
Aktualne zasady przemieszczania się  

- od dnia 9 października 2020 r. (Dz. U. poz. 1758). 
 

§ 26. 1. Do odwołania, w przypadku gdy przemieszczanie się następuje: 

 

1) pieszo – jednocześnie mogą się poruszać osoby w odległości nie mniejszej niż 1,5 m od siebie:  

 

a) chyba że zachowanie tej odległości nie jest możliwe ze względu na opiekę nad:  

– dzieckiem do ukończenia 13. roku życia,  

– osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osobą              

z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może 

poruszać się samodzielnie,  

 

b) z wyłączeniem osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących,  

 

c) chyba że realizują obowiązek zakrywania ust i nosa zgodnie z § 27 ust. 1;  

 

2) środkami publicznego transportu zbiorowego w rozumieniu 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, 462, 875 i 1378) oraz pojazdami samochodowymi przeznaczonymi konstrukcyjnie do przewozu 

więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą – danym środkiem transportu albo pojazdem można przewozić, w tym 

samym czasie, nie więcej osób niż wynosi:  

 

a) 50% liczby miejsc siedzących albo 30% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących określonych                

w dokumentacji technicznej lub dokumentacji techniczno-ruchowej dla danego typu środka transportu albo 

pojazdu przy jednoczesnym pozostawieniu w środku transportu albo pojeździe co najmniej 50% miejsc 

siedzących niezajętych – w ramach gminnych przewozów pasażerskich, komunikacji miejskiej, 

powiatowo-gminnych przewozów pasażerskich i powiatowych przewozów pasażerskich w rozumieniu art. 

4 ust. 1 pkt 3, 4, 10 i 10a ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym i 

przewozów pojazdami samochodowymi przeznaczonymi konstrukcyjnie do przewozu więcej niż 9 osób 

łącznie z kierowcą – wykonywanych wyłącznie w obszarze czerwonym,  

 

b) 100% liczby miejsc siedzących albo 50% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących określonych 

w dokumentacji technicznej lub dokumentacji techniczno-ruchowej dla danego typu środka transportu albo 

pojazdu przy jednoczesnym pozostawieniu w środku transportu albo pojeździe co najmniej 50% miejsc 

siedzących niezajętych.  

 

2. Ograniczenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, nie stosuje się w odniesieniu do środków transportu 

specjalnego przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych.  

 

3. Do odwołania zakazuje się przemieszczania statkiem powietrznym w rozumieniu art. 2 pkt 1 

ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze pasażera:  

 

1) którego temperatura ciała jest równa albo przekracza 38°C;  

 

2) który nie złożył podczas odprawy oświadczenia o stanie zdrowia według wzoru udostępnionego przez 

przewoźnika lotniczego;  

 

3) który nie przestrzega obowiązku zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki 

 

Podstawa prawna: 

§ 26 ust. 1 - 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia 

określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 1758). 

http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/658
http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/658

