
  
 
 

 

Warszawa, 30 kwietnia 2020 r. 

KL/215/144/AG/2020 

Pan 

Łukasz Szumowski 

Minister Zdrowia 

 

 

Dotyczy: uwzględnienie wysp handlowych w momencie otwierania sklepów wielkopowierzchniowych 

podczas procesu odmrażania gospodarki. 

 

 

Szanowny Panie Ministrze, 

W nawiązaniu do informacji o konsultacjach roboczych do projektu rozporządzenia ws. ustanowienia 

określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii z dnia 30 kwietnia  

2020 r., przekazuję propozycję poprawki wraz z uzasadnieniem. 

 

Z wyrazami szacunku, 

 

Maciej Witucki 

Prezydent Konfederacji Lewiatan 

 

 

 

 

 

 

Załącznik:  

Propozycja poprawki do projektu Rozporządzenia ws. ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów  

i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. 



  
 
 

 

Propozycja poprawki do projektu Rozporządzenia ws. ustanowienia określonych ograniczeń, 

nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, polegająca na uwzględnieniu wysp 

handlowych w momencie otwierania sklepów wielkopowierzchniowych podczas procesu 

odmrażania gospodarki. 

 

Rozdział 4 „Ograniczenia funkcjonowania określonych instytucji lub zakładów pracy, czasowe 

ograniczenie określonych zakresów działalności przedsiębiorców oraz obowiązek wykonania 

określonych zabiegów sanitarnych”, § 8 pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

 

4. W obiektach handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 ustanawia się czasowe 

ograniczenie: 

 

1) handlu detalicznego właścicielom lub najemcom powierzchni handlowej, z wyłączeniem właścicieli 

lub najemców, których przeważająca działalność polega na sprzedaży: 

a) żywności w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie 

żywności i żywienia (Dz. U. z 2019 r. poz. 1252 oraz z 2020 r. poz. 284 i 285), 

b) produktów kosmetycznych w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 4 października 2018 r.  

o produktach kosmetycznych (Dz. U. poz. 2227) innych niż przeznaczone do perfumowania lub 

upiększania, 

c) artykułów toaletowych, 

d) środków czystości, 

e) produktów leczniczych w rozumieniu art. 2 pkt 32 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo 

farmaceutyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 499, z późn. zm.3)), w tym w aptekach lub punktach 

aptecznych, 

f)  wyrobów medycznych w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 38 ustawy z dnia 20 maja 2010 r.  

o wyrobach medycznych, 

g)  środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego w rozumieniu art. 3 ust. 3 pkt 

43 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia, 

h) gazet, 

i) artykułów budowlanych lub remontowych,  

j) artykułów dla zwierząt domowych lub 

k) paliw, 

                                                           
3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 399, 959, 1495, 
1542, 1556, 1590, 1818 i 1905 oraz z 2020 r. poz. 322, 374 i 567. 



  
 
 

 

2) prowadzenia działalności usługowej właścicielom lub najemcom powierzchni usługowej,  

z wyłączeniem właścicieli lub najemców, których przeważająca działalność polega na świadczeniu 

usług: medycznych, bankowych, pocztowych, ubezpieczeniowych, pralniczych lub 

gastronomicznych polegających jedynie na przygotowywaniu i dostarczaniu żywności,  

oraz w punktach odbioru przesyłek 

– do dnia 3 maja 2020 r.; 

3) prowadzenia handlu detalicznego lub prowadzenia działalności usługowej na wyspach handlowych, 

poza wyspami handlu detalicznego, które spełniają następujące warunki: 

a. lady prezentacyjne lub stanowiska kasowe oddzielone są przesłonami z tworzywa sztucznego, które 

oddzielają pracowników od klientów galerii handlowych, 

b. Dostęp do wewnętrznych stref wyspy handlowej zablokowany jest barierami fizycznymi (linki, 

słupki, inne obiekty), 

c. Przy wyspie handlowej obsługiwany jest każdorazowo tylko jeden klient, 

d. Przy wyspie handlowej zlokalizowany jest stojak dezynfekcyjny, zawierający płyn dezynfekujący oraz 

jednorazowe rękawiczki ochronne – skorzystanie z niego jest warunkiem obsłużenia klienta, 

e. Pracownik wyspy handlowej ma obowiązek zasłaniania ust/nosa za pomocą maski ochronnej albo 

przyłbicy i obsługuje klientów w rękawiczkach ochronnych.  

– do odwołania. 

5. Do dnia 3 maja 2020 r. ustanawia się czasowe ograniczenie: 

1) prowadzenia usług rehabilitacyjnych w ramach prewencji rentowej, o której mowa w art. 69 ust. 2 

pkt 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 266, 321 i 568); 

2) działalności samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem 

tworzącym jest Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. 

 

Uzasadnienie 

Specyfika wysp handlowych umożliwia szybką obsługę w celu nabycia istotnych dla konsumenta 

towarów przy zapewnieniu pełni bezpieczeństwa dla klientów jak i personelu. Poniżej argumenty 

wskazujące na zasadność ich otwarcia:  

 wysypy i stoiska handlowe są popularnym formatem sklepowym wyspecjalizowanym w sprzedaży 

jednolitego asortymentu, w tym produkty pierwszej potrzeby (np. kosmetyki, perfumy, odżywki dla 

sportowców, małe AGD, materiały tekstylne, papierosy elektroniczne, żywność lokalna, żywność 

sezonowa), 

 zabudowa wysyp stanowi naturalną barierę na linii sprzedawca – konsument, zapewniając 

zachowanie odpowiedniej odległości; jeśli wyspa nie jest zabudowana w całości można dodatkowo 



  
 
 

 

zabezpieczyć jej granicę za pomocą łatwo dostępnych materiałów, gwarantując minimalny odstęp 

wymagany w przepisach, 

 ekspozycja produktów na wyspie (przeszklone gabloty) pozwala konsumentowi na bezpieczne 

zapoznanie się z dostępną ofertą, 

 przeszklone gabloty uniemożliwiają klientom dotykanie wyeksponowanych produktów, 

 przeszkolone gabloty są łatwe do czyszczenia i przeprowadzania regularnej dezynfekcji, 

 format stoiska i wysypy oraz charakter oferowanych produktów umożliwia szybkie zakupy 

maksymalnie skracając czas niezbędny do zrobienia zakupów, 

 najczęściej na wyspie pracuje tylko jeden pracownik na zmianie, nie trzeba organizować stoisk pracy 

oddalonych o 1,5 metra,  

 najczęściej na wyspie lub stoisku dostępne jest tylko jedno miejsce wyznaczone do obsługi;  

w przypadku wielu, można wyznaczyć na wyspie jedno miejsce do obsługi, 

 możliwość wydzielenia odpowiednio oddalonych od siebie miejsc dla osób oczekujących w kolejce, 

 ze względu na niższe koszty wynajmu stoiska lub wysypy w galeriach handlowych, formaty te są 

często wybierane przez małych i średnich przedsiębiorców prowadzących własną działalność 

gospodarczą lub sieci franczyzowe, które zachęcają mniejszych przedsiębiorców do prowadzenia 

działalności pod ich marką.  

 

Konfederacja Lewiatan, KL/215/144/AG/2020 

 

 


