

Zapewnienie służbom
porządkowym oraz
pracownikom mającym
kontakt z klientami dostępu
do środków ochrony
indywidualnej (maseczki
ochronne, rękawice
jednorazowe) i preparatów
do dezynfekcji rąk.

Rozporządzenie wymaga
zapewnienia pracownikom przez
zakład pracy rękawiczek
jednorazowych lub środków do
dezynfekcji rąk.
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Podstawa
prawna

§ 7 ust. 1 pkt 1 i § 7 ust. 3 rozporządzenia

Centra handlowe

Sektor
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Ograniczenie liczby klientów
do 1 osoby na 4 m2.

Limit klientów w lokalach
gastronomicznych został zniesiony.

Ustalenie i kontrolę
maksymalnej liczby gości w
restauracji – na podstawie
liczby dostępnych miejsc
siedzących.
Umieszczenie informacji o
maksymalnej liczbie gości
przy wejściu do lokalu.
Kluby/siłownie są
obowiązane zapewnić
osobom zatrudnionym,
niezależnie od podstawy
zatrudnienia, maseczki lub
przyłbice ochronne oraz
rękawiczki jednorazowe lub
środki do dezynfekcji rąk.

Zastosowanie ma ogólny obowiązek
wynikający z rozporządzenia do
zapewnienia przez zakłady pracy
osobom zatrudnionym niezależnie od
podstawy zatrudnienia rękawiczek
jednorazowych lub środków do
dezynfekcji rąk.

W zależności od powierzchni
siłowni/klubu fitness
dopuszcza się ograniczoną
liczbę klientów w
pomieszczeniach (1 osoba na
10 m2).

Rozporządzenie nie przewiduje
maksymalnej liczby osób ćwiczących
na siłowni/w klubie fitness.

Umieszczenie informacji o
maksymalnej liczbie
ćwiczących na siłowni/w
klubie fitness przy wejściu
oraz każdej sali (w
przypadku oddzielnych sal
do ćwiczeń).
Wyposażenie obsługi parku
rozrywki w środki ochrony
indywidualnej w tym, maski
lub przyłbice ochronne,
rękawiczki oraz środki do
dezynfekcji rąk, a także
nieprzemakalne fartuchy z
długim rękawem, do użycia
w razie potrzeby.

Zastosowanie ma ogólny obowiązek
wynikający z rozporządzenia do
zapewnienia przez zakłady pracy
osobom zatrudnionym niezależnie od
podstawy zatrudnienia rękawiczek
jednorazowych lub środków do
dezynfekcji rąk.

Udostępnianie przez kino
widzom nie więcej niż
połowy liczby miejsc na sali –
rzędy powinny być
zajmowane naprzemiennie, z
zachowaniem jednego
wolnego miejsca między
widzami.

Działalność dozwolona od 6 czerwca
2020 r. pod warunkiem realizowania
przez widzów obowiązku zakrywania
ust i nosa oraz pod warunkiem
udostępnienia widzom maksymalnie
połowy liczby miejsc.
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§ 6 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia

§ 6 ust. 5
rozporządzenia

Brak zakazu w rozporządzeniu.

§ 6 ust. 2 pkt 3
rozporządzenia

Gastronomia
Siłownie i kluby fitness
Parki rozrywki
Kina

Wyłączenie z działalności
stref relaksu oraz stref
odpoczynku (włączając w to
ławki).
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Powołanie w każdym kinie
koordynatora do spraw
zdrowotnych lub
delegowanie konkretnego
pracownika do zadań
związanych z dbałością o
zachowanie wszelkich
ustalonych procedur oraz do
stałego kontaktu z
wyznaczoną osobą z
właściwej miejscowo
powiatowej stacji sanitarnoepidemiologicznej.

Brak instytucji koordynatora w
rozporządzeniu.

Zapewnienie środków
ochrony osobistej dla
pracowników (osłona ust i
nosa, rękawice jednorazowe)
oraz preparatów do
dezynfekcji rąk.

Zastosowanie ma ogólny obowiązek
wynikający z rozporządzenia do
zapewnienia przez zakłady pracy
osobom zatrudnionym niezależnie od
podstawy zatrudnienia rękawiczek
jednorazowych lub środków do
dezynfekcji rąk.

Z usług sali zabaw nie mogą
korzystać dzieci, które
zamieszkują w domu z osobą
przebywającą na
kwarantannie lub osobą
poddaną izolacji w
warunkach domowych.

Brak zakazu w rozporządzeniu.

Z sali zabaw należy
bezwzględnie usunąć (lub
uniemożliwić korzystanie)
przedmioty i sprzęty, których
nie można dokładnie
wyczyścić i zdezynfekować,
tj. pluszowe zabawki, gąbki,
rzeczy wykonane z miękkich
i chłonnych materiałów, małe
zabawki z drobnymi
elementami itp.

Brak zakazu w rozporządzeniu.
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§ 19 ust. 2 pkt 5 rozporządzenia
(nowelizacja z dnia 3 czerwca 2020 r.)

Sale zabaw

Działalność sal zabaw w obiektach handlowych lub usługowych o
powierzchni sprzedaży lub świadczenia usług powyżej 2000 m2
zakazana do 5 czerwca 2020 r.
Poza tym brak przepisów.
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