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WPROWADZENIE 

Jeśli obóz rządzący nie wycofa się z nietrafionego pomysłu ograniczania handlu w niedziele, 

może to - z bardzo dużym prawdopodobieństwem - przypłacić przegraną w najbliższych 

wyborach parlamentarnych. Bo z ustawy, która miała mu przynieść wzrost poparcia,  

nikt nie jest zadowolony. Ani konsumenci, ani przedstawiciele branży. Co najgorsze, 

 wprowadzone już przepisy uderzyły najbardziej w tych, którym miały pomóc - a więc we 

właścicieli małych sklepów. Brnięcie w kolejne zaostrzanie regulacji wydaje się politycznym 

samobójstwem. Mało tego, jest działaniem na szkodę gospodarki, a więc państwa. 
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REKOMENDACJE 

1. Zniesienie zakazu handlu w niedziele ze skutkiem natychmiastowym - czyli 

wyrzucenie do kosza ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu  

w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni (Dz.U. 2018 poz. 305). Napisanie 

nowej, przywracającej handel w niedziele, jest niezbędne. Straty - głównie te 

związane z bankructwami przedsiębiorców, którzy zostali zaskoczeni nowymi 

regulacjami, będą trudne do odrobienia przez całe dziesięciolecia. Nie chodzi tylko  

o to, z czym mamy do czynienia dzisiaj, ale o długofalowe konsekwencje zmian. 

Biznesmeni, którzy do momentu wprowadzenia częściowego zakazu handlu  

w niedziele radzili sobie dobrze na rynku, regulowali zobowiązania wobec 

kontrahentów, pracowników, instytucji państwowych i płacili składki, obecnie 

przestali to robić. Nie ze swojej winy. Ich pauperyzacja przeniesie się na ich dzieci, 

zaburzy wolny rynek, a w konsekwencji uszczupli wpływy do państwowej kasy. Dalsze 

zaostrzanie regulacji będzie tylko potęgowało skalę zniszczenia. 

2. Podjęcie - ze skutkiem natychmiastowym - rozmów z przedstawicielami branży 

handlowej, przy szczególnym uwzględnieniu środowiska MŚP. Dotychczasowe 

regulacje były przeprowadzane w trybie ekspresowym, bez pytania o zdanie tych, 

których najbardziej dotyczą.  

3. Natychmiastowe przeprowadzenie przez stronę rządową rzetelnej analizy 

dotychczasowych skutków wprowadzenia ograniczeń niedzielnego handlu na 

gospodarkę. Z naszych wyliczeń wynika bowiem, że już "wyjęcie" zaledwie dwóch 

niedziel z obrotu powoduje - zwłaszcza w przypadku małych, rodzinnych firm - 

katastrofalne skutki. Zakaz handlu w trzy niedziele w miesiącu, który zaczął 

obowiązywać od początku 2019 r., będzie kataklizmem. 

4. Wprowadzenie do Kodeksu Pracy regulacji, które gwarantowałyby pracownikom 

wszystkich branż dwie wolne niedziele w ciągu miesiąca pracy. Pracodawcy są na to 

gotowi. Jak również pracownicy. 

5. W związku z tym, że konsultacje ze stroną rządową partnerów społecznych 

reprezentujących różne branże, których interesy, jak również sposób postrzegania 

rzeczywistości często się rozmijają, uważamy za stosowne i niezbędne utworzenie 

forum, na którym będzie możliwość dyskutowania nad bieżącymi problemami 

branży handlowej, reprezentującej sektor lub działającej w obszarze MSP.  

Ze szczególnym uwzględnieniem branży handlowej, która to wypracowuje 20 proc. 

polskiego PKB. Należy zauważyć, że przez minioną dekadę to właśnie popyt 

wewnętrzny uchronił Polskę przed katastrofą, jaką był ogólnoświatowy kryzys 

finansowy. A biorąc pod uwagę ostatnie sygnały z globalnych rynków mówiące  

o nachodzącej dekoniunkturze, należałoby się zastanowić, w jaki sposób rozwijać 

handel, a nie go ograniczać - szczególnie w obszarze działania małych i średnich 

przedsiębiorstw.  
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KARYGODNE LEKCEWAŻENIE ELEKTORATU 

W listopadzie 2018 r. do Sejmu trafił projekt nowelizacji ustawy o zakazie handlu  

w niedziele. Dziś regulacja zawiera 32 wyjątki,  których przepisy nie obowiązują.  

Po zmianach lista ta ma ulec skróceniu. Zaproponowano, by zakaz handlu został 

rozszerzony m.in. na placówki, w których działalność polegająca na świadczeniu usług 

pocztowych nie jest przeważająca oraz na te zajmujące się wyłącznie handlem wyrobami 

tytoniowymi. To pokłosie nadinterpretacji istniejących przepisów przez niektórych 

przedsiębiorców. Wśród zmian pojawia się również możliwość handlowania w niedziele, 

jeśli za ladą będą stali członkowie rodziny właściciela sklepu. Ale pod pewnym warunkiem. 

Małżonek, dzieci, rodzice, macocha czy ojczym (związków nieformalnych,  

np. konkubinatów regulacja nie uwzględnia) nie mogą być zatrudnieni na stałe w sklepie. 

Czyli ma to być nieodpłatna pomoc. Zaproponowano także doprecyzowanie m.in. zapisu 

dotyczącego handlu maszynami rolniczymi i częściami zamiennymi (biada rolnikom, którym 

sprzęt popsuje się np. podczas żniw) oraz przepisów w zakresie sprzedaży ryb. W obecnej 

ustawie jest mowa o ich sprzedaży "z burty". Po zmianach będzie to wyłącznie sprzedaż  

ze statku rybackiego, a więc mali przedsiębiorcy łowiący z łódek lub na jeziorne saki  

i sprzedający świeży połów turystom także dostaną po kieszeni. Projekt złożyła grupa 

posłów, mimo że nad analizą przepisów pracował resort pracy. To wygodne wyjście, 

nazywane by-passowaniem legislacyjnym: pozwala pominąć żmudne uzgodnienia 

społeczne, niezbędne w przypadku, kiedy projekt jest rządowy. Biorąc pod uwagę,  

że w wyborach parlamentarnych w 2015 r. na PiS zagłosowało ponad 53 proc. rolników 

oraz ponad 29 proc. właścicieli firm (a więc także sklepów), takie lekceważenie swojego 

elektoratu wydaje się co najmniej nieroztropne. 

PROTEST ORGANIZACJI 

Proponowane przepisy zostały oprotestowane przez różne organizacje, niezależnie od ich 

sympatii politycznych.  

 

Na przykład Forum Obywatelskiego Rozwoju pisze w swoim raporcie: Kolejny raz zatem 

większość rządząca unika świadomie konsultacji społecznych, które mogłyby się przyczynić 

do usunięcia błędów projektu na wczesnym etapie procesu legislacyjnego,  

jak i zwiększyłoby zaufanie obywateli do państwa i stanowionego przez nie prawa. Przede 

wszystkim jednak rząd – realizując zasadę tworzenia prawa w oparciu o dowody – 

zobowiązany byłby do sporządzenia oceny skutków regulacji, obejmującej m.in. analizę 

stanu prawnego, zasadność wprowadzenia zmian i ich wpływ na poszczególne grupy 

podmiotów, alternatywne środki służące osiągnięciu zakładanych celów, jak również 

przewidywalne skutki społeczne, gospodarcze i finansowe. Takiej roli nie spełnia 

uzasadnienie projektu – szczególnie, że w przypadku przedłożeń poselskich ich autorzy nie 

mają dostępu do danych i narzędzi analitycznych umożliwiających rzetelną ocenę 

konieczności przyjmowania nowego prawa. 
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Na niewiele ponad czterech stronach autorzy ograniczają się do przypomnienia 

obowiązujących regulacji i lakonicznego opisania każdej z proponowanych zmian. 

Jednocześnie fragment dotyczący przewidywanych skutków społecznych, gospodarczych  

i finansowych sprowadza się do dwóch akapitów, z których wynika, że projekt nie rodzi 

skutków finansowych dla budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego.  

Poza tym, zdaniem autorów, propozycja wywołuje pozytywne skutki społeczne, gdyż usuwa 

pojawiające się wątpliwości związane ze stosowaniem ustawy, co ma szczególne znaczenie 

z tego powodu, iż z każdym rokiem będzie rosnąć liczba niedziel objętych zakazem handlu.  

 

Podobne stanowisko zajął Związek Przedsiębiorców i Pracodawców skupiający sektor 

MSP. W swoim memorandum z 4 grudnia 2018 roku pisze: 

1. Ustawa z dnia 10 stycznia 2018 roku o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz 

niektóre inne dni („Ustawa”) została wprowadzona w trybie ekspresowym bez rzetelnej 

Oceny Skutków Regulacji („OSR”). 

2. Nowelizacja ustawy procedowana jest jeszcze szybciej - nie tylko bez OSR,  

ale ze świadomym i celowym pominięciem sejmowej Komisji Gospodarki. 

3. Dane wskazują, że ustawa najbardziej negatywnie wpłynęła na małe i średnie polskie 

przedsiębiorstwa handlowe. 

4. Ustawa miała chronić interesy małych polskich firm, a tymczasem jej beneficjentem 

stały się międzynarodowe dyskonty, które mogą sobie pozwolić na ogromne kampanie 

promocyjne i reklamowe kształtujące zmiany zakupowe Polaków.  

5. W efekcie działania ustawy mały polski przedsiębiorca nie tylko traci na zakazie handlu 

w niedziele, ale osiąga również mniejsze obroty w piątki i soboty.  

6. Rząd musi się zdecydować co chce osiągnąć - czy zagwarantować pracownikom wolne 

niedziele, czy po prostu ograniczyć handel. To pierwsze można osiągnąć poprzez 

zmianę kodeksu pracy. Można zagwarantować wszystkim pracownikom, bez względu 

na branże w których pracują, dwie lub nawet trzy wolne niedziele w miesiącu. Można 

ich też lepiej wynagradzać za pracę w tym czasie. Jeśli zaś chodzi o ograniczenie 

handlu to ustawa powinna dotyczyć wszystkich - także koncernów paliwowych, które w 

niedziele zwiększają sprzedaż na swoich stacjach benzynowych. 

7. Handel stanowi 20 proc. polskiego PKB i w obliczu pierwszych sygnałów nadchodzącej 

światowej dekoniunktury gospodarczej należałoby ten handel rozwijać, a nie go 

ograniczać - szczególnie w obszarze działania małych i średnich przedsiębiorstw  

(w trakcie poprzedniego kryzysu to właśnie dzięki MSP dotknął on Polski  

w najmniejszym stopniu). 

8. Zamiast koncentrować się na skutkach gospodarczych obowiązującej ustawy, 

inicjatorzy jej nowelizacji koncentrują się na definiowaniu kto jest, a kto nie jest 

rodziną właściciela sklepu. Wg inicjatorów brat właściciela nie jest rodziną. 

9. Nowelizacja ustawy dzieli przedsiębiorców na lepszych i gorszych. Jedni - jak stacje 

benzynowe - mogą powiększać swoją przestrzeń handlową, a inni – małe, rodzinne 

firmy - nie. 
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Jak się okazuje - ZPP miał rację. Jego wnioski potwierdzają twarde dane. Ale być może 

strona rządowa miała dobre intencje. Jednak rzeczywistość wygląda inaczej  

niż wyobrażenia o niej autorów projektu. Jak pokazują najnowsze grudniowe badania  

Maison & Partners, przeprowadzone na zlecenie Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, 

ponad dwie trzecie Polaków uważa, że rząd nie powinien ustalać, w jaki sposób 

społeczeństwo ma spędzać czas wolny w niedziele. Zakaz handlu odbierają zatem raczej 

jako naruszanie ich swobody konsumenckiej.  

 

Jak wynika z badania, niemal 40 proc. Polaków postrzega zamknięcie sklepów w niedziele 

jako utrudnienie. Dlaczego? Powodem jest brak czasu w ciągu "pracującego" tygodnia  

na wypad w celu zrobienia dużych zakupów do centrum handlowego. Poza tym z powodu 

wolnych niedziel czują się zmuszeni do robienia sprawunków w miejscach, które im  

nie odpowiadają. No i są jeszcze sfrustrowani tym, że nie mogą tam skorzystać z innych 

opcji, niż kupno najpotrzebniejszych artykułów, a które to atrakcje są im oferowane przez 

centra handlowe.  Na to, aby najpierw zrobić zakupy, a potem wybrać się do kina  

czy na kręgle do jakiejś galerii - już nie mają ochoty, sił ani czasu. Potrzebują zakupów  

i rozrywki w jednym miejscu, w komplecie. 

 

Katarzyna, 35 lat, nauczycielka, matka dwojga dzieci, mazowieckie*: 

Mój tydzień pracy jest koszmarną walką o czas: jednego syna zaprowadzam  

do przedszkola, drugiego do żłobka, pędzę do pracy, po jej skończeniu mało nóg 

nie połamię, żeby o czasie odebrać dzieci z placówek opiekuńczych. Potem są 

zajęcia dodatkowe, dżudo i konie starszego, młodszy potrzebuje zajęć 

korekcyjnych. Gotuję i sprzątam, sprawdzam prace domowe moich uczniów. 

Gdyby nie pomoc przyjaciół, w lodówce byłoby tylko światło. Bo przed tą durną 

ustawą wybieraliśmy się całą rodziną na niedzielne zakupy do centrum 

handlowego. Potem było jedzonko na foodcourcie, kino, kręgle. Opiekunki  

w strefach malucha zajmowały się moim starszym, ja mogłam zrobić spokojnie 

zakupy mając przy piersi młodszego. Teraz mi to zabrano i chcą zabrać jeszcze 

więcej. Nie mówiąc już o tym, że jak wprowadzą te durne prawo niemal 

całkowicie zabraniające handlu w niedziele, to całkiem przerzucę się na zakupy 

w internecie. Bo kiedy mam łazić po sklepach, jak albo pracują, albo opiekuję się 

dziećmi? Już i tak większość sprawunków robię w sieci, niemniej jednak jako 

świadoma obywatelka widzę tego skutki. W mojej okolicy zamykają się małe 

sklepiki. Zamykają się bazarki. Nie wytrzymują konkurencji internetu. Ten zakaz 

handlu w niedzielę ich po prostu zabił. 

* Z badań terenowych autorów raportu 

 

Nic dziwnego, że osoby takie, jak Katarzyna są zbulwersowane. Na przestrzeni ostatnich 

niemal trzech dekad, po uwolnieniu rynkowej gospodarki, handel rozwijał się z prędkością 

światła. Zapracowani Polacy przyzwyczaili się do robienia zakupów w dni wolne od zajęć. 

Mogli realizować swoje potrzeby kiedy tylko mieli na to ochotę, bez konieczności 

"uciekania" wcześniej z pracy. Nie mówiąc już o tym, że dynamiczny rozwój nowoczesnego 

handlu - w tym galerii handlowych - sprawił, że takie wypady stały się sposobem  
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na spędzanie czasu w gronie rodzinnym czy znajomych. A także miejscem, gdzie ludzie 

umawiali się na nieformalne spotkania biznesowe. Szczególnie, że oferta galerii stawała się 

z każdym rokiem coraz bogatsza. Początkowo obejmowała tylko sklepy, kino i ewentualnie 

kręgielnie. Klienci chcieli jednak więcej. Oczekiwali, że zrobią zakupy, a potem odpoczną 

przy kawie i ciastku, pobawią się, zjedzą obiad albo kolację. W efekcie współczesne centra 

handlowe stały się miejscem lokalizacji wielu znanych marek restauracji, kawiarni, ale też 

siłowni, placów zabaw. Mało tego: mając zapewniony siedmiodniowy w perspektywie 

tygodnia napływ klientów, swoje miejsce znalazły w nich prywatne przychodnie medyczne  

i gabinety odnowy biologicznej.  

 

Te współczesne jarmarki stały się obiektami, gdzie pod jednym dachem można znaleźć 

wszystko, co zaspokoi potrzeby konsumentów. Do tego dysponują wygodnymi parkingami 

oraz są świetnie połączone zarówno z komunikacją miejską, jak też dysponują własnym 

transportem, autobusami które bezpłatnie wożą klientów z przystanków umiejscowionych 

blisko ich domów do galerii. Zakaz handlu w niedziele zaburzył to, co zostało wypracowane 

w ostatnich latach: konsumentom odebrał poczucie bezpieczeństwa i komfort,  

a przedsiębiorcom ukradł ich nakłady inwestycyjne oraz plany na rozwój.  

 

Nie kwestionujemy dobrych intencji ustawodawcy. Podważamy jednak założenia tej zmiany, 

które uznajemy za skrajnie nieprzemyślane. Jeśli w zamierzeniach rządu było sprawienie,  

że rodzina będzie więcej czasu spędzała razem, to efekty są odwrotne: we współczesnym 

świecie konsumpcji to właśnie wspólne zakupy, decyzje, na co przeznaczyć zaoszczędzone 

środki są tym, co jednoczy jej członków. Sprawunki są  pretekstem, aby gdzieś wyjść razem. 

A po zrobieniu zakupów, spędzić czas na rozmowach, wspólnej rozrywce bądź realizowaniu 

swoich zdrowotnych potrzeb. I jeszcze jedno: Polska nie leży w strefie klimatycznej,  

w której zajęcia na wolnym powietrzu są dostępne przez 12, czy nawet 10 miesięcy w roku. 

Przynajmniej przez 150 dni potrzebujemy dachu nad głową i ogrzewania. Nie wszyscy 

obywatele mają na tyle dobrą kondycję fizyczną i zdrowotną, aby przy brzydkiej, zimnej 

pogodzie spędzić kilka godzin w terenie na intensywnym uprawianiu sportu.  

Albo chociażby spacerując. Babcia chętniej zabierze wnuczka na zakupy do galerii, a potem 

pójdzie z nim do kina lub na plac zabaw. Zmienianie wieloletnich przyzwyczajeń 

konsumenckich jest równie skuteczne, jak zawracanie kijem Wisły. Dobrze by było, żeby 

rządzący to zauważyli.  
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DUŻE STRATY W TEJ SPOŁECZNO-PRAWNICZEJ 

PRZEPYCHANCE PONIOSŁY GALERIE HANDLOWE 

Jak wynika z danych Polskiej Rady Centrów Handlowych w okresie styczeń-wrzesień 2018 

spadek obrotów wyniósł 2 proc. w porównaniu z poprzednim rokiem. W poprzednich 

latach, patrząc na zmianę skumulowaną za ten sam okres, był to średnio wzrost rzędu  

2-4 proc. To efekt mniejszej odwiedzalności tego rodzaju obiektów. W okresie  

styczeń-październik 2018 r. zmalała ona o 5 proc. w porównaniu z 2017 r. W poprzednich 

latach bywało różnie – w tych samych miesiącach 2017 vs 2016 spadek wyniósł 2 proc.,  

ale już 2016 vs 2015 wzrost nastąpił o 9 proc.  

 

Łukasz Marynowski PR & Marketing Manager PRCH (Polska Rady Centrów Handlowych): 

Największe spadki notują punkty gastronomiczne i usługowe, które teoretycznie nie są 

objęte zakazem. Wynika to z faktu, że nie można przenieść na inny dzień tygodnia 

oferowanych przez te punkty towarów i usług. Nie napijemy się kawy na zaś.  

JEDNAK NIE TYLKO O WIELKOMIEJSKIE GALERIE I MIESZKAŃCÓW 
METROPOLII TU CHODZI 

Jak pokazują badania Maison & Partners więcej przeciwników (po około 50 proc.) 

ograniczenia handlu w niedziele jest wśród mieszkańców największych aglomeracji oraz 

małych miast. Co więcej, odsetek ten rośnie wraz ze wzrostem wykształcenia. 

Wprowadzając zmiany wbrew ich woli obóz rządzący uderza w dwie istotne dla siebie 

grupy wyborców: tych wiejskich i małomiasteczkowych, którzy stanowią dla ugrupowania 

wierny elektorat, którego za nic nie chciałoby stracić (dla przykładu: na wsi na PiS 

głosowało 46,8 proc. uprawnionych, na PO - 17,3 proc.; w miastach do 50 tys. mieszkańców 

PiS uzyskało poparcie 37,4 proc. wyborców, PO - 25,3 proc.). I ten wielkomiejski, gdzie 

różnica poparcia w stosunku do głównego rywala była mniejsza i niezadowolenie 

elektoratu może dać katastrofalne politycznie skutki (w miastach liczących 201-500 tys. 

mieszkańców PiS uzyskało 32-proc. poparcie, PO - 30 proc.; w miastach liczących powyżej 

500 tys. osób na PiS głosowało 31,3 proc. wyborców, na PO - 28,6 proc.).  

 

Dlaczego ludzie mieliby się irytować z powodu tak drobnego, jak wydawałoby to się 

niektórym, jak pozbawienie ich możliwości zrobienia zakupów w niedzielę i zażycia przy 

okazji odrobiny rozrywki? To nie jest trudne do wyjaśnienia. Mieszkańcy wielkich miast 

przyzwyczaili się do wygody, większość dużych skupisk ludzkich - zarówno osiedli 

mieszkaniowych, jak i punktów biurowych - ma już swoje oswojone, ulubione centra 

handlowe. Razem z całą infrastrukturą, o której już pisaliśmy: sklepami, knajpkami, 

siłowniami, miejscami, w których można podreperować swoje siły witalne i zdrowie,  

są dla nich odpowiednikiem niegdysiejszego targu albo rynku, gdzie koncentrowało się 

życie towarzyskie oraz biznesowe. To dziś styl życia, przyzwyczajenie. Jak pisał antropolog 

kultury prof. Roch Sulima z Uniwersytetu SWPS już w latach 90. w Polsce „człowieka 

bazaru” zastąpił „człowiek hipermarketu”. Ten styl życia z dużych miast szybko przeniósł się 

do mniejszych miejscowości. Do tzw. Polski powiatowej, tam także niedzielne sprawunki 
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stanowiły pretekst, aby spotkać się ze znajomymi, przysiąść i porozmawiać. Pójście  

do sklepu po uczestnictwie we mszy świętej, było żelaznym punktem dziennego programu, 

okazją do rozmów, wymienienia nowin wśród szerszej grupy mieszkańców. Kiedyś było tak, 

że po mszy kobiety z dziećmi wracały do domów przygotowywać obiad, a mężczyźni ruszali 

do gospód, aby pogadać z kumplami przy piwie lub kieliszku. Wejście całotygodniowego 

handlu sprawiło, że właśnie sklepy, które zresztą natychmiast zaczęły serwować dodatkowe 

usługi, wydzielać miejsca, gdzie można przysiąść aby napić się kawy czy zjeść ciastko, 

przejęły tę funkcję. W ostatniej dekadzie także duże sieci handlowe, szukając miejsca na 

rozwój, zaczęły otwierać swoje placówki także w mniejszych miejscowościach. Co jednak 

nie przeszkadzało w funkcjonowaniu mniejszym placówkom: zwabieni atrakcyjną ofertą 

handlową i rozrywkową klienci wychodzili z domów, spotykali się, kupowali, konsumowali, 

czasem tylko uprawiali, co zostało zaczerpnięte z języka angielskiego, "windows shopping". 

Ale byli razem. Bo prawda jest taka - jeszcze raz to powtórzmy - że sklepy i galerie 

handlowe to współczesny rodzaj agory, rynku, który buduje więzi społeczne, sprzyja 

wymianie opinii, a co za tym idzie - demokracji. Teraz zabrano obywatelom tę możliwość. 

Znów w niedzielę będą mogli co najwyżej pójść do gospody, żeby się upić. Albo podjechać 

na stację benzynową, bo te będą otwarte, żeby kupić sobie butelkę mocniejszego trunku. 

 

Robert, 40 lat, pracownik fizyczny*: 

W moim podlaskim miasteczku jest tylko jedna galeria handlowa. Mieliśmy taki 

zwyczaj, że w niedzielę około 13 spotykaliśmy się na kawie i ciastku w cukierni. 

Pogadaliśmy, potem szybkie zakupy i szliśmy do domu kogoś z paczki, potem 

gotowaliśmy wspólnie obiad. Lubimy oglądać programy kulinarne, a tego dnia 

mieliśmy czas, żeby się pobawić w mistrzów kuchni. Wybieraliśmy wspólnie 

produkty, starając się, żeby koszt posiłku był jak najniższy. Mogliśmy pogadać 

przy okazji spotkania o tym, co się dzieje w Polsce. Teraz już mamy mniej takich 

okazji. Ja osobiście nie ogarniam, kiedy jest handlowa, a kiedy niehandlowa 

niedziela. Jesteśmy tym poirytowani. Rzadziej się spotykamy, a jak zakażą 

handlu we wszystkie niedziele, to już będzie całkiem słabo towarzysko.  

* Z badań terenowych autorów raportu 

 

Martyna, 22 lata, studentka zaocznego dziennikarstwa, pracuje na stacji 

benzynowej, dolnośląskie*: 

Moi przełożeni cieszą się z zakazu handlu w niedziele, bo obroty na stacji bardzo 

wzrosły. Ale nie na paliwie, lecz głównie na alkoholu. Sama obserwuję,  

że w dużej mierze klientami, którzy się u nas zaopatrują, są moi rówieśnicy. 

Nudzi się im w niedzielne popołudnia i wieczory. Jak działała taka mała 

galeryjka w moim miasteczku, to się umawiali tam z dziewczynami, łazili po 

sklepach, obściskiwali się na kanapach. Teraz niby są tam nadal otwarte punkty 

gastronomiczne, ale nie stać ich na to, żeby ze swoją sympatią usiąść przy 

stoliku, postawić kolację, wino, kawę. Bo przy samej kawie nie można spędzić 

kilku godzin, obsługa patrzy krzywym okiem i wyprasza. To teraz wolą kupić  

na stacji flaszkę i wypić ją z kumplami. Jeszcze proszą o plastikowe kubeczki  

w gratisie. 

* Z badań terenowych autorów raportu 
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Bartosz Bolecki, starszy analityk handlu detalicznego w PMR: 

Odnośnie zakazu handlu zdecydowanie można stwierdzić, że zwycięzcami są sklepy przy 

stacjach benzynowych, które zwiększyły obroty w ten dzień tygodnia. Natomiast  

w przypadku małych sklepów spożywczych i sklepów typu convenience sytuacja jest 

zróżnicowana. Po pierwsze, w przeciwieństwie do stacji benzynowych, w tych sklepach 

mógł pracować jedynie właściciel lub jego rodzina (wyjątkiem były tzw. placówki pocztowe 

Żabki, które sprytnie omijały zakaz). Często zdarza się, że jeden właściciel posiada kilka 

sklepów spożywczych, więc nie mógł otworzyć wszystkich. Np. Eurocash Dystrybucja podał 

jakiś czas temu informację, że 30 proc. sklepów zaopatrywanych przez tę spółkę jest 

otwartych w niedziele niehandlowe. Podsumowując zakaz handlu: właściwszym 

stwierdzeniem będzie, że klienci przenieśli zakupy kompleksowe na inne dni tygodnia,  

a sklepy otwarte w niedziele mogły zyskać jedynie na zakupach impulsowych lub 

uzupełniających. Natomiast wbrew intencjom twórców zakazu, nie zyskały na nim małe, 

niezależne sklepy. Co ciekawe, tego zdania są nawet sejmowi eksperci. 
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PRACOWNICY HANDLU TEŻ NIE SĄ SZCZĘŚLIWI 

Jeśli wprowadzając nowe regulacje obóz rządzący mógł się liczyć z tym, że konsumenci 

będą niezadowoleni, to był przekonany, iż pracownicy handlu się zachwycą. Przytoczmy 

fragment Uzasadnienia obywatelskiego projektu Ustawy o ograniczeniu handlu  

w niedziele: 

"Według danych Polskiej Rady Centrów Handlowych (PRCH) oraz badań firmy Eurostat 

ponad 60 proc. osób zatrudnionych w branży centrów handlowych stanowią kobiety, które 

zwyczajowo muszą pogodzić pracę zawodową z dwoma obowiązkami rodzinnymi. Z kolei  

w sklepach wielkopowierzchniowych i dyskontach udział kobiet w zatrudnieniu wynosi 

ponad 80 proc., na co wskazują źródła własne SBHiU NSZZ „Solidarność”. Ilość zrzeszonych 

w organizacjach zakładowych pracowników dowodzi przewagi płci żeńskiej. Ponadto 

stosowane w handlu, szczególnie wielkopowierzchniowym, systemy i rozkłady czasu pracy 

nie tylko powodują, że ze względu na wysokie obroty sklepów pracownicy są zatrudniani  

w niedziele, ale również te dni tygodnia pracy są dla nich zaplanowane w grafiku i stanowią 

dni, za które pracodawcy nie płacą dodatkowego wynagrodzenia, bowiem praca  

w równoważnym systemie czasu pracy powszechnie stosowanym w placówkach 

handlowych uniemożliwia otrzymanie dodatków. W badaniach własnych, które 

przeprowadził pomysłodawca projektu Krajowy Sekretariat Banków, Handlu i Ubezpieczeń 

NSZZ „Solidarność”, w grupie prawie 1000 osób zatrudnionych w sklepach 

wielkopowierzchniowych otrzymano wyniki jednoznacznie wskazujące na potrzebę posiada 

przez pracowników wolnej niedzieli. Wyłącznie dwa procent pracowników uznało,  

że korzystnym rozwiązaniem byłaby wypłata dodatkowego wynagrodzenia za pracę  

w te dni. Chęć posiadania przez pracowników wolnej niedzieli, zamiast otrzymywania 

dodatków za pracę, podyktowana jest ponadto wysokością wynagrodzeń zasadniczych  

w sektorze handlu. Przy średniej zarobków niewiele przekraczającej minimalne 

wynagrodzenie za pracę, dodatki za pracę w niedziele miałyby zdaniem pracowników 

niezauważalny i nieodczuwalny ekonomiczne charakter. Na potrzebę traktowania pracy  

w niedzielę jako czynnika stresogennego wskazują wyniki badań prowadzonych  

w sektorze handlu w ramach projektu „Wpływ poprawy psychospołecznych warunków 

pracy na ograniczenie kosztów ekonomicznych w firmach przechodzących procesy 

modernizacyjne i adaptacyjne” realizowanego przez Instytut Medycyny Pracy w Łodzi oraz 

Komisję Krajową NSZZ „Solidarność”. Ponad 93 proc. pracowników handlu w grupie 

badawczej uznało, że konieczność pracy w niedziele jest czynnikiem uciążliwym i stanowi 

zagrożenie. Wyniki badań prowadzonych w projekcie ujawniły ponadto wysoki poziom 

stresogenności pracy w handlu. Również badania przeprowadzone przez firmę doradczą 

NEXTMEN w 2015 roku dotyczące stresogenności pracy w handlu potwierdzają, że ponad 

70 proc. pracowników za działanie utrudniające godzenie życia zawodowego i rodzinnego 

oraz przyczynę przewlekłego stresu i zmęczenia uznaje pracę w niedziele. Na wpływ pracy 

w niedzielę na zdrowie pracowników wskazują badania podjęte przez Stowarzyszenie 

Zdrowa Praca, a reprezentująca je doktor Katarzyna Orlak potwierdza, że ograniczanie 

pracy w weekendy, a zwłaszcza w niedziele, jest pożądane społecznie z powodów 

zdrowotnych. Badania nad związkami czasu pracy i zdrowia trzech (trzech! - red.) 
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pracowników uczą, że konieczność świadczenia pracy w czasie kolidującym z możliwością 

wypełniania ról pozazawodowych stanowi poważny czynnik stresogenny." 

 

To dobrze brzmiało. Biedne kobiety siedzące w pampersach przy kasie, które nie mogą 

nawet wyjść do toalety, żeby załatwić swoją naturalną potrzebę. I kiedyś pewnie tak było - 

jakieś dwadzieścia lat temu. Czyli jedno pokolenie wcześniej. Ale dziś zmieniła się sytuacja 

na rynku pracy, jest całkiem inna koniunktura, szkoda miejsca, aby przytaczać wskaźniki, 

np. bezrobocia, które wszyscy znają - w tej chwili wynosi ono ok. 3,4 proc., a więc jest 

bardzo niskie, można powiedzieć, że za niskie, dramatycznie brakuje w kraju rąk do pracy.  

I pracodawcy dwoją się i troją, żeby zadowolić swoich pracowników. Z tego też powodu 

pensje pracowników handlu w minionym roku wzrosły.  

 

W Biedronce od stycznia 2018 r. kasjer zarabia 3250 zł brutto (2700 zł pensji zasadniczej  

i 550 zł premii za 100 proc. obecności w pracy). Sprzedawca-kasjer po roku pracy zarobi  

o 100 złotych więcej. Podobnie jest w innych sieciach, przy czym warto wiedzieć, że to są 

umowy na pełny etat, a pracodawcy oferują jeszcze bonusy w postaci ekstra premii  

za wyniki, opiekę medyczną, kartę Benefit, etc. 

 

Dlatego nie dziwi, że z badań ZPP wynika również, iż bardziej negatywną postawę wobec 

zakazu wykazują osoby pracujące w handlu niż te, które nigdy nie były z nim związane. 

Okazało się bowiem, że ograniczenia, które miały poprawić ich sytuację życiową, dziwnym 

trafem ją popsuły. Luzie ci zyskali co prawda wolną niedzielę, ale przypłacili ten "przywilej" 

pracą do późnych godzin w pozostałe dni tygodnia. Powszechny chaos i nowe dodatkowe 

obowiązki - tak można podsumować skutki dla zatrudnionych.  

 

Barbara, 64 lata, ekspedientka na stoisku mięsnym nie będącym częścią 

supermarketu*: 

Ta cholerna wolna niedziela, nienawidzę jej. Raz, że człowiek ma mętlik 

w głowie: tu wolne, tu zajęte. Ale mniejsza o to. Największy problem jest  

z pracami dodatkowymi: jeśli musisz zwinąć całą ladę z mięsem, to urobisz się 

po pachy. Wszystko wyciągnąć, zamrozić, dużo tego mięsa i wędlin się zmarnuje, 

część sprzedasz po obniżonej cenie, ale nie wszystko. Jednak ktoś mógłby 

powiedzieć, że te zmarnowane sztuki to nie mój problem, ale właściciela firmy. 

Jednak to tak nie do końca jest, bo jego kondycja finansowa przekłada się na 

moje zarobki. I jeszcze jedna rzecz: jeśli nie pracuję w niedziele, to moje zarobki 

spadają. Niedzielne stawki są wyższe niż w dni powszednie. Tak więc to,  

że muszę więcej pracować w normalne dni, a w niedziele nie, sprawia, że tracę 

na pieniądzach. A roboty mam tyle samo albo i więcej. Kiedy w noc z soboty na 

niedzielę wracam do domu, jestem wypompowana. Śpię do południa. Jak już 

wstanę, nie mam siły na nic. Najchętniej łaziłabym przez cały dzień w piżamie. 

Na żadne rozrywki i spotkania też nie mam chęci, muszę się wcześnie położyć, 

bo w robocie w poniedziałek muszę być już o piątej rano. Dlatego chciałabym, 

żeby rząd odczepił się od rozkazywania, kiedy ktoś ma pracować, a kiedy nie”. 

* Z badań terenowych autorów raportu 
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Takich głosów uzyskaliśmy więcej. Ekspedienci i kasjerzy padli ofiarą dobrych,  

acz nieprzemyślanych - co do skutków - chęci. Ale tak musiało się zdarzyć.  Z wcześniejszych 

analiz największych graczy spożywczych wynikało bowiem, że sprzedaż z niedzieli  

w 60-70 proc. będzie realizowana przez klientów w sobotę. Pozostała część rozłoży się po 

równo na piątek i poniedziałek. Dlatego sieci wydłużyły czas pracy w pierwszy dzień 

weekendu. W sobotę zamiast do 22.00 wieczorem, placówki handlowe są otwarte do 23.00.  

 

Nie jest to jednak godzina, w której pracownicy opuszczają sklep i idą do domu. Wolna 

niedziela sprawia, że muszą jeszcze zostać i przygotować placówkę na poniedziałek. 

Wyłożenie towaru, posprzątanie zajmuje co najmniej godzinę. Pracownicy wcześniej muszą 

też przychodzić do pracy w poniedziałek: żeby przygotować sklep i towary. Klient 

wpadający rano po zakupy oczekuje, że będą na niego czekały ciepłe bułeczki, a  świeże 

owoce i warzywa zostaną pięknie wyłożone.  

 

Podobną strategię przyjęły galerie handlowe. Neinver, właściciel centrów wyprzedażowych od  

2 stycznia 2018 r. wydłużył godziny działania galerii. W piątek o godzinę - do 22.00, a w sobotę 

o dwie – przesuwając czas rozpoczęcia pracy z 10.00 na 9.00 i zamknięcia z 21.00 do 22.00.  

 

Ustalenie nowych godzin pracy sieci pociągnęło za sobą zmiany funkcjonowania innych 

branż, w tym centrów dystrybucyjnych, firm sprzątających, ochrony. Musiały dokonać 

zmian w grafikach. W związku z tym, że sieci handlowe i centra handlowe pracują dłużej, 

nawet do północy, dostawa towaru do nich musiała zostać przesunięta z rana na godziny 

nocne. A to oznacza, że kierowca z hurtowni musi wyjechać do klienta z towarem nie jak 

zawsze po 24.00, a dwie godziny wcześniej. Pojawił się tym samym w wielu firmach 

obowiązek wprowadzenia trzyzmianowego systemu pracy, co pociągnęło za sobą koszty.   

 

Andrzej Gantner, dyrektor generalny Polskiej Federacji Producentów Żywności: 

Zakaz handlu w niedziele nie miał przełożenia na obroty sektora spożywczego. Żywność  

to produkt pierwszej potrzeby. Konsumenci i tak go kupią, bez względu na to, jakie kłody  

im się podłoży pod nogi. Nie znaczy to jednak, że przepisy zostały zupełnie bez wpływu  

na producentów. Wypadnięcie jednego dnia handlowego wymusiło zmiany  

w funkcjonowaniu sklepów, ale i zaopatrujących je centrów dystrybucyjnych. To z kolei 

spowodowało konieczność zmiany przez producentów systemu pracy, przede wszystkim  

w zakresie logistyki. Zmuszeni byli na nowo ułożyć plan dostaw towarów, szczególnie  

że sieci nasiliły promocje w piątki i soboty. Oczekiwały w związku z tym większej ilości 

towaru przed weekendem, a mniej w pozostałe dni tygodnia. Zmiana modelu wiązała się 

oczywiście z ogromnymi kosztami, które można ująć w negatywnych konsekwencjach  

dla sektora. Pieniądze te można było bowiem wydać na inne inwestycje. 

 

Pracownicy sklepów mówią, że po sobocie przed wolną niedzielą, kiedy pracowali do 

późnych godzin nocnych, są tak zmęczeni, że niemal cały wolny dzień spędzają na spaniu, 

nie mając sił na inne aktywności. Sieci choćby chciały, to mają trudności w pozyskaniu 

dodatkowych osób do pracy. Polacy przekonali się, że nie są one na tyle atrakcyjne,  

w zestawieniu z ogromem pracy, jaki ich czeka w handlu. Coraz też trudniej pozyskać 
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pracowników z Ukrainy. Otwarcie dla nich z początkiem 2019 r. rynku niemieckiego 

sprawiło, że spakowali swoje czemadany i ruszyli za Odrę. Agencje rekruterskie z Niemiec 

oferują za pracownika z Ukrainy minimum 300 euro prowizji. Nasze oferują średnio ok. 130 zł. 

Różnica w zarobkach jest podobna. A to tylko uśrednione wyliczenia, gdyż zamożniejsi 

przedsiębiorcy niemieccy są dużo hojniejsi. 

 

Daniel, właściciel portalu rekrutującego pracowników z Ukrainy do Polski, 

woj. śląskie*: 

„Mój portal zarabia na siebie, ale nie przynosi mi zysków. Miałem taki pomysł 

biznesowy, że pracownicy z Ukrainy będą mogli korzystać z niego za darmo,  

ale pracodawcy muszą zapłacić abonament, niezbyt zresztą wygórowany. 

Ukraińcy nie wierzą, że coś może być darmowe, Polacy chcieliby, żebym im za 

złotówkę naganiał pracowników. Zero profesjonalizmu. Moja siostra, która 

pracuje dla niemieckiej agencji, od każdego zrekrutowanego i utrzymującego 

pracę Ukraińca dostaje miesięcznie 450 euro. Dlatego nie czuje się zobowiązana, 

żeby tych ludzi oferować polskim przedsiębiorcom, bo straci.  

Więc ciągle jest tak, że rekruterami siły roboczej do Polski z Ukrainy są oszuści  

i przestępcy, którzy nie płacą ściągniętym przez siebie ludziom. A ci, jak tylko się 

rozejrzą, ogarną, znajdują lepszą ofertę i leeeecą za niemiecką granicę”.  

* Z badań terenowych autorów raportu 

 

Efekt jest taki, że wakatów w handlu nie ma kim zapełnić, a polscy pracownicy domagają 

się zwiększenia zatrudnienia, dodatkowych narzędzi ułatwiających im wykonywania swoich 

obowiązków (np. elektrycznych wózków widłowych) i nieustannie grożą strajkiem. 

Przykładem może być sieć Biedronki, gdzie w dniach od 15 stycznie do 30 kwietnia potrwa 

referendum wśród pracowników rozpisane w sprawie ogólnopolskiego strajku.  

 

Ale to jeszcze nie wszystkie grupy społeczne, które są totalnie poirytowane "dobrą zmianą" 

w handlu. Trzeba do tego wkurzonego gremium doliczyć także studentów, gdyż te 

wszystkie - już obowiązujące i te planowane - wolne od handlu niedziele zdezorganizowały 

życie i plany osób uczących się. Dla studentów uczelni dziennych weekendy były jedynym 

czasem w tygodniu, gdy mogli zarobić na swoje utrzymanie. Wolne niedziele sprawiły,  

że stracili możliwość dodatkowego zarobku, co budzi ich frustrację i sprzeciw. Kolejną 

grupą, która straciła na nowych przepisach są też matki wychowujące dzieci, które mogły 

dorabiać tylko w weekendy, kiedy ich obowiązki domowe przejmowali - pracujący w trakcie 

tygodnia - mężowie. 

 

Pracownicy, pracodawcy, ale i zwykli konsumenci są świadomi tego, kto ponosi winę za taki 

stan rzeczy. Można domniemywać, iż idąc do urn wyborczych wskażą na swoich kartach  

do głosowania te ugrupowania, które prezentują większy liberalizm gospodarczy. Tak więc 

może się okazać, iż za uleganie postulatom wąskiej grupy przedstawicieli związków 

zawodowych obecnie rządząca ekipa zapłaci odsunięciem od władzy. 

 

Ale to jeszcze nie koniec tej strasznej bajki, ponurej przepowiedni dla polityków, którzy chcą 

uszczęśliwiać ludzkość - wbrew jej woli. 
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FIRMOM RODZINNYM MIAŁO BYĆ LEPIEJ. JEST 

WIELE UPADŁOŚCI 

Okazuje się też, że zakaz handlu w niedziele, który miał być wybawieniem dla małych, 

rodzinnych sklepów, nie zatrzymał spadku ich likwidacji. Jak wynika z najnowszej analizy 

przygotowanej na cele tego raportu przez wywiadownię gospodarczą Bisnode Polska,  

w ostatnim roku z rynku zniknęło koleje 11 tys. placówek. Wedle szacunków Bisnode Polska 

na polskim rynku działa obecnie aktywnie nieco ponad 260 tys. sklepów.  
 

Tabela 1. Liczba sklepów w Polsce i tempo ich zmian w latach 2009-2018 

 

lata 2009 … 2014 Dynamika 2015 Dynamika 2016 Dynamika 2017 Dynamika 2018 

Sklepy 371 839 … 304 804 -2,10% 298 303 -5,00% 283 270 -4,23% 271 295 -4,05% 260 297 

 
Źródło: Bisnode Polska 

 

Tym samym dynamika spadku utrzymała się na poziomie zbliżonym do lat poprzednich, 

osiągając poziom ponad 4 proc.  
 

Przyspieszyły jednak upadłości w sektorze. W ostatnim roku zbankrutowały 234 firmy 

handlowe, o 7 proc. więcej niż przed rokiem. Do wyniku tego w największym stopniu 

przyczyniły się hurtownie. Ubyło ich aż 148, czyli o 6 proc. więcej niż przed rokiem. Eksperci 

uważają, że to efekt zmiany modelu działania na rynku. Sieci handlowe wolą współpracować 

bezpośrednio z producentami, bo w ten sposób  skracają łańcuch dostaw, co wpływa na 

oszczędności. Zakaz handlu w niedziele zaostrzył ten trend. Od ubiegłego roku kontrola 

kosztów stała się ogromnym wyzwaniem dla wszystkich uczestników branży handlowej.  
 

Marcin Siwa, dyrektor działu oceny ryzyka w Coface: 

Coraz trudniej jest mniejszym podmiotom utrzymać się na rynku, wiele firm nie wytrzymuje 

konkurencji silniejszych graczy. Sytuacja może ulec pogorszeniu w momencie zmniejszenia 

konsumpcji. Nie bez znaczenia jest zakaz handlu w niedziele, który jest stopniowo 

rozszerzany. Wpływa na poziom przychodów sklepów detalicznych, a w konsekwencji również 

firm dystrybucyjnych. Wielu detalistów próbuje sobie z tym radzić wydłużając godziny pracy 

w sobotę i zwiększając tym sposobem sprzedaż, a w małych sklepach często  pracują  

w niedziele ich właściciele. Wszystko to powoduje, że przełożenie zakazu handlu w niedziele 

na sytuację finansową firm handlowych jest umiarkowane. Nie przełoży się to również 

zasadniczo na wzrost upadłości czy restrukturyzacji. Zakaz ten ma bowiem większe znaczenie 

dla konsumentów przyzwyczajonych do wykorzystywania niedzieli na zakupy niż firm 

handlowych. Zmianie muszą ulec zwyczaje zakupowe, sytuacja finansowa poszczególnych 

firm będzie bardziej zależała od generalnej chęci Polaków do wydawania pieniędzy. Jeśli 

wskaźniki dotyczące konsumpcji będą rosły, na ryzyko związane z działalnością handlową 

nadal przede wszystkim oddziaływać będzie duża konkurencja, konsolidacja rynku i presja na 
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marże. Oczywiście sklepy, które z jakichkolwiek przyczyn będą otwarte w niedziele, będą 

korzystać na tym, zwiększając swoje marże i sprzedaż, ale dotyczy to przede wszystkim 

mniejszych jednostek. 

 

No właśnie, popatrzmy jak mają się te mniejsze jednostki. Zakładając przy okazji,  

że wskaźniki PMI (optymizmu przedsiębiorców) lecą w dół tak szybko, że wpisanie 

jakiejkolwiek wartości jest obarczone ryzykiem gigantycznego błędu - dzień do dnia,  

nie mówiąc o relacjach miesiąc do miesiąca).  

LICZBA UPADŁOŚCI W HANDLU W POSZCZEGÓLNYCH LATACH 

Tabela 2. Liczba upadłości sklepów w Polsce w latach 2008-2018 

 

Rok 2008 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Liczba 
upadłości 

92 214 202 170 192 219 234 

 
Źródło: Coface 

 

Zdaniem ekspertów spadki byłyby większe, gdyby nie obowiązywanie kolejny już rok 

rządowego programu 500 plus, którzy zwiększył zasobność portfeli polskich gospodarstw. 

Do tego dochodzi spadek bezrobocia, które na koniec grudnia 2018 r. wyniosło 5,9 proc. 

(obecnie poniżej 4 proc.). Jak wynika z danych GUS to najlepszy wynik od 1990 r.  

Do tego dochodzi też wzrost wynagrodzeń. Według GUS przeciętne wynagrodzenie  

w trzecim kwartale 2018 r. wyniosło 4 580,20 zł. Dla porównania rok wcześniej było to 

4 255,59 zł, a przed dwoma laty – 4 055,04 zł. Tym samym siła nabywcza polskich 

konsumentów jest coraz wyższa, co ma wpływ polski rynek handlu detalicznego.  

 

Jednak pomimo tego wzrostu zasobności polskich obywateli - jak wynika z danych firmy 

badawczej PMR - małych, niezależnie działających sklepów, ubywa najbardziej.  

 

Tabela 3. Liczba sklepów w Polsce w podziale na wielkość powierzchni w latach 2016-2018 

 

 2016 2017 2018 

Hipermarket      476  480 483 

Supermarket     5 250  5 450 5 550 

Dyskont               3 800  3 950 4 040 

Convenience     12 090  13 200 13 800 

Mały sklep 58 400  52 200 50 700 

 
Źródło: PMR 
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Jeśli rok 2018 był kiepski dla właścicieli małych sklepów, to obecny rok zapowiada się 

jeszcze gorzej. Od 1 stycznia 2019 roku rozszerzeniu uległy ograniczenia wynikające  

z obowiązującej od 1 marca 2018 r. ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz 

niektóre inne dni. Zgodnie z nimi zakaz sprzedaży będzie obowiązywał we wszystkie 

niedziele, poza ostatnią w miesiącu. Niedzielami handlowymi pozostaną także dwie 

niedziele przypadające przed Bożym Narodzeniem oraz niedziela bezpośrednio przed 

Wielkanocą. Oznacza to, że w tym roku sklepy będą otwarte tylko przez 15 niedziel. 

Oczywiście zaostrzenie zakazu nie dotyczy placówek ujętych w grupie wyjątków, których  

w ustawie jest 32. Wśród nich są sklepy, w których za ladą stanie właściciel, ale też apteki, 

hurtownie farmaceutyczne, placówki handlowe na terenie szpitali czy w lecznicach  

dla zwierząt. Zakaz pracy w handlu w niedziele i święta nie obejmuje też zakładów 

pogrzebowych oraz sprzedaży kwiatów, wiązanek, wieńców i zniczy przy cmentarzach.  

To jedyna dobra wiadomość dla nieboszczyków, pogrążonych w żałobie rodzin oraz 

sprzedawców cmentarnych. Ale, ale, są jeszcze inni wygrani tej niemądrej regulacji. 

Wprawdzie wojna cenowa, która wywiązała się na rynku detalicznym negatywnie wpłynęła 

na kondycję całego sektora, ale duże sieci, by odrobić straty wynikające z wejścia nowych 

przepisów, musiały zachęcić konsumentów do robienia większych zakupów w inne dni 

tygodnia. Najbardziej stało się to widoczne w kategorii dyskontów. Lidl zasłynął swoim 

spotem "Tanie soboty" oraz hasłem „Jak sobota, na zapas kup więcej, kup więcej”. 

Biedronka z kolei postawiła na zwiększenie promocji w dni poprzedzające weekend.  

W sumie, jak wynika z danych Instytutu Monitorowania Mediów, branża handlowa wydała 

na reklamy 4,2 mld zł. Lidl został jednak największym reklamodawcą ubiegłego roku 

wydając 615 mln zł na promocję w mediach tradycyjnych. Na kolejnych miejscach znalazł 

się Media Expert (ponad 433 mln) , Euro RTV AGD (ponad 276 mln), Biedronka (prawie  

269 mln) oraz Media Markt (ponad 247 mln). Takie działania nie mogły pozostać bez 

wpływu na mniejsze sklepy, które zaczęły notować odpływ klientów w weekendy,  

choć miało być odwrotnie. Musiały tez zaangażować się w walkę cenową, by osłabić 

działanie dużych sieci. Ale nie było je na to stać. 

 

Jak wynika z danych CMR i Polskiej Izby Handlu, w listopadzie 2018 r. całkowita wartość 

sprzedaży w sklepach małoformatowych (do 300 mkw.) była o 4,1 proc. wyższa niż rok 

wcześniej i o 9,2 proc. niższa niż w październiku 2018 r. Liczba transakcji w listopadzie br. 

była aż o 13 proc. niższa niż miesiąc wcześniej i o około 2 proc. niższa niż w listopadzie  

2017 r. To nie odosobniony przypadek. W poprzednich miesiącach roku trend był podobny, 

czyli o ile rok do roku sprzedaż rosła, to miesiąc do miesiąca bywała już niższa albo 

pozostawała bez zmian.  

 

Tabela 4. Zmiany wielkości sprzedaży sklepów w latach 2015-2018 

 

 mdm rdr 

maj 2015 + 5,8% - 4,2% 

czerwiec 2015 - 2,9 % - 1,5 % 

lipiec 2015 + 0,1 % + 4 % 
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cd. mdm rdr 

sierpień 2015 - 0,4 % + 3,8 % 

wrzesień 2015 - 10,4 % + 1,2 % 

październik 2015 + 3,5 % 1,9 % 

listopad 2015 - 7,6 %  + 4,9% 

grudzień 2015 +13,9%  -7,6% 

2016 

styczeń 2016 -17,6%  +4,3%  

luty 2016 -3,2% +6,9%  

marzec 2016 + 12,5%  +5,5% 

kwiecień 2016 +1% +1,5% 

maj 2016 +10,8% +5,8% 

czerwiec 2016 -0,3% +6,7% 

lipiec 2016 +1%  -4% 

sierpień 2016 -2% +2,4% 

wrzesień 2016 -4,2% +9,8% 

październik 2016 - 2,9%   +2,6% 

listopad 2016 - 8,9%  + 0.6%  

grudzień 2016  +9,7% - 4,2%  

2017 

styczeń 2017 - 15,4% - 1,7% 

luty 2017 - 3,2% + 0,8% 

marzec 2017 + 16,6% + 6,6% 

kwiecień 2017 0%  -5,7%  

maj 2017  +7%  +2% 

czerwiec 2017 +3,9% +5,6% 

lipiec 2017 -1% +3,3% 

sierpień 2017 + 2,1% +8,8% 

wrzesień 2017 -10% +2,7% 

październik 2017 +2,3%   +7,8% 

listopad 2017 - 9% +8% 

grudzień 2017 +8,5% +5% 

2018 

styczeń 2018 -12% +3,7% 

luty 2018 -5,1%  +4,5%  

marzec 2018  + 23% +9%  

kwiecień 2018 - 4,7% + 2,4% 

maj 2018 + 11,7% + 6,9% 

czerwiec 2018 +2,4% + 5,4% 

lipiec 2018 +0,3% +7% 

sierpień 2018 +0,7% +5% 

wrzesień 2018 -9,7% +5,7% 

październik 2018 +2,2% +5,1% 

listopad 2018 -9,2% +4,1% 

 
 Źródło: Centrum Monitorowania Rynku 
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Maciej Ptaszyński, dyrektor generalny Polskiej Izby Handlu: 

Jeśli chodzi o wpływ ograniczenia sprzedaży w niedziele na branżę handlu, głównymi 

wygranymi są wielkie sieci dyskontowe, które dzięki agresywnym kampaniom reklamowym 

przekierowują do siebie konsumentów w piątki i soboty kosztem mniejszych sklepów.  

Dla mniejszych formatów zdecydowanie nie przyniosła ona ekonomicznego sukcesu – 

dynamika sprzedaży zmniejsza się w porównaniu z rokiem poprzednim. Sklepy  

nie odrabiają części strat po niedzielach niehandlowych.  

 

Wojna cenowa i na promocje okazały się wyniszczające dla handlu, co widać w kondycji 

finansowej sektora. A ta jest bardzo słaba.  

 

Kłopoty finansowe sklepów notuje się w niemal każdej z branż. Najbardziej dramatycznie 

wygląda sytuacja finansowa osiedlowych sklepów warzywnych, gdzie aż 8 na 10 w ocenie 

Bisnode jest w sytuacji słabej, podobnie ma się sprawa z księgarniami czy sklepami 

obuwniczymi. Trudno szukać pozytywów w "dobrej zmianie".  

 

Tabela 5. Kondycja finansowa sklepów w Polsce 

 

 Bardzo dobra Dobra Słaba Bardzo Zła 

Owoce i warzywa 5,53% 10,40% 80,31% 3,75% 

Mięso 8,92% 14,45% 70,28% 6,35% 

Ryby 5,37% 14,98% 75,15% 4,49% 

Piekarnie 1,09% 28,98% 62,31% 7,62% 

napoje alkoholowe 2,59% 18,56% 68,95% 9,90% 

ogólne sklepy spożywcze 2,80% 19,85% 67,35% 10,00% 

IT 3,46% 14,68% 75,75% 6,11% 

Tekstylne 8,39% 9,79% 75,35% 6,47% 

Meblowe 3,18% 22,79% 67,06% 6,96% 

Księgarnie 5,87% 9,26% 79,45% 5,42% 

Sportowe 2,00% 18,93% 73,44% 5,62% 

Obuwnicze 1,60% 10,84% 79,01% 8,55% 

Farmaceutyczne 5,71% 27,25% 60,49% 6,55% 

Drogerie 1,31% 32,36% 60,75% 5,58% 

 

Dane te możemy zbić z kolejnymi. 
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Tabela 6. Liczba likwidowanych sklepów w poszczególnych branżach w latach 2009-2018 

 

w latach 2009 … 2014 
Dyna-
mika 

2015 
Dyna-
mika 

2016 
Dyna-
mika 

2017 
Dyna-
mika 

2018 

Sklepy 371 839 … 304 804 -2,1% 298 303 -5,0% 283 270 -4,23% 271 295 -4,05% 260 297 

z tego:   …                   

Ogólno-
spożywcze 

102 811 … 75 881 -3,8% 72 997 -6,4% 68 337 -6,5% 63 889 -4,3% 61 157 

Owocowo-
warzywne 

5035 … 3 766 -7,1% 3 500 -13,3% 3 035 -14,0% 2 611 -6,7%  2 435 

Mięsne 11 674 … 9 974 -1,3% 9 846 -4,0% 9 457 -3,1% 9 161 -2,3%  8 949 

Rybne 982 … 1 141 -2,2% 1 116 -6,8% 1 040 -3,1% 1 008 -6,4%      943 

Piekarniczo-
ciastkarskie 

6 726 … 6 738 -0,8% 6 686 -2,0% 6 551 -1,6% 6 445 -0,1% 6 439 

Z napojami 
alkoholowymi 

3 206 … 5 697 0,3% 5 716 -5,2% 5 418 -4,9% 5 151 -2,2% 5 039 

Drogerie 7 720 … 6 448 -2,2% 6 306 -4,3% 6 034 -5,9% 5 680 -2,9% 5 514 

Z wyrobami 
włókienniczymi 

4 748 … 4 583 -2,3% 4 480 -5,0% 4 255 -7,3% 3 946 -5,9% 3 714 

Z wyrobami 
odzieżowymi 

36 210 … 28 665 -1,1% 28 357 -5,0% 26 940 -6,7% 25 130 -3,6% 24 218 

Z obuwiem  
i wyrobami 
skórzanymi 

8 178 … 7 029 -2,4% 6 860 -5,3% 6 496 -4,3% 6 218 -4,3% 5 950 

Z meblami  
i sprzętem 
oświetleniowym 

9 302 … 7 723 -0,9% 7 652 -2,0% 7 497 -2,7% 7 298 -3,3% 7 054 

Sprzęt IT  
i radiowo - 
telewizyjny 

6 917 … 4 796 -1,6% 4 720 1,2% 4 777 -6,9% 4 446 -3,5% 4 292 

Księgarnie 7 060 … 5 220 -5,3% 4 941 -10,2% 4 435 -9,1% 4 030 -3,0% 3 911 

Motoryzacyjne 12 522 … 17 213 0,2% 17 239 -6,5% 16 122 -0,2% 16 093 -0,1% 16 081 

Pozostałe sklepy 148 748 … 119 930 -1,7% 117 887 -4,3% 112 876 -2,4% 110 189 -5,1% 104 601 

 
Źródło: Bisnode 

 

Stąd też z każdym rokiem ubywa na polskim rynku placówek handlowych – i to tych małych, 

będących własnością rodzinnych firm. Wszystko też wskazuje na to, że gdy ograniczenia  

w ilości handlowych niedziel się nasilą, trend ten ulegnie przyspieszeniu. Nie ma jeszcze danych 

na temat przychodów i zysków sieci za ostatni rok. Niemniej jednak pierwsze doniesienia 

wskazują, że dynamika wzrostu będzie mniejsza niż w latach ubiegłych. W ostatnim roku 

obrachunkowym (2017) nieco ponad 160 największych pod względem przychodów sieci 

handlowych z branży FMCG wykazało się 124,3 mld zł, co przełożyło się na zysk w wysokości 

2,8 mld zł. W porównaniu z rokiem ubiegłym stanowi to wzrost o 7,3 proc. przychodów  

i 7,7 proc. zysków. Przy dwóch procentach rentowności. Czyli sieci nie wypadły tak źle - bo nawet 

jeśli nie rozprzestrzeniły się, nie wzbogaciły podnosząc swój zysk, to przynajmniej nie straciły. 
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Niemniej jednak celem każdego przedsiębiorcy jest rozwój, zwiększanie zysków i zasięgu.  

O tym, że ubiegły rok był już słabszy mogą świadczyć wyniki sieci handlowych.  

 

Tabela 7. Wyniki sieci handlowych w latach 2016 i 2017, w mld zł 

 

 2017 % 2016 

Przychód 124,3 7,34% 115,8 

Zysk 2,8 7,69% 2,6 

Rentowność 2,25%   2,25% 

 
Źródło: Bisnode 

 

Po trzech kwartałach ubiegłego roku Biedronka deklarowała sprzedaż na poziomie  

8,6 mld euro, czyli o 6,5 proc. wyższą niż przed rokiem. Poza tym sieć zaraportowała zysk 

EBITDA rzędu 622 mln euro, czyli o 6,6 proc. większy niż rok wcześniej. Dla porównania  

po trzech kwartałach 2017 r. sprzedaż Biedronki zwiększyła się o 13,1 proc. do 8,1 mld 

euro. Zysk EBITDA w ciągu 9 miesięcy 2017 r. wyniósł natomiast 583 mln euro, czyli był  

o 13,9 proc. większy w porównaniu z analogicznym okresem w roku 2016. Biedronka 

przyznała, że na skutek działań marketingowych i promocyjnych udaje jej się odrobić wolne 

niedziele tylko w 70 proc. Można więc zaryzykować twierdzenie, że sieć Jeronimo Martens, 

choć wyszła z zyskiem, nie osiągnęła zysku, na jaki liczyła. Jednak nie straciła.  

W przeciwieństwie do polskich, małych przedsiębiorców, których "dobra zmiana w handlu" 

miała chronić. Ale idźmy dalej. Spadek przychodów obejmuje także polskie sieciówki  

- choć nie do końca.  

 

Bartosz Bolecki, starszy analityk handlu detalicznego w PMR: 

Jeżeli chodzi o spadek liczby małych sklepów spożywczych, to niewątpliwie wzrost liczby 

nowoczesnych sklepów spożywczych (np. dyskontów czy wspomnianych supermarketów 

proximity jak Dino, Delikatesy Centrum czy Stokrotka) sprawia, że coraz trudniejsza staje się 

sytuacja małych, niezależnych sklepów. Na spadek ich liczby wpływa także demografia – 

depopulacja terenów wiejskich czy większa mobilność – dojazdy do większych 

miejscowości, co wiążę się np. ze zrobieniem po pracy zakupów w dyskoncie zamiast  

w małym sklepie. Spadek liczby takich sklepów nadal będzie postępować, przynajmniej 

jeszcze przez kilka lat. 

 

Ale nawet przyjmując, że sieciówki trzymają się jeszcze jako tako - efekt skali, choćby  

w przypadku robienia wspólnych zakupów pozwala im utrzymywać ceny na akceptowalnym 

przez klientów poziomie - to także one odczuły już efekty regulacji wolnoniedzielowych. 

 

Np. w Dino Polska wzrost sprzedaży like for like po dziewięciu miesiącach 2018 r. wyniósł 

12,4 proc. Rok wcześniej był wyższy, bo wynosił 15,2 proc. 
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Negatywny wpływ zakazu handlu na działalność sygnalizowało też Tesco, przy okazji 

publikacji wyników finansowych za pierwsze półrocze roku finansowego 2018/2019, które 

skończyło się 25 sierpnia. Tylko w Polsce Grupa odnotowała straty. Utrata 13 dni 

handlowych w Polsce przełożyła się na spadek sprzedaży LfL w całym regionie Europy 

Centralnej o 1,5 proc., z czego aż 1,2 proc. należy przypisać spadkom odnotowanym nad 

Wisłą. Łącznie sprzedaż na naszym rynku wyniosła ok. 4,83 mld zł i była o 3,5 proc. niższa 

niż rok wcześniej.  

 

Renata Juszkiewicz, prezes POHiD: 

Ustawa o ograniczeniu handlu w niedziele, której celem była ochrona pracowników, 

powoduje ich  dyskryminację i nierówne traktowanie. Wszystko przez 32 wyjątki od ustawy, 

z powodu których blisko połowa osób zatrudnionych w branży handlowej nie ma wolnego 

ostatniego dnia tygodnia. Co więcej, małe sklepy, które miały być beneficjentami 

wprowadzanych regulacji, coraz częściej są zamykane. Dodatkowo spada dynamika 

sprzedaży, spada liczba klientów centrów handlowych – nie ma takiej możliwości,  

aby w dłuższej perspektywie nie przełożyło się to na gospodarkę naszego kraju. Ostatnie 

sondaże pokazują, że aż 71 proc. Polaków uważa zakaz handlu za ograniczenie ich swobód 

konsumenckich. Nikt zatem nie jest zadowolony z obecnego rozwiązania.  
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RZĄDZĄCY NIE WIEDZĄ, CO TO FRANCZYZA ANI 

UMOWA DŁUGOTERMINOWA 

Należy jeszcze wziąć pod uwagę to, że wielu drobnych przedsiębiorców ma podpisane 

długookresowe umowy najmu swoich lokali sklepowych właśnie z galeriami handlowymi. 

Często na dziesięć lat. Spadek obrotów od kilku do nawet kilkudziesięciu procent sprawia, 

że coraz trudniej jest im zarobić na czynsz.  

 

Jak pokazał ostatni rok, choć zmianę warunków umów o współpracy z tego powodu 

zapowiadało wiele firm, to niewielu się to w praktyce udało. PwC w swojej analizie  

na temat skutków zmian w ustawie o handlu prognozował, że nawet 30 proc. umów najmu  

w centrach handlowych może być renegocjowane z powodu obowiązujących ograniczeń 

handlu w niedziele. Jak zawsze zadziałał mechanizm - duży może więcej.  Z reguły bowiem 

zmiany umów miały miejsce, gdy stare dobiegały końca i nową można było już zawrzeć  

na lepszych warunkach. Właściciele galerii może zresztą byliby i bardziej skłonni  

do renegocjacji umów z najemcami, gdyby nie to, że często wybudowali te obiekty  

na kredyt, na którego spłatę muszą zabezpieczyć środki.  

 

Standardowe umowy proponowane małym podmiotom przez galerie handlowe obejmują 

okres od pięciu do 10 lat. Przedsiębiorca bierze na siebie zobowiązanie dotyczące 

wykonania umowy w całości pod rygorem drakońskich kar, które najczęściej  

są równowartością 12-krotności czynszu. Zobowiązanie zostało podjęte w dobrej wierze, 

ale niestety, wyliczenia opłacalności dla przedsiębiorcy zostały przeprowadzone w modelu 

obejmującym handel przez siedem dni w tygodniu – a więc z uwzględnieniem niedziel. 

Biznesplany nie obejmowały możliwości wyjęcia z roku 52 dni, a więc półtora miesiąca.  

Nic dziwnego, że teraz finanse przedsiębiorców się nie spinają – po prostu nie mogą. 

Państwo wchodząc ze swoimi regulacjami faktycznie uniemożliwiło właścicielom sklepów 

wywiązanie się z umów i przyczyniło do licznych bankructw. Mówiąc wprost: zanim 

rządząca ekipa nie wpadła na pomysł, aby wtrącić się w dobrze funkcjonujący handel, firmy 

bilansowały się, terminowo płaciły pensje pracownikom, regulowały składki na ZUS, płaciły 

podatki. A teraz już nie. Zbigniew Grycan, którego nikomu nie trzeba przedstawiać,  

już po drugim tygodniu obowiązywania zakazu handlu w niedzielę przestrzegał przed 

skutkami tego rozwiązania dla gospodarki. I skarżył się dziennikarce DGP, że jedna z jego 

cukierni umiejscowiona w galerii, przez całą niehandlową niedzielę 11 godzin od otwarcia  

do zamknięcia - miała 134 zł obrotu. Obrotu! 

 

Sporą grupą małych firm poszkodowanych przez zakaz handlu są podmioty franczyzowe, 

które - nawiasem mówiąc - i tak nie mają w Polsce łatwego życia i często podpisywane 

przez nich umowy z franczyzodawcami mają zapisy skrajnie dla nich niekorzystne.  

Ale zakładając nawet, że umowa została podpisana w dobrej wierze, obie strony wiedziały, 

na co się decydują i sporządzony biznesplan zapowiadał, że obie zarobią na współpracy. 

Franczyzodawca zdradza partnerowi swój sprawdzony model biznesowy, służy wsparciem, 

za co franczyzobiorca zobowiązuje się do określonych działań, jeśli chodzi o opłaty 

franczyzowe, zakup towarów od partnera, czas, przez który będzie prowadził swoją 
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działalność. Niewywiązanie się z zobowiązań powoduje naliczanie wysokich kar – sytuacja 

analogiczna do tej, w jakiej znalazły się osoby wynajmujące powierzchnie od galerii 

handlowych (przy czym najemca lokalu w galerii bywa często franczyzobiorcą  

i ma podwójny kłopot). Wyobraźmy sobie franczyzobiorcę McDonald`sa, który musiał 

podpisać z centralą umowę na 20 lat i który ma kilka lokali w dużym mieście, z czego dwa  

w galeriach handlowych. Jeszcze przed wprowadzeniem ograniczeń w handlu placówki  

w galeriach nie przynosiły wystarczającego dochodu, ale można było wyrównać ogólny 

bilans firmy pieniędzmi, jakie przynosiły pozostałe placówki. Po wprowadzeniu ograniczeń 

jest to skrajnie trudne. Przedsiębiorca obawia się, że jeśli zakaz handlu obejmie wszystkie 

niedziele, jego biznes już tego nie przeżyje. Nikt przecież nie pojedzie w niedzielę do galerii 

handlowej, aby zjeść hamburgera i popić go sheakiem. Kino też nie jest wystarczającym 

wabikiem.  

 

Magdalena Frątczak, szef działu powierzchni handlowych w międzynarodowej firmie 

doradczej CBRE: 

Choć na początku wchodzenia zakazu faktycznie dużo się mówiło o ewentualnych zmianach 

w umowach między najemcami i wynajmującymi, to rzeczywistość zweryfikowała te plany. 

Po pierwsze dlatego, że trzeba było poczekać jakiś czas na to, by przekonać się  

o faktycznych skutkach ograniczeń. Dziś można mówić, że największym przegranym jest 

gastronomia. O ile można zarobić zakupy na zapas, to najeść się już nie. Umowy najmu  

są tak skonstruowane, że jeśli nie są spełnione przesłanki dopuszczające ich wcześniejsze 

rozwiązanie, to muszą trwać do czasu, na jaki zostały podpisane. Inaczej strony mogą 

narazić się na duże konsekwencje finansowe. Dlatego najemcy z reguły czekają  

do wygaśnięcia dotychczasowej umowy i kolejną starają się zawrzeć na warunkach 

uwzględniających nowe realia. Warto jednak zaznaczyć, że w Polsce czynsz za wynajem 

powierzchni handlowej jest pobierany w formie opłaty stałej i procentu od osiągniętego 

obrotu. Gdy obrót jest niski dodatkowej opłaty nie ma. Najemcy płacą też jeszcze opłatę 

serwisową, która jest przeznaczana na pokrycie kosztów ochrony, energii, kanalizacji, 

utrzymania zieleni, ale też podatków od nieruchomości czy ubezpieczenia obiektu.  

Jeśli już gdzieś można oczekiwać obniżek to właśnie po stronie tej stawki.  

 

Grzegorz, taksówkarz, były handlowiec 

Ja to bym najbardziej chciał, żeby państwo się od nas odpierniczyło.  

W tym sensie, żeby nie wtrącało się, w jaki sposób kto pracuje, na jakich 

zasadach zatrudnia innych, jak ma konkurować w branży. Do niedawna miałem 

sklep, zatrudniałem jedną ekspedientkę, na zmiany robiliśmy, premię 

wypłacałem jej pod stołem, bo inaczej bym zbankrutował. Jak wprowadzili  

te ograniczenia niedzielne, już nie było mnie stać, żeby ją zatrudniać. A jeszcze 

koło mojego sklepiku otworzyli stację benzynową - mają nie tylko paliwo,  

ale i kanapki, soki, a także artykuły pierwszej potrzeby jak pieczywo, sery, mleko, 

papierosy i alkohol. Trzy miesiące trwało, zanim się zamknąłem, a dziewczyna 

wyjechała do Holandii. Teraz jeżdżę za kółkiem, nie przeszkadzają mi ci z Ubera, 

każdy ma swój kawałek miasta i swoich klientów. Jak się te dupki z W iejskiej 

dochrzanią, wszyscy pójdziemy dziadować.  

* Z badań terenowych autorów raportu 
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ŚWIAT ZROZUMIAŁ, ŻE NIEDZIELA JEST DOBRA NA 

ZAKUPY 

Zagraniczne doświadczenia pozwalają sądzić, iż nie tylko zwiększanie dni wolnych  

od handlu jest błędem, ale też obowiązywanie samej ustawy o ograniczeniu handlu  

w niedziele.  

 

Jak zauważa Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji, wydarzenia w Polsce przebiegają 

według tego samego scenariusza co na Węgrzech. Przypomnijmy - kraj ten wprowadził 

zakaz handlu w niedziele przed Polską i po cichu się z niego wycofał.  

 

Wystarczył rok, by politycy na Węgrzech przekonali się o negatywnych skutkach swojej 

decyzji. Zakaz handlu w niedziele obowiązywał tam od 15 marca 2015 r. Kiedy wchodził,  

w sklepach i domach handlowych pracowało 374 tys. osób (wliczając w to pracowników, 

osoby wspomagające, członków rodziny itd.). Po roku już 15 tys. mniej, czyli 359 tys.  

Tylko w samym 2015 roku zatrudnienie na Węgrzech spadło o 12 tys. osób. 

 

Trend spadkowy dobrze pokazują dane krótkoterminowe z początku 2015 r., czyli z okresu 

wejścia w życie zakazu handlu w niedziele. 

 

Tabela 8. Zmiana stanu zatrudnienia w handlu detalicznym w 2015 r., dane w tys. 

 

 Styczeń Kwiecień Różnica 

Zaangażowani  374 368 - 6 

W tym pracownicy 194 191 - 3 

 
Źródło: KSH (Węgierski Centralny Urząd Statystyczny) 
zatrudnieni – sklepy zatrudniające powyżej 4 osób 
zaangażowani – włączając pracowników, przedsiębiorców, właścicieli sklepów, członków ich rodzin, którzy pomagali 
w sklepie 

 

Kolejną konsekwencją była likwidacja sklepów. Ich liczba zmalała w okresie obowiązywania 

ustawy o 5 tys., z czego tylko w I połowie 2015 r. zamknięto 2300 punktów sprzedaży.  

 

Coraz bardziej od pomysłu ustawowego regulowania tego, w jaki sposób mogą, a w jaki 

nie, spędzać czas w niedziele odwracają się też Holendrzy. Jeszcze dwa lata temu, gdy 

jedynie 55 procent gmin pozwalało na handel we wszystkie niedziele, wskaźnik ten wzrósł 

o 13 procent. Z kolei aż 11 procent gmin w Holandii zgadza się, by sklepy były otwarte we 

wszystkie dni w roku, jak np. w Rotterdamie. Sprawy niedzielnego handlu regulują w tym 

kraju przepisy lokalne. W gminach położonych głównie w tzw. holenderskim pasie biblijnym 

(centrum kraju, gdzie rządzą protestanccy konserwatyści) handel w niedziele jest zakazany.  
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Tylko w 10 ze wszystkich krajów Unii Europejskiej stosuje się różnego rodzaju obostrzenia 

dotyczące handlu w dni świąteczne. Nawet w takich, jak Niemcy i Austria, gdzie istnieją 

największe ograniczenia, w praktyce się od nich odchodzi, gdyż strata dla gospodarki 

wynikająca z takich rozwiązań jest zbyt dotkliwa. 

PRAWIE CAŁKOWITY ZAKAZ 

Niemcy 

Handel w niedziele i święta jest zakazany artykułem 139 konstytucji weimarskiej z 1919 r., 

stanowiącym integralną część Ustawy Zasadniczej RFN z 1949 r. Od 2006 r. decydować w tej 

sprawie mogą kraje związkowe. W większości z 16 niemieckich landów sklepy mogą być 

otwarte tylko przez cztery niedziele w roku. Najbardziej liberalny jest Berlin, gdzie jest  

aż 10 handlowych niedziel lub świąt w roku. 

Austria 

Od 2008 r. wprowadzono tzw. sonntagsruhe, czyli niedzielną ciszę. Zgodnie z przepisami  

w niedziele mogą być otwarte tylko stacje benzynowe, piekarnie, nieduże sklepy spożywcze 

na dworcach kolejowych i lotniskach oraz w sąsiedztwie atrakcji turystycznych. 

Szwajcaria 

Sprawy pracy w niedziele reguluje prawo federalne, które zakazuje handlu w większości 

sklepów. Przepisy w poszczególnych kantonach pozwalają jednak, by były otwarte przez 

cztery niedziele w roku. Ponadto bez ograniczeń mogą działać sklepy przy 29 dworcach 

kolejowych i 6 portach lotniczych.  

Norwegia 

Sklepy w niedziele i święta są ustawowo zamknięte od 1998 r. Zakaz nie obejmuje sklepów 

mniejszych niż 100 mkw. , stacji benzynowych poniżej 150 mkw. oraz placówek handlowych 

w rejonach turystycznych. 

CZĘŚCIOWY ZAKAZ 

Wielka Brytania - zakaz handlu w niedziele wprowadzono w 1950 r. W 1994 r. przepisy 

jednak zliberalizowano, wprowadzając ustawę o handlu w niedziele (Sunday Trading Act). 

Sklepy o powierzchni większej niż 280 mkw. mogą być otwarte do 6 godzin w niedziele. 

Małe nie podlegają tym restrykcjom. Podobnie jest w Irlandii Północnej. Te ograniczenia 

nie dotyczą Szkocji.  

Belgia – niedziele są dniem wolnym od pracy od lat 50. Jednak właściciele sklepów mogą 

wybrać maksymalnie dziewięć niedziel w roku, w których chcą otworzyć swój biznes. Spod 

tych restrykcji są jednak wyjęte małe placówki. Te mogą działać w ostatni dzień tygodnia do 

12.00.  

Z kolei w Brukseli i Antwerpii mogą placówki handlowe funkcjonować bez limitu.  

Hiszpania – nie ma zakazu handlu w niedzielę, sprawę regulują jednak władze lokalne  

i określają handlowy kalendarz. Zgodnie z nim sklepy zazwyczaj są otwarte w pierwszą 

niedzielę miesiąca oraz niedziele poprzedzające święta.  

Portugalia – w 2014 r. weszła w życie ustawa wydłużająca godziny pracy supermarketów  

i hipermarketów. Ostateczną decyzję w sprawie godzin pracy sklepów wielkopowierzchniowych 
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podejmują władze lokalne. W większości miejsc można robić zakupy przez cały tydzień. 

Małe sklepy mogą działać bez ograniczeń.  

Francja – niedziela jest chroniona od 1906 r. W 2009 r. nastąpiło złagodzenie prawa  

- od tego czasu merowie i burmistrzowie mają prawo do wyznaczenia stref, w których 

sklepy będą mogły pozostać otwarte. Sklepy spożywcze, meblowe, ogrodnicze i kwiaciarnie 

mogą działać w niedzielę do 13.00, chyba że są w dużych miastach – wówczas mogą być 

otwarte dłużej. 

Grecja – w 2013 r. wprowadzono handlowe niedziele. Ale nie wszystkie. Ostatecznie 

pracujących jest siedem w roku. W pozostałe niedziele czynne są punkty handlowe jedynie 

w rejonach turystycznych, a ich otwarcie jest dobrowolne. Lokalne władze mogą jednak 

wyjąć spod tego prawa małe sklepy do 250 mkw.  

Luksemburg – duże sklepy mogą być otwarte tylko w pierwszą niedzielę miesiąca od godz. 

14 do godz. 18. 

Szwecja – niedzielne restrykcje dotyczą tylko sklepów monopolowych; w niedziele  

nie można sprzedawać alkoholu 

BEZ OGRANICZEŃ 

Rosja 

Finlandia 

Estonia 

Łotwa 

Litwa 

Białoruś 

Ukraina 

Rumunia 

Bułgaria 

Serbia 

Chorwacja 

Słowenia 

Czechy 

Słowacja 

Irlandia 

Bośnia i Hercegowina 

Czarnogóra 

Kosowo 

Mołdawia 

Albania  

Macedonia 

Węgry – zniesiony zakaz handlu w niedzielę i święta w 2016 r.  

Włochy i Chorwacja - nie obowiązują żadne zakazy, jednak sklepy spożywcze otwierają się 

tylko na kilka godzin, zwykle popołudniu.   
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NIE WSZYSTKO STRACONE 

- Dokonujemy przeglądu tego, jaki wpływ na mniejsze i większe sklepy, ale przede wszystkim na 

ludzi, miała ustawa o ograniczeniu handlu w niedziele - powiedział 5 lutego podczas briefingu 

premier Mateusz Morawiecki i zapowiedział, że "w najbliższym czasie zapadną decyzje związane  

z tym tematem".  

 

To, że rząd zaczął się poważnie zajmować tym problemem to m.in. efekt starań oraz akcji 

informacyjno-edukacyjnej, jaką od wielu miesięcy podejmuje ZPP. Nasze szacunki i wnioski zostały 

poparte przez ekspertów Biura Analiz Sejmowych. Także ich zdaniem brak możliwości zrobienia 

zakupów w niedziele jest uciążliwy dla społeczeństwa, które nie akceptuje zaostrzania przepisów  

w tej kwestii. A co najważniejsze - wbrew intencjom ustawodawcy uderza w małe sklepy. Eksperci 

owi rekomendują rozwiązania od początku współczesnej "wojny o handel" sugerowane przez ZPP.  

A mianowicie: 

1. zrezygnowanie z trzech niedziel objętych zakazem handlu w miesiącu (zmiany obowiązują 

od początku 2019 roku),  

2. wycofanie się z dalszego zaostrzania przepisów (całkowity zakaz handlu w niedziele). 

 

Teraz wszystko zależy od tego, czy obóz rządzący podejmując decyzję o kontrowersyjnej ustawie 

będzie kierował się twardymi danymi finansowymi i katastrofalnymi skutkami, jakie wywarła już 

ona na gospodarkę (a będą jeszcze dotkliwsze), weźmie pod uwagę oczekiwania społeczeństwa,  

czy też ulegnie politycznej presji wywieranej nań przez NZZ Solidarność.  

 

- Nie ma tematu wycofania się z ograniczenia handlu w niedziele. To jest jedna z ważniejszych 

reform dla ludzi, dla pracowników, która w Polsce udała się od wielu lat - tak Alfred Bujara, 

przewodniczący handlowej "Solidarności" komentował słowa premiera Morawieckiego w mediach.  

 

Dla "S" upadek przepisów zakazujących handlu w niedziele oznaczałby porażkę - to był flagowy 

projekt związku, ich wprowadzenie było największym sukcesem od lat. Organizacja obawia się więc 

strat wizerunkowych. Jednak zyski, jakie wszyscy Polacy odnieśliby wyrzucając tę ustawę do kosza 

byłyby nieporównywalnie większe niż gorsze samopoczucie kilku ważnych związkowców. 

Przedsiębiorcy by odetchnęli, a wraz z nimi gospodarka. Konsumenci odzyskaliby swobodę  

w planowaniu zakupów, rozrywek i życia rodzinnego. A pracownicy handlu - całego,  

a nie wybranych branż - uzyskaliby gwarancję dwóch niedziel wolnych od pracy w miesiącu.  

Nie trzeba komputera o wielkiej mocy obliczeniowej (ani nawet kalkulatora) aby porachować,  

co się bardziej opłaca.  
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