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Warszawa, 21 października 2020
Pan Mateusz Morawiecki
Prezes Rady Ministrów

Szanow ny Panie Prem ierze,
w nawiązaniu do stanowiska Polskiej Izby Handlu, przedstawionego podczas konsultacji branży
handlowej z p. premierem Jarosławem Gowinem w dniu 19 października br. jako najszersza
reprezentacja handlu detalicznego w Polsce podtrzymujemy naszą opinię, iż Ustawa z dnia 10
stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni nie powinna
być nowelizowana, ani jej działanie nie powinno być zawieszane zwłaszcza w obecnej sytuacji
pandemicznej, która stanowi ogromne wyzwanie dla przedsiębiorców, przede wszystkim tych
najmniejszych.
Stanowisko to wynika z faktu, iż zgodnie z napływającymi do nas danymi z rynku, istniejące
ograniczenie handlu w niedziele służy mniejszym placówkom handlowym zwłaszcza tym do
100m2, które mogą prowadzić działalność w niedziele korzystając z wyłączenia polegającego na
prowadzeniu w tym dni działalności przez właściciela, który staje za ladą.
Ponadto konsumenci przyzwyczaili się do funkcjonowania w niedziele mniejszych znajdujących
się po sąsiedzku placówek handlowych. Zgodnie z licznymi dostępnymi wynikami badań, małe
sklepy są uważane przez konsumentów za najbezpieczniejsze w czasie pandemii.
Zawieszenie lub nowelizacji ustawy ograniczającej handel w niedziele w obecnej sytuacji
spowodowałaby silne perturbacje na rynku, poważne problemy organizacyjne dla małych i
średnich przedsiębiorców, wzrost kosztów i poważne wyzwania jeżeli chodzi o obsadzenie
stanowisk pracy szczególnie w chwili obecnej kiedy kilkaset tysięcy ludzi przebywa na
kwarantannie.
Dodatkowo dla tysięcy reprezentowanych przez działających na własny rachunek małych i
średnich przedsiębiorców, zmiany legislacyjne w tym zakresie, nawet o charakterze
tymczasowym mogłyby spowodować straty lub konieczność likwidacji prowadzonej działalności,
a co najmniej negatywnie wpłynąć na mniejsze placówki detaliczne, które musiałaby się liczyć ze
spadkiem liczby klientów i obniżeniem wyników sprzedaży. Warto pamiętać iż w placówkach
tych średnia wartość sprzedaży na sklep w niedziele jest wyższa niż w pozostałe dni tygodnia.
Podsumowując ograniczenie handlu w niedziele ma pozytywny wpływ wpływu na wyniki małych
sklepów detalicznych, co ma ogromne znaczenie zwłaszcza wobec trudnej sytuacji ekonomicznej
wywołanej pandemią COVID-19.
Jako załącznik do niniejszego pisma przedstawiamy zestawienie danych dotyczących
pozytywnego wpływu ograniczenia handlu w niedziele.
W razie pytań pozostajemy do dyspozycji.
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Jednocześnie zwracamy uwagę, iż w ostatnich dniach w przestrzeni publicznej pojawiły się
stanowiska sugerujące, jakoby Polska Izba Handlu oczekiwała zniesienia ograniczenia handlu w
niedzielę – dementujemy je tym samym. Zapewne niewielkie organizacje dystrybuujące te
informacje, pomyliły nas z podmiotami mającymi w tej sprawie inną opinię.
Z poważaniem

Maciej Ptaszyński
Wiceprezes Zarządu
Dyrektor Generalny
Polskiej Izby Handlu

Waldemar Nowakowski
Prezes Zarządu
Polskiej Izby Handlu

Do wiadomości
• Pan Andrzej Duda, Prezydent RP
• Pani Elżbieta Witek, Marszałek Sejmu RP
• Pan Jarosław Kaczyński, Wiceprezes Rady Ministrów
• Pan Jarosław Gowin wicepremier, Minister Rozwoju, Pracy i Technologii
• Pan Michał Dworczyk, minister-członek Rady Ministrów, wykonujący zadania szefa
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
• Pani Olga Semeniuk, podsekretarz stanu, Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii
• Pan Adam Abramowicz, Rzecznik MŚP
• Pan Piotr Duda, Przewodniczący NSZZ „Solidarność”
• Pan Alfred Bujara Przewodniczący SBHiU NSZZ „Solidarność”

Załączniki na stronach 3 i 4 niniejszego dokumentu.
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