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Od 1 kwietnia kolejne obostrzenia  
w ramach walki z COVID-19   

Informacje dla przedsiębiorców 
 

 

 

   

 

  

 
 
 

W dniu 31 marca 2020 r. zapowiedziano nowe, wchodzące w życie od 1 i 2 
kwietnia, obostrzenia w ramach walki z COVID-19 w Polsce. Poniżej wskazujemy 

najważniejsze ograniczenia, mające znaczenie dla przedsiębiorców.  
 
Ograniczenia dotyczące sprzedaży detalicznej:  
 

1. Ograniczenie ilości osób w sklepach 

 

Od 1 kwietnia w sklepach (zarówno małych, jak i wielkopowierzchniowych)  

i punktach usługowych jednocześnie będą mogły znajdować się nie więcej 

niż 3 osoby na kasę lub stanowisko do płacenia (+ obsługa sklepu).  

Co istotne, pod uwagę ma być brana nie liczba kas czynnych, 

ale wszystkich kas w sklepie.  

 

Wymóg generuje zatem nowe obowiązki dla właścicieli sklepów –  

konieczność weryfikacji liczby osób przebywających w sklepie,  

co może okazać się szczególnie problematyczne w przypadku super 

lub hipermarketów. Niestety prawodawca nie przewidział sposobu 

zapobiegania kolejkom przed wejściem do sklepu i szczegółowych 

zasad obowiązujących w ramach tego rodzaju skupisk ludzi.   

 

2. Ograniczenie funkcjonowania sklepów budowlanych  

 

Zgodnie z nowymi zasadami w weekendy zamknięte będą – 

dotychczas otwarte – wielkopowierzchniowe sklepy budowlane.  

 

3. Obowiązek robienia zakupów w rękawiczkach 

 

Od 2 kwietnia wszyscy klienci będą zobligowani robić zakupy  

w jednorazowych rękawiczkach. Obowiązek zapewnienia rękawiczek 

spoczywa na właścicielach sklepów.  

 

 

 

Zapraszam  

do kontaktu  

 
 
dr Dariusz Aziewicz 

Radca prawny, specjalista 

prawa konkurencji 

T: +48 22 50 50 738 

dariusz.aziewicz 

@eversheds-sutherland.pl 

 

 

 

eversheds-sutherland.pl 

http://www.eversheds.com/global/en/where/cee/poland/-pl/index.page


 2 

4. Ostrzejsze zasady bezpieczeństwa w sklepach 

 

W godzinach 10:00-12:00 sklepy i punkty usługowe będą mogły 

przyjmować i obsługiwać jedynie osoby powyżej 65 roku życia.   

W pozostałych godzinach sklepy i lokale usługowe będą dostępne  

dla wszystkich.  

 

Także ten wymóg powoduje konieczność wprowadzenia przez 

właścicieli sklepów różnych rozwiązań, jak np. bezpiecznego sposobu 

ustalania, czy osoba wchodząca do sklepu pomiędzy godziną 10:00  

a 12:00 rzeczywiście skończyła 65 rok życia.   

Pozostałe ograniczenia istotne dla przedsiębiorców:  

 Od 1 kwietnia wprowadzona zostanie automatyczna kwarantanna 

dla bliskich osób w kwarantannie. Przedsiębiorcy pozbędą się zatem 

problemu, co zrobić z pracownikiem, którego domownicy są objęci 

kwarantanną.  

 Od 2 kwietnia wprowadzony zostanie limit pasażerów w pojazdach 

9+. Oznacza to, że w ramach transportu niepublicznego, np. 

podmiotów dowożących do pracy w zorganizowany sposób,  

czy prywatnych przewoźników, będzie obowiązywał limit pasażerów 

– połowa miejsc siedzących w środku transportu. 

 Od 2 kwietnia stanowiska pracy poszczególnych osób muszą być 

oddalone od siebie o co najmniej 1,5 metra. Pracownicy mają 

obowiązek używania rękawiczek lub muszą mieć dostęp do płynów 

dezynfekujących.   

 
  

 

 

Wspieramy w czasie kryzysu   
 

Jeśli potrzebują Państwo porady prawnej w zakresie wpływu pandemii   

na Państwa biznes, nasz multidyscyplinarny zespół jest w pełnej 

gotowości do współpracy. Prosimy o kontakt na poniższy adres: 

coronavirus@eversheds-sutherland.pl 

Jeżeli Państwa firma działa za granicą i będą Państwo potrzebować 

wsparcia prawnego w konkretnym kraju, międzynarodowy zespół 

Eversheds Sutherland pozostaje do dyspozycji. 

Webinaria i publikacje     

Informacje o najbliższych webinariach oraz artykuły dotyczące wpływu 

epidemii na działalność biznesową znaleźć można na naszej stronie > > 

Wiele istotnych informacji prawnych dotyczących innych państw  

znajduje się na uruchomionej przez Eversheds Sutherland stronie  

Coronavirus Legal Hub >> 

 

 
 

 
 
Informacje zawarte w tym dokumencie nie stanowią porady prawnej. Osoby zainteresowane uzyskaniem porady prawnej 
lub bardziej szczegółowych informacji prosimy o bezpośredni kontakt ze wskazanym wyżej prawnikiem.  
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