
 

Warszawa, 26 listopada 2020 r. 

 

 

Stanowisko ZPP do projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (...)  (druk nr 772) –  

regulacja pracy zdalnej podczas kwarantanny, zmiany w ustawie o RDS, wprowadzenie 

niedzieli handlowej w dniu 6 grudnia 2020 r. 

 

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców pozytywnie ocenia rozwiązania w zakresie umożliwienia 

pracownikom objętym izolacją w warunkach domowych, którzy nie przejawiają symptomów choroby, 

bądź mają łagodny przebieg na wykonywanie pracy zdalnej. Już dziś stosowaną praktyką w okresie 

powszechniejszej pracy zdalnej, jest wykonywanie obowiązków przez pracownika w momencie 

odbywania kwarantanny. Powyższe rozwiązanie stanowić zatem będzie uregulowanie stosowanej 

praktyki na rynku pracy. Ponadto, pracodawcy na skutek wysokiej liczby pracowników przebywających 

na kwarantannie, borykają się ze skutkami deficytu pracowników, co zagrażać może ciągłości działania 

firm w Polsce. 

ZPP pozytywnie, acz warunkowo odnosi się do projektu przejściowego przywrócenia stanu prawnego 

dot. odwoływania członków Rady Dialogu Społecznego obowiązującego przed wejściem w życie ustawy 

z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-10 (…). Wykreślenie kontrowersyjnych zapisów dotyczących 

możliwości odwoływania członków przez Prezesa Rady Ministrów zastąpione jednak musi być 

bezzwłocznie nowymi, poprawnie skonstruowanymi zapisami regulującymi kwestie współpracy 

członków RDS z komunistycznymi służbami PRL. Rekomendacje w tym zakresie ZPP przedstawia  

w odrębnym stanowisku.  

ZPP pozytywnie ocenia plany wprowadzenia dodatkowej niedzieli handlowej w dniu 6 grudnia. 

Rozwiązanie to po pierwsze umożliwi rozłożenie tłoku w punktach handlowych w okresie 

przedświątecznym, co będzie miało pozytywny wpływ na sytuację epidemiczną. Po drugie dodatkowy 

dzień handlowy w grudniu pozwoli zrekompensować straty, które handel poniósł w poprzednich 

tygodniach IV kwartału 2020 r.  



 

Umożliwienie handlu we wszystkie niedziele jest konsekwentnie oczekiwane przez przedsiębiorców 

oraz rynek. Apelujemy o całkowite zniesienie ustawy o zakazie handlu w niedziele i święta oraz  

w niektóre inne dni. Dotychczasowe analizy pokazały, że ustawa już wcześniej przynosiła negatywne 

skutki dla handlu - a w konsekwencji dla całej gospodarki. Jej zniesienie pozwoli na zwiększenie 

natężenia handlu w okresie następującej po nim recesji. Pozwoli to utrzymać miejsca pracy zarówno 

bezpośrednio w sektorze handlu jak i w sektorach powiązanych. Przyczyni się to do poprawy ogólnej 

sytuacji panującej w polskiej gospodarce. 
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