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Szanowny Panie Premierze! 

Większość Polaków opowiada się za zniesieniem zakazu handlu w niedziele. Np. według ogólnopolskiego 

badania, wykonanego przez platformę analityczno-badawczą UCE RESEARCH, ponad 53,5% Polaków jest 

za powrotem niedziel handlowych, 33,7% jest odmiennego zdania, a 12,8% ankietowanych ma neutralny 

stosunek do tego lub nie potrafi się określić. Jeśli weźmie się pod uwagę poszczególne grupy wiekowe,  

to okaże się, że aż 55% osób w wieku 18–25 lat jest za zniesieniem zakazu handlu w niedziele, a tylko 14% 

jest temu przeciwnych. Dla 29% respondentów nie jest to istotną kwestią, a 2% nie ma zdania na ten temat. 

Panie Premierze, nie wnikając w publiczną dyskusję, czy w ogóle zakaz handlu w niedziele jest gospodar-

czo, ekonomicznie i społecznie uzasadniony, czy też nie jest, trzeba powiedzieć, że sprawa ta ma jednak nie-

bagatelne znaczenie teraz, w dobie pandemii oraz recesji. I tu wydaje się, że wątpliwości jest już znacznie 

mniej: zakaz handlu w niedziele powinien być w tym czasie zawieszony, i to z bardzo wielu powodów. 

1. Ochrona zdrowia publicznego. 

Należy zmniejszyć liczbę osób w kolejkach do sklepów. Chodzi o ograniczenie zagrożenia wzmożoną 

transmisją wirusa SARS-CoV-2 wywołującego ostrą chorobę układu oddechowego COVID-19. Takie zagro-

żenie występuje w tworzących się kolejkach przed sklepami i w sklepach, zwłaszcza w dni poprzedzające 

niedziele, a więc piątki i soboty. Jest to ważne także w aspekcie ostatnio wprowadzonych obostrzeń co do 

dozwolonej liczby klientów, którzy mogą jednocześnie przebywać w sklepach, co dodatkowo przeniosło 

dotychczasowe kolejki ze sklepów również na parkingi oraz przed sklepy. Sytuację tę wzmaga też praktycz-

nie wyłączenie tygodniowo dodatkowych 12 godzin handlu dla wszystkich obywateli i zagwarantowanie ich 

wyłącznie dla seniorów. Dlatego, aby rozrzedzić liczbę kupujących w tym samym czasie, właściwe wydaje 

się wydłużenie pracy handlu do 7 dni w tygodniu. 

2. Wsparcie przedsiębiorców w dobie kryzysu gospodarczego. 

Poza względem zdrowotnym w zakazie handlu w niedziele ważna jest także konieczność uwzględnienia 

potrzeby wsparcia przedsiębiorców w dobie kryzysu gospodarczego. I nie chodzi tylko o przedsiębiorstwa 

handlowe, bowiem gospodarka to system naczyń połączonych. W łańcuchu dostaw sklep jest tylko końco-

wym ogniwem. Na jego rzecz pracuje mnóstwo firm z innych branż, począwszy od producentów towarów,  

a skończywszy na firmach usługowych, transportowych, logistycznych, reklamowych, gastronomicznych itd. 

Obecnie wiele tych firm przeżywa poważne problemy. Niektórym grozi bankructwo. Pobudzenie zatem po-

pytu wewnętrznego, wzrost obrotów w handlu i usługach niewątpliwie mógłby się przyczynić do ogranicze-

nia zagrożeń dla tych firm, a więc i ich pracowników. Problemy finansowe pracodawców zawsze przekładają 

się bowiem na sytuację płacową pracowników, a w skrajnych przypadkach skutkują niestety także utratą pra-

cy i przechodzeniem na bezrobocie. Należy tych złych skutków uniknąć. 

3. Prawa pracowników w handlu. 

Rozważając kwestię działalności handlu w niedziele, należy uwzględnić także prawa pracowników.  

W dzisiejszym systemie właściciele sklepów ratują się bowiem często przed wydłużającymi się kolejkami  

w tradycyjnych godzinach otwarcia sklepów wydłużaniem godzin pracy placówek handlowych. Wiele skle-

pów pracuje do godziny 23.00, 24.00, ale są już i takie, które przeszły na pracę całodobową. To na pewno nie 

służy pracownikom. Lepszym rozwiązaniem byłoby raczej wydłużenie tygodnia pracy do 7 dni niż wydłuża-

nie czasu pracy na dobę. Ponadto należałoby rozważyć także i bardziej konkretne rozwiązania propracowni-

cze. Mianowicie wychodząc naprzeciw potrzebom socjalnym i rodzinnym pracowników handlu,  

można przewidzieć np. wprowadzenie prawnej gwarancji przyznania co najmniej 2 wolnych niedziel  

dla pracowników handlu w czasie 4 następujących po sobie tygodni. 

4. Finanse publiczne. 

Polskę dotknęła recesja. Spadają przychody podatkowe państwa, w tym te pochodzące z VAT,  

a więc w zasadzie generowane przez konsumpcję wewnętrzną. Niedobory finansowe państwa po nowelizacji 

ustawy budżetowej sięgają już prawie 110 miliardów zł, a nikt nie wie, jak będzie wyglądała sytuacja  



pod tym względem w przyszłości w krótkim i średnim okresie. W bieżącym roku notujemy radykalny spadek 

PKB, w tym również niespotykany spadek konsumpcji gospodarstw domowych. W tym kontekście należało-

by w takim razie uznać, iż wydłużenie czasu pracy handlu i pracowników powiązanych branż powinno przy-

służyć się wzrostowi popytu wewnętrznego, a co za tym idzie, wzrostowi wpływów podatkowych państwa  

z PIT, CIT i VAT oraz składek do ZUS. 

Panie Premierze, powodów dokonania zmian w omawianym zakresie jest znacznie więcej. Nie bez zna-

czenia jest np. wpływ zakazu handlu w niedziele także na wzrost marnowania żywności poprzez robienie 

zakupów na zapas, ale jak już zaznaczyłem, propozycję zawieszenia zakazu handlu w niedziele w okresie 

trwania pandemii przede wszystkim należy postrzegać w niezwykle ważnym aspekcie zwiększania ochrony 

zdrowia obywateli, pomocy przedsiębiorcom i ich pracownikom oraz jako instrument wsparcia państwa  

i jego budżetu. 

W związku z tym mam do Pana Premiera pytanie: czy rząd zamierza zawiesić zakaz handlu w niedziele? 

Jeśli tak, to od kiedy i na jakich warunkach, a jeśli nie, to dlaczego? 

Z poważaniem 

Adam Szejnfeld 
 


