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~u~ Q~ d"--t'u.t~ 
Odpowiadając na Pana pismo odnoszące się do obywatelskiego pr~ektu ustawy o 

ograniczeniu handlu w niedzielę, uprzejmie informuję, że przyjęte w projekcie rozwiązania 

dotyczą w swej istocie ograniczenia prowadzenia działalności gospodarczej określonego 

rodzaju, nie stanowią przepisów prawa pracy i wyrażanie opinii w ich sprawie nie leży w 

kompetencjach Państwowej Inspekcji Pracy. 

Tym niemniej pragnę zwrócić uwagę, iż problematyka poruszona w projekcie łączy 

się w pewnym zakresie z unormowaniami określonymi w Kodeksie pracy, w którego treści 

projektodawcy nie przewidują żadnych zmian. Dostrzegają wprawdzie, co wynika z 

uzasadnienia projektu, iż "w przyszłości konieczna będzie nowelizacja Kodeksu pracy", 

proponując jednocześnie nowe brzmienie art. 151 9a § 1 Kodeksu pracy, jednakże nie 

wskazują ram czasowych dla dokonania zmiany, jak również nie dostrzegają konieczności 

usunięcia kolizji norm prawnych, jaka na skutek wejścia w życie projektowanej ustawy 

zajdzie w stosunku do przepisów Kodeksu. 

Przede wszystkim, po wejściu w życie ustawy, z przywołanego wyżej przepisu art. 

151 9a Kp wynikać będzie zakaz pracy w placówkach handlowych w święto, obowiązujący 

także jeżeli święto przypada w niedzielę, a jednocześnie dopuszczalność pracy w niedzielę 

przy wykonywaniu prac koniecznych ze względu na ich użyteczność społeczną i codzienne 

potrzeby ludności. Są to normy odnoszące się wyłącznie do pracowników. Należy przy tym 

zauważyć, że projektowana regulacja zawiera szereg wyjątków od podstawowej zasady 

zakazu handlu w niedzielę, których nie zawierają przepisy Kodeksu pracy. 

Wskazać należy, że przepisy Kodeksu Pracy nie definiują pojęcia placówki 

handlowej, na co wielokrotnie zwracaliśmy uwagę postulując wprowadzenie takiej definicji. 



Jednakże na gruncie praktycznym wykształciły się pewne interpretacje wskazujące, że 

decydujące znaczenie ma rodzaj wykonywanej działalności. Ministerstwo Pracy i Polityki 

Socjalnej zajęło stanowisko (DPR-079-578/JS/MF/07), stwierdzając iż "w praktyce przy 

wykładni pojęcia "placówka handlowa" można posługiwać się posiłkowo Polską Klasyfikacją 

Działalności (PKD) oraz wyjaśnieniami występującymi w słownikach języka polskiego. 

Przydatne może być także orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz Sądu 

Najwyższego. Korzystając z powyższych źródeł, można przyjąć, że pojęcie "placówka 

handlowa" występujące w Kodeksie pracy obejmuje wszelkie instytucje i zakłady, których 

główną działalnością jest działalność handlowa, zarówno hurtowa jak i detaliczna, a więc 

które kupują wyroby w celu ich sprzedaży. "Piacówką handlową" będą zatem np. sklepy, 

stoiska, hurtownie, stragany, stacje paliw, składy węgla, składy materiałów budowlanych, 

domy towarowe, domy wysyłkowe, biura zbytu". Ostatecznie jednak w drodze dalszej 

wykładni uznano, iż stacje benzynowe nie podlegają regulacji art. 151 9a Kp. 

Wspomniane wyżej pismo MPiPS wskazuje również, iż pojęcie placówki handlowej 

"powinno objąć także nowoczesne formy sprzedawania i kupowania towarów, np. przez 

Internet, przy założeniu że czynności charakterystyczne dla sprzedaży towarów w taki 

sposób byłyby dokonywane przez osobę mającą status pracownika. Ochronny cel nowych 

przepisów nie powinien być bowiem ograniczany ze względu na formę, w jakiej prowadzony 

jest handel". 

Jednakże w ocenie Państwowej Inspekcji Pracy, w przypadku sklepów 

internetowych należy pamiętać, że ich działalność jest w wysokim stopniu 

zautomatyzowana, a dokonywanie sprzedaży ma z reguły miejsce za pomocą programów 

komputerowych, automatycznie rejestrujących zakup i generujących odpowiednie 

komunikaty do klientów. Tym niemniej w świetle art. 1519a Kp, niedopuszczalne jest 

dokonywanie czynności związanych z funkcjonowaniem takiego sklepu przez pracowników, 

także pracowników magazynów. 

Powstanie zatem wątpliwość, czy zaproponowana przez projektodawców definicja 

placówki handlowej, jako wynikająca z aktu prawnego należącego do innej niż prawo pracy 

gałęzi prawa, będzie miała zastosowanie do dekodowania normy wynikającej z art. 1519a 

Kp. Wydaje się, że odpowiedź na tak postawione pytanie powinna być negatywna. To zaś 

sprawi, że pojawią się problemy związane z praktyką funkcjonującą od 2007 r. lub placówki 

handlowe objęte unormowaniem Kodeksu pracy i te, podlegające projektowanej ustawie 

definiowane będą w sposób odmienny. 
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Dualizm rozwiązań prawnych, w połączeniu z nowymi pojęciami definiowanymi w 

projekcie oraz szeregiem wyłączeń, może powodować problemy ze stosowaniem zarówno 

Kodeksu pracy, jak i projektowanej ustawy, zaś Państwowa Inspekcja Pracy, jako organ 

kontroli i nadzoru przestrzegania przepisów prawa pracy, oceniać będzie wyłącznie 

przestrzeganie przepisów Kodeksu pracy w tym zakresie. Należy także zauważyć, że wyżej 

przedstawionych problemów nie usunie wprowadzenie do Kodeksu pracy propozycji 

przedstawionej przez projektodawców, jako postulat "na przyszłość", na stronie 10 

uzasadnienia. 
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Opinia do obywatelskiego projektu ustąwy o ograniczeniu handlu w niedzielę 

W pierwszym zdaniu Uzasadnienia projektu jego autorzy wskazują, iż celem ustawy jest 
"ustalenie zasad zakazu handlu w placówkach handlowych oraz w podmiotach działających 

na rzecz handlu w niedziele". Jest to jednak cel "techniczny", nie zawierający przyczyn, 
dlaczego taki zakaz handlu w niedzielę powinien zostać wprowadzony. 

W dalszej części Uzasadnienia można znaleźć i przytoczyć następujące powody: 

1. "Fundamentalne znaczenie dla ustanowienia niedzieli dniem wolnym od handlu ma 
doktryna Kościoła katolickiego". 

2. W badaniach własnych, które przeprowadził pomysłodawca projektu krajowy 
Sekretariat Banków, Handlu i Ubezpieczeń NSZZ 'Solidarność" w grupie 
zatrudnionych w sklepach wielkopowierzchniowych otrzymano "wyniki wskazujące 

na potrzebę posiadania przez pracowników wolnej niedzieli"; 

3. Zgodnie z wynikami innych badań prowadzonych przez Komisję Krajową NSZZ 
"Solidarność" pracownicy handlu "uznali, że konieczność pracy w niedziele jest 

czynnikiem uciążliwym i stanowi zagrożenie". Dodatkowo "wyniki badań 

prowadzonych w projekcie ujawniły ponadto wysoki poziom stresogenności pracy 

w handlu"; 

4. Autorzy twierdzą też, że "rekompensata pracy w niedziele innym wolnym dniem 
w tygodniu nie jest rozwiązaniem wystarczającym dla wielu pracowników"; 

5. "Skuteczne i społecznie zaakceptowane funkcjonowanie takiej zasady w wielu krajach 
europejskich np.: w Austrii, Niemczech, Norwegii, Szwajcarii, Francji, Wielkiej Brytanii, 

Grecji, Belgii, Danii"; 

6. Ponadto autorzy projektu argumentują, że "na znaczeniu nabierze rodzina 
rozumiana jako podstawowa jednostka społeczna, a ograniczony zostanie 

konsumpcjonizm': etc. 

Z punktu widzenia ekonomicznego trudno jest ustosunkować się do przytoczonych 
powyższej powodów wprowadzenia prawnego zakazu handlu w niedzielę, ponieważ mamy 
tu mieszankę argumentacji religijnej (,,Oto dzień, który Pan uczynił: radujmy się zeń 
i weselmy!" - Uzasadnienie, s.7), ideologicznej - opierającej się na krytyce 
"konsumpcjonizmu" (będącego przecież fundamentem rozwoju gospodarki rynkowej), 
wyników sondaży o wątpliwej metodologii wśród pracowników handlu w sklepach 
wielkopowierzchniowych oraz wskazania rozwiązań występujących w kilku innych, 
wysoko rozwiniętych gospodarkach europejskich (plus Grecja - z wiadomym skutkiem dla 
gospodarki tego kraju). 

Zapewne część obywateli, w szczególności tych uważających, że wskazania Kościoła 
powinny mieć bezpośrednie przełożenie na rozwiązania prawne, społeczne i gospodarcze 
oraz tych, zbliżonych do antykapitalistycznych ideologii, będzie skłonna poprzeć 



argumentację projektodawców. Jednak wszyscy powinni mieć również świadomość 

potencjalnych kosztów i ryzyk, jakie niesie wprowadzenie zakazu handlu w niedzielę. 

Sprzedaż dóbr i usług stanowi końcowe ogniwo w długim i złożonym łańcuchu produkcji. 
Bez sprzedaży wynagrodzenia nie otrzymają nie tylko pracownicy handlu ale także 

wszyscy inni, zatrudnieni w tym łańcuchu. Mają tego świadomość przedsiębiorcy oraz 
kadra kierownicza podmiotów gospodarczych konkurujących na rynku. Świadomość tego 
przyświecała również projektodawcom Kodeksu pracy, którzy właśnie dla handlu zrobili 
wyjątek w art. 151(9), stanowiąc, że - "Praca w niedziele jest dozwolona w placówkach 

handlowych przy wykonywaniu prac koniecznych ze względu na użyteczność społeczną 

i codzienne potrzeby ludności". W Kodeksie pracy wskazany jest ponadto długi szereg 
innych stanowisk i zakresów działań, dla których praca w niedziele jest dozwolona, 
ponieważ uznano, że bez tej możliwości współczesne społeczeństwo nie mogłoby 

normalnie funkcjonować. 

Podważenie tej logiki przez projektodawców ustawy o zakazie handlu w niedzielę stwarza 
sytuację, w której potencjalni klienci (niestety - niezbędni dla skutecznego 
przeprowadzenia transakcji sprzedaży ... ) będą mieli znacznie ograniczoną możliwość 
zapoznania się z produktami i usługami oraz dokonania samej transakcji zakupu, 
w rezultacie czego stosowny procent transakcji albo zostanie przesunięty w czasie albo 
w ogóle nie dojdzie do skutku. 

Odnosi się to przede wszystkim do grup produktów trwałego użytku, gdzie decyzja zakupu 
nie powinna być podejmowana impulsywnie, wymaga przemyślenia, porównania ofert na 
rynku, sprawdzenia funkcjonalności, jakości, skonsultowania z innym członkami rodziny, 
etc. Na to wszystko potrzeba CZASU, który potencjalni klienci mają coraz mniej w ciągu 
tygodnia. Pozbawienie ich szansy zajęcia się tym w niedzielę - stanowić będzie poważne 

ryzyko dla poziomu konsumpcji - a więc i dla dochodów wytwórców niezakupionych 
produktów i usług. 

Praca w niedziele może być oceniana przez część pracowników handlu jako nadmiernie 
uciążliwa, nie sprzyjająca innym aktywnościom. Jednak mamy obecnie w Polsce tzw. rynek 
pracobiorców, tzn. że na rynku jest wiele ofert pracy, w tym dla osób o niskich 
kwalifikacjach, którzy przeważają wśród szeregowych pracowników handlu. W tej sytuacji 
mają więc wybór - jeśli zdecydują się odjeść ze stanowiska w handlu wymagającego pracy 
m.in. w niedziele (choć nie wszystkie niedziele, ponieważ Kodeks pracy, art. 151(12) 
stanowi, że "Pracownik pracujący w niedziele powinien korzystać co najmniej raz na 4 
tygodnie z niedzieli wolnej od pracy") - nie staną się automatycznie długotrwałymi 
bezrobotnymi i będą mogli stosunkowo szybko znaleźć inne miejsce pracy. Paradoksalnie, 
należy przypuszczać, że projektodawcy mieli tego świadomość, co spowodowało, że 

zdecydowali się zignorować ostrzeżenia przedsiębiorców sektora handlu, iż wdrożenie 

ustawy spowoduje konieczność zwolnienia wielu tysięcy pracowników. 



Szczególnie niepokojące jest to, że w rozpoczynającej się dyskusji sejmowej nad projektem 
ustawy, przedstawiciele rządu (Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej) 

deklarują rekomendowanie rządowi pozytywnego stanowiska wobec projektu ustawy 
o zakazie handlu w niedzielę. 

Pomijają fakt, że polscy obywatele dalecy są jeszcze od osiągniecia poziomu dobrobytu 
właściwego dla obywateli Niemiec, Austrii, Belgii czy Norwegii, gdzie obowiązuje 

przynajmniej częściowy zakaz handlu w niedziele. Polska stara się dogonić te kraje poprzez 
szybszy wzrost gospodarczy, a to można osiągnąć tylko poprzez jedno - wysoki poziom 
sprzedaży wytworzonych produktów i usług. A ponieważ w ostatnich latach głównym 
motorem wzrostu gospodarczego w kraju stała się wewnętrzna konsumpcja - nie wolno 
doprowadzić do jej celowego osłabienia, m.in. poprzez wspieranie omawianego, 
lekceważącego prawa ekonomiczne projektu. Tym bardziej, że najważniejsze 

międzynarodowe instytucje zajmujące się wskaźnikami makroekonomicznymi (MFW, 
agencje ratingowe, etc.) zdecydowanie obniżają najnowsze prognozy wzrostu polskiego 
PKB, już w 2016 oraz w następnych latach. 

Rząd powinien stosownie zareagować, aby zminimalizować zwiększające się ryzyko 
nieosiągnięcia podstawowych celów makroekonomicznych. 

Połączenie wszystkich wymienionych faktów powinno stanowić poważne ostrzeżenie dla 
polskiego rządu który, zanim zadeklaruje poparcie dla podobnych inicjatyw legislacyjnych, 
powinien przeprowadzić rzetelną ocenę skutków przyszłej regulacji, z uwzględnieniem 
stanowiska ekspertów i środowisk gospodarczych. 


