
 

 

 

INFORMACJA DLA PRACOWNIKÓW CENTRALI I CENTRÓW LOGISTYCZNYCH  
ŻABKA POLSKA SP. Z O. O. 

 
 
 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie  
w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii pracownicy, którzy nie wykonują 
pracy zdalnie z domu, mogą przemieszczać się do miejsca pracy (centrala, CL, Terminal) w celu wykonywania 
czynności zawodowych lub zadań służbowych. 
 
Tym samym nie ma żadnych ograniczeń w przemieszczaniu się, jeśli służą one celowi, jakim jest wykonywanie 
czynności zawodowych lub służbowych. 
 
Pracownicy mogą organizować/uczestniczyć w zebraniach wewnętrznych, ponieważ zakaz zgromadzeń nie 
dotyczy zakładów pracy. Należy jednak stosować w nich szczególnie zalecenia Głównego Inspektora 
Sanitarnego w zakresie zachowania odległości pracowników/współpracowników oraz środków dezynfekcji,  
a także wytycznych Żabka Polska sp. z o.o. i limitów dotyczących liczby osób uczestniczących w spotkaniu 
(max. 5 osób w jednym pomieszczeniu, z zachowaniem bezpiecznej odległości 1,5 m).  
 
Wszystkich pracowników oraz innych osób, które chcą wejść na teren:  

• siedziby Spółki - obowiązują zasady określone w „Zasady wstępu na teren biura siedziby Żabka 

Polska sp. z o.o.”  

• Centrum Logistycznego/Terminala - obowiązują zasady określone w „Aneksie do Regulaminu 

Obiektu”. 

Należy także nadmienić, iż ograniczenia w poruszaniu się dotyczą jedynie przemieszczania się: 
1. pieszo – jednocześnie mogą się poruszać dwie osoby w odległości nie mniejszej niż 1,5 m od siebie 

(limit i odległość nie dot. rodziny i osób pozostających we wspólnym pożyciu), 
2. środkami publicznego transportu zbiorowego – środkiem tym można przewozić, w tym samym 

czasie, nie więcej osób, niż wynosi połowa miejsc siedzących.  
 
W mocy pozostają także wszystkie dotychczasowe zakazy. 
 
W przypadku ewentualnej kontroli należy poinformować funkcjonariuszy Policji (lub innych organów) o celu 
podróży, tzn. wyjaśnić, że dana osoba jest w drodze do/z pracy, a także wskazać ewentualnie miejsce 
wykonywania obowiązków zawodowych/służbowych (zaświadczenie nie jest wymagane przepisami prawa, 
ale zalecamy posiadać przy sobie zaświadczenie wystawione przez pracodawcę). 
 
W załączeniu przysyłamy także wyciąg z Rozporządzenia.  
 
 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 
z dnia 20 marca 2020 r. 

ze zmianami z 24 marca 2020 roku 

w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii  

(wyciąg dot. zakazu przemieszczania się i zgromadzeń)  

 



 

 

 

Wprowadzono następujące ograniczenia w zakresie przemieszczania się:  
1. Od 20 marca 2020 r. do odwołania - osoba przekraczająca granicę państwową, w celu udania się  

do swojego miejsca zamieszkania jest obowiązana odbyć, po przekroczeniu granicy państwowej, 
obowiązkową kwarantannę (nie dotyczy kierowców zawodowych wykonujących przewóz 
drogowy).  
Osoba odbywająca obowiązkową kwarantannę z w/w powodu jest zobowiązana poinformować 
pracodawcę o jej odbywaniu.  

 
2. W okresie od dnia 25 marca 2020 r. do dnia 11 kwietnia 2020 r. zakazuje się na obszarze 

Rzeczypospolitej Polskiej przemieszczania się osób przebywających na tym obszarze, z wyjątkiem 
przemieszczania się danej osoby w celu:  

I. wykonywania czynności zawodowych lub zadań służbowych, lub pozarolniczej działalności 
gospodarczej, lub prowadzenia działalności rolniczej lub prac w gospodarstwie rolnym,  
oraz zakupu towarów i usług z tym związanych; 

II. zaspokajania niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego, 
w tym uzyskania opieki zdrowotnej lub psychologicznej, tej osoby, osoby jej najbliższej,  
a jeżeli osoba przemieszczająca się pozostaje we wspólnym pożyciu z inną osobą – także 
osoby najbliższej osobie pozostającej we wspólnym pożyciu, oraz zakupu towarów i usług  
z tym związanych; 

III. wykonywania ochotniczo i bez wynagrodzenia świadczeń na rzecz przeciwdziałania skutkom 
COVID-19, w tym w ramach wolontariatu; 

IV. sprawowania lub uczestniczenia w sprawowaniu kultu religijnego, w tym czynności lub 
obrzędów religijnych (w okresie od dnia 25 marca 2020 r. do dnia 11 kwietnia 2020 r. max. 
5 osób + osoby sprawujące kult). 

 
W przypadku gdy przemieszczanie się następuje: 
1) pieszo – jednocześnie mogą się poruszać dwie osoby w odległości nie mniejszej niż 1,5 m  

od siebie (ograniczenia tego nie stosuje się do osób najbliższych); 
2) środkami publicznego transportu zbiorowego – środkiem tym można przewozić, w tym samym 

czasie, nie więcej osób, niż wynosi połowa miejsc siedzących. 

Zakaz zgromadzeń ludności 
W okresie od dnia 25 marca 2020 r. do dnia 11 kwietnia 2020 r. zakazuje się organizowania 
zgromadzeń.  
Powyższe zakaz nie dotyczy spotkań i zebrań związanych z wykonywaniem czynności zawodowych 
lub zadań służbowych, lub pozarolniczej działalności gospodarczej. 

UWAGA:  
Osobą najbliższą jest małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii  
lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a także osoba 
pozostająca we wspólnym pożyciu. 
 

Na stronie rządowej można znaleźć wytyczne w zakresie stosowania przepisów rozporządzenia: 
https://www.gov.pl/web/koronawirus/wprowadzamy-nowe-zasady-bezpieczenstwa-w-zwiazku-z-
koronawirusem 
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