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Dystans społeczny 
w rozporządzeniu Rady Ministrów 

z 29 maja 2020 roku 
 
Celem tego opracowania jest fragmentaryczne wskazanie przepisów rozporządzenia, które mówią o 
zachowaniu dystansu społecznego w okresie epidemii w różnych obszarach naszego życia. Analizując 
rozwiązania przyjęte w całym świecie, a także zalecenia kościelne, łatwo zauważyć, że zachowanie dystansu 
społecznego jest powszechnie stosowane i uznawane (również przez świat naukowy) jako podstawowy 
środek zaradczy nawet tam, gdzie nie zdecydowano się na obowiązkowe i powszechne zakrywanie twarzy. 
 
§ 6. 2. Od dnia 6 czerwca 2020 r. prowadzenie przez przedsiębiorców (…) oraz przez inne podmioty 
działalności: 

1. związanej z organizacją, promocją lub zarządzaniem imprezami, takimi jak targi, wystawy, 
kongresy, konferencje, spotkania, (…) 

2. twórczej związanej z wszelkimi zbiorowymi formami kultury i rozrywki (…) 
3. związanej z projekcją filmów lub nagrań wideo w kinach, na otwartym powietrzu lub w pozostałych 

miejscach (…) 
4. usługowej związanej z poprawą kondycji fizycznej 

– jest dopuszczalne pod warunkiem realizowania przez widzów lub klientów obowiązku zakrywania 
ust i nosa, o którym mowa w § 18 ust. 1, a w przypadku innych niż organizowane na otwartym 
powietrzu: przedstawień, spektakli, projekcji filmów lub nagrań wideo – także pod warunkiem 
udostępnienia ich widzom lub klientom nie więcej niż połowy liczby miejsc. 

 
3. Od dnia 6 czerwca 2020 r. prowadzenie przez przedsiębiorców (…) oraz przez inne podmioty 
działalności związanej z organizacją, promocją lub zarządzaniem imprezami takimi, jak targi, wystawy, 
kongresy, konferencje, spotkania, jest dopuszczalne pod warunkiem, aby w miejscu odbywania się 
imprezy znajdowała się nie więcej niż 1 osoba na 4 m2 powierzchni dostępnej dla uczestników, widzów 
lub klientów, z wyłączeniem obsługi. 

 
§ 6. 3. 3) zakłady pracy są obowiązane zapewnić:  

 
b) odległość między stanowiskami pracy wynoszącą co najmniej 1,5 m, 

 
§ 14. 2. Do odwołania w urzędach administracji publicznej lub jednostkach organizacyjnych wykonujących 
zadania o charakterze publicznym dopuszczalna liczba interesantów przebywających, w tym samym czasie, 
w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi 
 
§ 12. 2. Uczestnicy zgromadzenia, o którym mowa w ust. 1, obowiązani są do zachowania odległości co 
najmniej 2 m między sobą oraz do zakrywania ust i nosa [Uwaga: chodzi o zgromadzenia w rozumieniu art. 
3 ustawy – Prawo o zgromadzeniach, który stanowi, że „Zgromadzeniem jest zgrupowanie osób na otwartej 
przestrzen”] 
 
§ 17. 1. (…) w przypadku gdy przemieszczanie się następuje:  
pieszo – jednocześnie mogą się poruszać osoby w odległości nie mniejszej niż 2 m od siebie (…) c) chyba że 
realizują obowiązek zakrywania ust i nosa   
 
Inne miejsca rozporządzenia mówią też np. o samolotach czy pociągach, gdzie obowiązuje ograniczona 
liczba miejsc, dystans i zakrywanie ust i nosa.  
 


