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U S TAWA  

z dnia ………………………. 

o zmianie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych 

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 

zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 z 

późn.zm.). 

 

Art. 1.  W ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach 

związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych 

chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 

374 z późn.zm.) art. 15i zmienia się w ten sposób, że otrzymuje on następujące 

brzmienie: 

„1. W związku z wystąpieniem COVID-19 w okresie obowiązywania stanu zagrożenia 

epidemicznego albo stanu epidemii oraz w okresie 180 dni następujących po ich 

odwołaniu zakaz, o którym mowa w art. 5 ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o 

ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni (Dz.U. z 2019 r. poz. 

466), nie obowiązuje w niedziele, a zatrudniony lub pracownik pracujący w niedziele 

w placówce handlowej powinien korzystać co najmniej dwa razy na 4 tygodnie z 

niedzieli wolnej od pracy. Przepisu art. 151[12] zdanie pierwsze ustawy z dnia 26 

czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. Nr 24, poz. 141 ze zm.) nie stosuje się. 

2. Zwolnienie z zakazu, o którym mowa w ust. 1, nie obowiązuje w niedziele, w które 

przypada święto”.  

Art. 2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia. 

 

UZASADNIENIE 

Niniejszy projekt ustawy ma na celu ochronę miejsc pracy pracowników handlu i jest 

odpowiedzią na gospodarcze oraz zdrowotne skutki epidemii COVID-19. 
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Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), skupiająca najbardziej 

rozwinięte kraje świata, opublikowała prognozy gospodarcze na lata 2020 i 2021, czyli 

uwzględniające skutki pandemii.  W sytuacji, gdyby sytuacja pandemiczna ulegała już 

tylko poprawie, OECD dla Polski przewiduje spadek produktu krajowego brutto w 

tym roku o minimum 7,4 proc. Jeśli natomiast przyszłaby druga fala, to spadek może 

sięgnąć nawet 9,5 proc.  

Według Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW) polska gospodarka 

skurczy się w 2020 roku o 3,6 proc.  

Komisja Europejska przewiduje spadek polskiego PKB o 4,6 proc. 

 

OECD zaleca Polsce w tym wyjątkowym czasie zawieszenie zakazu handlu w 

niedzielę. 

 

Handel jest branżą o dużym znaczeniu dla rynku pracy w Polsce – w 2018 roku 

pracowało tam ponad 1,2 mln Polaków, co stanowiło około 10% wszystkich 

pracujących w sektorze prywatnym. Należy stanowczo podkreślić, że przewidywana 

recesja będzie miała bardzo negatywny wpływ na rynek pracy – stopa bezrobocia w 

2020 r. ma wynieść 8% (w 2019 wynosiła jedynie 3,3%). 

 

Powyższe prognozy potwierdza już realna gospodarka. Ruch i obroty w galeriach 

handlowych w związku z pandemią COVID-19 są dalekie od poziomów 

zeszłorocznych. Prowadzenie przedsiębiorstwa w ramach galerii handlowych staje się 

nierentowne. Ewentualne zaś zamknięcie placówek handlowych w galeriach pociągnie 

za sobą masowe zwolnienia pracowników. 

 

W odpowiedzi na powyższe problemy, zgodnie z rekomendacją OECD, przedmiotowy 

projekt wprowadza regulację zawieszającą, na czas stanu zagrożenia epidemicznego 

lub stanu epidemii oraz w okresie 180 dni po ich odwołaniu, zakazu handlu w niedziele 

określonego w art. 5 ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w 

niedziele i święta oraz w niektóre inne dni. 

 

Zawieszenie zakazu handlu w niedziele przede wszystkim spowoduje ochronę miejsc 

pracy w handlu i branżach ściśle współpracujących z handlem ale także zwiększy 
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sprzedaż przyczyniając się do zmniejszenia spadku PKB oraz poprawi bezpieczeństwo 

sanitarne w czasie zakupów ponieważ zakupy rozłożą się na 7 dni w tygodniu.  

Niniejsza propozycja przewiduje równocześnie zagwarantowanie pracownikom 

handlu dwóch wolnych niedziel w okresie kolejnych 4 tygodni. To rozwiązanie 

pozwala faktycznie osiągnąć ten sam cel, co wprowadzenie zakazu handlu w każdą 

niedziele nie pociągając jednak za sobą tak daleko idących, negatywnych skutków dla 

gospodarki. Należy podkreślić, że proponowana regulacja gwarantowanych dwóch 

niedziel w miesiącu jest kompleksowa i obejmuje zarówno pracowników 

zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, jak i osoby wykonujące zadania na 

podstawie umowy prawa cywilnego. 

 

Mając zatem na uwadze postulaty strony społecznej, zgodnie z którymi osoby 

wykonujące pracę na terenie placówek handlowych w niedziele pozbawiane są prawa 

do kontaktu z rodziną, tradycyjnie w naszej kulturze istotnego w tym dniu, niniejszy 

projekt w całości uwzględni wskazane postulaty. Nie spowoduje przy tym 

spodziewanych, przy całkowitym zakazie handlu w niedziele, niekorzystnych skutków 

dla zatrudnionych, wykonawców tj. konieczności zmniejszenia wymiaru czasu pracy 

a nawet całkowitego rozwiązania umów o pracę (co będzie konsekwencją spełnienia 

się wyżej cytowanych prognoz gospodarczych). Gwarancja dwóch niedziel wolnych 

od pracy zrealizuje w kompletny sposób założone postulaty społeczne oraz pozwoli 

na ograniczenie strat dla gospodarki wywołanych pandemią COVID-19.  


