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Od 9 czerwca 
 

 

 

Telepraca 
Powrót do prac stacjonarnych jeden dzień w tygodniu na pracownika, 

przy czym maksymalnie 20% całego personelu (maksymalnie 5 osób w 
przypadku MŚP zatrudniających mniej niż 10 pracowników).  

 

Bańka społeczna 
- Wewnątrz: 4 osoby (dzieci nie wliczone). 

- Na zewnątrz (ogród): maksymalnie 50 osób (w tym dzieci) 

 

Kawiarnie i restauracje 
Na zewnątrz i wewnątrz: maksymalnie 4 osoby na stolik (z wyjątkiem 

członków tego samego gospodarstwa domowego) w godzinach od 5:00 
do 23:30. Odległość między stolikami 1,5 metra. 

 

Kultura i imprezy 
(w tym profesjonalne zawody sportowe) 

- Wewnątrz: maksymalnie 200 osób (maksymalnie 75% całkowitej 
pojemności). Wszyscy na siedząco, z maską i dystansem fizycznym.  

- Na zewnątrz: maksymalnie 400 osób. Wszyscy na siedząco, z maską i 
dystansem fizycznym. 

 

Szkolenia i zawody dla sportowców nieprofesjonalnych 
- Na zewnątrz: maksymalnie 50 osób. 
- Na zewnątrz: maksymalnie 100 osób. 

 

Zajęcia i obozy dla młodzieży 
Wewnątrz i na zewnątrz: maksymalnie 50 osób (bez noclegu) do 24 
czerwca, maksymalnie 100 osób (z noclegiem) od 25 czerwca.  

 

Zorganizowane zajęcia (kluby sportowe, stowarzyszenia...) 
Wewnątrz i na zewnątrz: maksymalnie 50 osób do 24 czerwca, 
maksymalnie 100 osób od 25 czerwca. 

 

Kulty, śluby i pogrzeby 
- Na zewnątrz: maksymalnie 100 osób. 
- Na zewnątrz: maksymalnie 200 osób. 

 

Jarmarki, pchle targi, 
nieprofesjonalne pchle targi i luźne wyprzedaże 

Ponownie dozwolone (na tych samych zasadach co przetargi).  
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Parki przyrodnicze, ogrody dzikiej przyrody, parki rozrywki, kryte 
place zabaw, kryte obiekty rekreacyjne, baseny tropikalne 

Wnętrze: ponowne otwarcie z protokołem wentylacji. 
 

 

Ogólnodostępne sauny, jacuzzi, łaźnie parowe, hammam 
Ponownie otwarte. 

 

Kina, kręgielnie, salony gier, 

kasyna, agencje bukmacherskie 
Ponownie otwarte z protokołem wentylacji. 

 

Sale fitness 
Ponownie otwarte z protokołem wentylacji. 

 

Sala przyjęć i bankietów 
Wewnątrz: maksymalnie 50 osób w takich samych warunkach jak w 
branży hotelarskiej i gastronomicznej. 

 

Protesty 
Maksymalnie 100 osób (manifestacje dynamiczne) lub 200 osób 
(manifestacje statyczne). 

 

Sprzedaż obwoźna 
Ponownie autoryzowana. 

 

Zawody związane z płcią 
Ponownie autoryzowane. 

Od 1 lipca Warunki realizacji 
- Szczepienia : 60% pierwszej dawki dla osób powyżej 18 roku życia.  

- Intensywna opieka medyczna: maksymalnie 500 hospitalizacji.  
Obserwować korzystny trend hospitalizacji. 

 

Telepraca 
Nie jest już obowiązkowa, ale zalecana. 

 

Kawiarnie i restauracje 
Należy określić nowe modyfikacje. 
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Sklepy 
Koniec ograniczeń w zakupach. 

 

Szkolenie i zawody dla sportowców nieprofesjonalnych 
Koniec ograniczeń. 

 

Zajęcia i obozy dla młodzieży 
Wewnątrz i na zewnątrz: maksymalnie 100 osób, z możliwością noclegu.  

 

Zorganizowane zajęcia (kluby sportowe, stowarzyszenia...) 
Wewnątrz i na zewnątrz: maksymalnie 100 osób. 

 

Kultura i imprezy 
  (w tym profesjonalne zawody sportowe) 
- Wewnątrz: maksymalnie 2000 osób (maksymalne obłożenie 80% 
całkowitej pojemności). Wszyscy na siedząco, z maską i dystansem 

fizycznym. 
- Na zewnątrz: maksymalnie 2 500 osób. Z maską i dystansem fizycznym. 

 

Sala przyjęć i bankietów 
Wewnątrz: maksymalnie 100 osób w takich samych warunkach jak w 
branży hotelarskiej i gastronomicznej. 

 

Kulty, śluby i pogrzeby 
- Na zewnątrz: maksymalnie 200 osób. 
- Na zewnątrz: maksymalnie 400 osób. 

Od 30 lipca Warunki realizacji 
- Szczepienia : 70% pierwszej dawki dla osób powyżej 18 roku życia.  
- Intensywna terapia: mniej niż 500 hospitalizacji i malejące prognozy. 
Obserwować korzystny trend hospitalizacji. 

 

Kultura i imprezy 
(w tym profesjonalne zawody sportowe) 

- Wewnątrz: maksymalnie 3000 osób (maksymalne obłożenie 100% 
całkowitej pojemności). Z maską i dystansem fizycznym.  
- Na zewnątrz: maksymalnie 5000 osób. 

 

Targi 
Zgodnie z zasadami ustalonymi dla innych przedsiębiorstw, które 

dostarczają towary i usługi. 

 

Sala przyjęć i bankietów 
Wewnątrz: maksymalnie 250 osób w takich samych warunkach jak w 

branży hotelarskiej i gastronomicznej. 
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Zajęcia i obozy dla młodzieży 
Wewnątrz i na zewnątrz: maksymalnie 200 osób, z możliwością noclegu.  

 

Zorganizowane zajęcia (kluby sportowe, stowarzyszenia...) 
Wewnątrz i na zewnątrz: maksymalnie 200 osób. 

Od 13 sierpnia  

 

Kultura i imprezy 
(w tym profesjonalne zawody sportowe) 

Na zewnątrz: ponad 5000 osób (pełne pokrycie szczepionką plus dwa 
tygodnie, lub ujemny wynik testu PCR w czasie krótszym niż 72 godziny, 

lub ujemny wynik szybkiego testu antygenowego na miejscu). 

Od 1 września 
 

Warunki realizacji 
- Szczepienia : 70% pierwszej dawki dla osób powyżej 18 roku życia.  

- Intensywna opieka medyczna: maksymalnie 500 hospitalizacji.  
Obserwować korzystny trend hospitalizacji. 

 

Zorganizowane zajęcia (kluby sportowe, stowarzyszenia...) 
Koniec ograniczeń. 

 

Zajęcia i obozy dla młodzieży 
Koniec ograniczeń.  

 

Sala przyjęć i bankietów 
Koniec ograniczeń. 

 

Kultura i imprezy 
(w tym profesjonalne zawody sportowe) 

Wewnątrz i na zewnątrz: do ustalenia. 

 

Jarmarki, pchle targi, 

nieprofesjonalne pchle targi i luźne wyprzedaże 
Koniec ograniczeń. 

 

Kulty, śluby i pogrzeby 
Koniec ograniczeń. 

 

 


