
W Dzienniku Ustaw pod poz. 473 zostało opublikowane rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 lutego 
2022 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem 
stanu epidemii.  
 
Wejdzie ono w życie w najbliższy poniedziałek, 28 lutego br. Dotychczasowe rozporządzenie traci moc 
obowiązującą. 
 
Oto niektóre ważne dla sprawowania kultu przepisy: 
§ 23.  
ust. 1. Do dnia 31 marca 2022 r. nakazuje się zakrywanie, przy pomocy maseczki, ust i nosa: 
1) w środkach publicznego transportu zbiorowego w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 16 
grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym, na statkach pasażerskich w żegludze krajowej w 
rozumieniu przepisów o bezpieczeństwie morskim lub statkach żeglugi śródlądowej, o których mowa w art. 
5 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej, przeznaczonych lub używanych 
do przewozu osób; 
2) w miejscach ogólnodostępnych, w tym: 
a) na terenie nieruchomości wspólnych w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o 
własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048) oraz na terenie takich nieruchomości o innych formach 
posiadania, 
b) w zakładach pracy, jeżeli w pomieszczeniu przebywa więcej niż 1 osoba, chyba że pracodawca postanowi 
inaczej, 
c) w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby administracji publicznej, wymiaru 
sprawiedliwości, kultury,kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki 
zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług 
pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, 
drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym; za budynek użyteczności publicznej uznaje się 
także budynek biurowy lub socjalny, 
d) w obiektach handlowych lub usługowych, placówkach handlowych lub usługowych i na targowiskach 
(straganach); 
 
3) w trakcie sprawowania kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych, w budynku 
użyteczności publicznej przeznaczonym na potrzeby kultu religijnego oraz na cmentarzu 
4) przez uczniów oraz osoby zatrudnione w szkole lub placówce oświatowej – poza czasem zajęć 
edukacyjnych na ich terenie, chyba że kierujący takim podmiotem postanowi inaczej; 
 
5) przez studentów, doktorantów, uczestników studiów podyplomowych, kształcenia specjalistycznego i 
innych form kształcenia, osoby zatrudnione w uczelni i inne osoby prowadzące w niej zajęcia oraz osoby 
prowadzące zajęcia z doktorantami, uczestnikami studiów podyplomowych lub innych form kształcenia w 
instytutach badawczych, w instytutach naukowych Polskiej Akademii Nauk, w międzynarodowych 
instytutach naukowych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw działających na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej lub w federacjach podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki – poza 
czasem zajęć na terenie uczelni, instytutu lub federacji, chyba że odpowiednio rektor, dyrektor instytutu lub 
prezydent federacji postanowi inaczej. 
ust. 3. Nakazu określonego w ust. 1 i 2 (czyli zakrywania nosa i ust) nie stosuje się w przypadku:(…)  
 
pkt 8) sprawującego kult religijny podczas jego sprawowania; 
 
§ 24. Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia 
określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 
861, z późn. zm.) 
 
§ 25. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 28 lutego 2022 r. 


