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Warszawa, 20 listopada 2020 r. 

 

Stanowisko strony społecznej Rady Dialogu Społecznego   

w sprawie incydentalnej zmiany w ustawie z dnia 10 stycznia 2018 r.  

o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni 

 

Na podstawie art. 29 w związku z art. 13 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu 

Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 2232 z późn. 

zm.) uchwala się co następuje:  

§1 

Strona społeczna Rady Dialogu Społecznego wnioskuje do Rządu RP o inicjatywę 

incydentalnej zmiany w ustawie o zakazie handlu w niedziele, w związku z nietypową datą 

Świąt Bożego Narodzenia i dni wolnych od pracy. Dodatkowy dzień bez handlu w 2020 roku 

spowoduje ogromne problemy w łańcuchu dostaw i w wypadku części placówek handlowych 

spowoduje brak zaopatrzenia w dniu 28 grudnia – dostawy nie dotrą do godzin południowych. 

Zgodnie z art.  5  pkt 1 ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele  

i święta oraz w niektóre inne dni, w niedziele i święta w placówkach handlowych handel oraz 

wykonywanie czynności związanych z handlem są zakazane. Wyłączenia od zakazu 

określono w art. 7 ustawy i są to kolejne dwie niedziele poprzedzające pierwszy dzień Bożego 

Narodzenia. Oznacza to, że w 2020 r. Święta Bożego Narodzenia przypadają w piątek  

(25 grudnia) oraz w sobotę (26 grudnia), a zgodnie z regulacją zawartą w art. 8 ustawy,  

w dniu 24 grudnia w placówkach handlowych handel oraz wykonywanie czynności 

związanych z handlem oraz powierzanie pracownikowi lub zatrudnionemu wykonywania 

pracy w handlu oraz wykonywania czynności związanych z handlem po godzinie 1400 są 

zakazane. Oznacza, to iż w 2020 r. od 24 grudnia po godz. 14.00 do 27 grudnia włącznie, 

handel oraz czynności związane z handlem będą zakazane. 

Wielu konsumentów nie będzie poinformowanych, że niedziela 27 grudnia, po świętach, 

będzie niedzielą niehandlową i w ogóle nie zaopatrzy się w zakupy w ten dzień, a dodatkowy 

dzień bez handlu spowoduje dodatkowe straty handlu w postaci utraty przydatności do 
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spożycia znacznej części produktów świeżych z dostaw do 24 grudnia. Konsumenci 

zdezorientowani zaistniałą sytuacją nie będą w stanie 27 grudnia dokonać zakupów 

podstawowych produktów żywnościowych w swoich sklepach. Sklepy będą miały poważne 

trudności w utrzymaniu pełnego zaopatrzenia sklepów na dodatkowy trzeci dzień bez handlu 

w okresie świątecznym, który przy „normalnym” okresie świątecznym stanowi ogromne 

wyzwanie dla sklepów i całej logistyki. Spodziewane stłoczenie konsumentów nie będzie 

sprzyjać przestrzeganiu zasad dystansu społecznego i przeciwdziałania zakażeniu.  

Ze względu na powyższe strona społeczna Rady Dialogu Społecznego apeluje  

o „incydentalną” nowelizację ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu  

w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni wyłączającą w 2020 r. niedzielę przypadającą na 

dzień 27 grudnia spod zakazu określonego w art. 5 pkt 1 wymienionej  ustawy.  

  


