USTAWA
z dnia … 2016 roku
o ograniczeniu handlu w niedziele

Rozdział I
Przepisy ogólne
Art. 1
1.Ustawa określa:
1) zasady zakazu handlu w placówkach handlowych w niedziele oraz w wigilię Bożego
Narodzenia i Wielką Sobotę
2) zasady zakazu wykonywania innych czynności sprzedażowych w podmiotach
świadczących usługi na rzecz handlu na terenie Polski i handlu poza jej granicami
3) odstępstwa od przepisów regulujących zakaz handlu w placówkach handlowych i zakaz
wykonywania innych czynności sprzedażowych w podmiotach świadczących usługi na rzecz
handlu
Art. 2
1. Ilekroć w ustawie jest mowa o:
1) placówce handlowej – należy przez to rozumieć wszelkie obiekty, w których prowadzona
jest sprzedaż towarów i wyrobów w zakresie hurtowym i detalicznym, w tym sprzedaż
towarów i wyrobów kupionych w celu ich odsprzedaży w formie sklepów, stoisk, straganów,
hurtowni, składów węgla, składów materiałów budowlanych, domów towarowych, domów
wysyłkowych, biur zbytu oraz w formie sklepów internetowych
2) podmiocie świadczącym usługi na rzecz handlu – należy przez to rozumieć:
a) centrum logistyczne – obiekt przestrzennie funkcjonalny wraz z infrastrukturą i
organizacją, w którym realizowane są usługi logistyczne związane z przyjmowaniem,

magazynowaniem, rozdziałem i wydawaniem towarów, o którym mowa w Rozporządzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 7 września 2009 r. w sprawie pomocy na projekty w zakresie
transportu intermodalnego w ramach POIiŚ 2007-2013 (Dz. U. Nr 150 poz. 1212),
świadczący usługi na rzecz handlu na terenie Polski i handlu poza jej granicami
b) centrum magazynowe – obiekt umożliwiający wykonywanie operacji na towarach w
związku z ich magazynowaniem i przemieszczaniem pomiędzy nadawcą i odbiorcą,
świadczący usługi na rzecz handlu na terenie Polski i handlu poza jej granicami

c) terminal kontenerowy - obiekt przestrzennie funkcjonalny wraz z infrastrukturą i
organizacją, w którym realizowane są usługi wyładunku, rozładunku, przeładunku,
czasowego składowania kontenerów, o którym mowa w Rozporządzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 7 września 2009 r. w sprawie pomocy na projekty w zakresie transportu
intermodalnego w ramach POIiŚ 2007-2013 (Dz. U. Nr 150 poz. 1212), świadczący usługi na
rzecz handlu na terenie Polski i handlu poza jej granicami
d) centrum dystrybucyjne - obiekt służący do magazynowania towarów będących własnością
dostawców oraz ich rozdzielania do odbiorców według określonej dyspozycji właściciela
towarów, świadczący usługi na rzecz handlu na terenie Polski i handlu poza jej granicami
3) innych czynnościach sprzedażowych – należy przez to rozumieć sortowanie,
klasyfikowanie, składanie towarów i wyrobów, mieszanie i łączenie towarów oraz wyrobów,
butelkowanie, pakowanie, dzielenie na mniejsze partie i przepakowywanie towarów i
wyrobów w celu dystrybucji w mniejszych partiach, wykonywanie magazynowania
produktów i towarów, czyszczenie i suszenie produktów spożywczych, ich gotowanie,
zamrażanie i konserwowanie oraz wykonywanie czynności inwentaryzacyjnych
4) zatrudnionym – należy przez to rozumieć osobę zatrudnioną na podstawie umowy o pracę,
powołania, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę, o których mowa w Ustawie z dnia
26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. 1974 nr 24 poz.141 z późn.zm.)1, na podstawie
umowy zlecenia i umowy o dzieło
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5) zatrudnieniu – należy przez to rozumieć zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę, o których mowa w
Ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. 1974 nr 24 poz.141 z późn.zm.)2, na
podstawie umowy zlecenia i umowy o dzieło
6) handlu – należy przez to rozumieć proces polegający na sprzedaży tj. wymianie dóbr na
środki pieniężne
7) stacji paliw płynnych – należy przez to rozumieć obiekt budowlany, spełniający warunki
przewidziane w obowiązujących przepisach dotyczących warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, w obrębie którego dokonywana jest
sprzedaż produktów naftowych na podstawie ważnej koncesji udzielonej w oparciu o przepisy
Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. 1997 nr 54 poz. 348 z
późn.zm.)3
8) niedzieli – należy przez to rozumieć dzień w rozumieniu Art. 1519 § 1. Kodeksu Pracy, w
którym praca wykonywana jest zgodnie z treścią § 2 Art. 1519. § 1. Kodeksu Pracy
2. Przez wykonywanie innych czynności sprzedażowych w podmiotach świadczących usług
na rzecz handlu na terenie Polski i handlu poza jej granicami rozumie się wykonywanie
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przeładunkowych
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dystrybucyjnych

z

wyłączeniem usług świadczonych na rzecz handlu artykułami niezbędnymi do zapewnienia
pracy w ruchu ciągłym oraz zaspokojenia potrzeb ludności w przypadku zaopatrywania w
wodę, gaz, energię elektryczną, opał i paliwo

Rozdział II
Zasady organizacji handlu w niedziele, wigilię Bożego Narodzenia oraz Wielką Sobotę
Art. 3
1.

Handel w niedziele w placówkach handlowych jest zakazany

2.

Wykonywanie innych czynności sprzedażowych w niedziele w placówkach

handlowych oraz podmiotach świadczących usługi na rzecz handlu jest zakazane
3. Handel oraz wykonywanie innych czynności sprzedażowych w placówkach handlowych w
wigilię Bożego Narodzenia i Wielką Sobotę są dozwolone do godziny 14:00
4. Jeżeli wigilia Bożego Narodzenia przypada w niedzielę, to obejmują ją przepisy niniejszej
Ustawy
5. Zatrudnienie w niedziele obejmuje handel i wykonywanie innych czynności
sprzedażowych w 24 kolejnych godzinach, poczynając od godziny 6.00 w niedzielę do
godziny 6.00 dnia następnego
6. Przepisy niniejszej Ustawy obejmują pracowników tymczasowych, o których mowa w
Ustawie o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (Dz. U. 2003 nr 166 poz. 1608 z
późn.zm.)4 oraz w formie outsourcingu pracowniczego
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franczyzobiorców

oraz

przedsiębiorców

prowadzących działalność w oparciu o umowę agencji z wyłączeniem stacji paliw płynnych,
o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 9 i pkt 10
8. Przepisy niniejszej Ustawy obejmują przedsiębiorców prowadzących handel obwoźny i
obnośny
9. Przepisy niniejszej Ustawy mają zastosowanie, jeżeli niedziela przypada w święto
Art. 4
1.Odstępstwa od zasad, o których mowa w art. 3 ust. 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 6 stanowią handel i
wykonywanie innych czynności sprzedażowych:
1)

w kolejne dwie ostatnie niedziele w roku kalendarzowym przypadające przed

Świętami Bożego Narodzenia, przy czym jeżeli wigilia przypada w niedzielę, to handel i
wykonywanie innych czynności sprzedażowych w tym dniu dozwolony są do godziny 14.00
2)

w ostatnią niedzielę przypadającą przed Świętami Wielkanocnymi

3)

w ostatnią niedzielę stycznia

4)

w ostatnią niedzielę czerwca

5)

w pierwszą niedzielę lipca

6)

w ostatnią niedzielę sierpnia

7)

w placówkach handlowych, gdzie handel prowadzony jest wyłącznie przez

przedsiębiorcę będącego osobą fizyczną wykonującą we własnym imieniu działalność
gospodarczą z wyłączeniem przedsiębiorców wykonujących we własnym imieniu działalność
gospodarczą w oparciu o umowę franczyzy lub umowę agencji
8)

w podmiotach świadczących usługi na rzecz handlu, gdzie inne czynności

sprzedażowe wykonywane są przez przedsiębiorcę będącego osobą fizyczną wykonującą we
własnym imieniu działalność gospodarczą z wyłączeniem przedsiębiorców wykonujących we
własnym imieniu działalność gospodarczą w oparciu o umowę franczyzy lub umowę agencji
lub za zgodą zatrudnionego w limicie 24 niedziel przypadających w roku kalendarzowym
9)

na stacjach paliw płynnych nie sprzedających innych towarów niż produkty naftowe i

gazowe
10)

na stacjach paliw płynnych, w których sprzedaż towarów odbywa się w lokalu

handlowym znajdującym się w budynku przeznaczonym do obsługi klientów stacji paliw
płynnych i powiązanym bezpośrednio z infrastrukturą techniczną służącą do magazynowania

i dystrybucji paliw płynnych o powierzchni handlowej przeznaczonej na ekspozycję i
sprzedaż towarów nieprzekraczającej 80 m2, a w przypadku stacji paliw płynnych
znajdujących się w miejscach obsługi podróżnych (MOP) zlokalizowanych przy autostradach,
nieprzekraczającej 150 m2
11)

w placówkach handlowych piekarniczo - ciastkarskich zlokalizowanych przy

zakładach produkcyjnych prowadzących sprzedaż produktów i wyrobów własnej produkcji do
godziny 13.00
12)

w jednokondygnacyjnych, niepodpiwniczonych kioskach nieprzekraczających 50 m2

powierzchni użytkowej, w których sprzedaż prasy, biletów komunikacji miejskiej, wyrobów
tytoniowych, kuponów totalizatora sportowego stanowi minimum 30% miesięcznego obrotu
placówki rozumianego jako przychód ze sprzedaży
13)

w placówkach handlowych prowadzących sprzedaż pamiątek, upominków i

dewocjonaliów, w których sprzedaż tych produktów i wyrobów stanowi minimum 30%
miesięcznego obrotu placówki rozumianego jako przychód ze sprzedaży
14)

w aptekach i punktach aptecznych

15)

w placówkach handlowych zlokalizowanych w zakładach hotelarskich, zakładach

opieki zdrowotnej i innych placówkach służby zdrowia przeznaczonych dla osób, których
stan zdrowia wymaga całodobowych lub całodziennych świadczeń zdrowotnych oraz
zakładach prowadzących działalność w zakresie kultury, oświaty, turystyki i wypoczynku
16)

w placówkach handlowych nieprzekraczających 25 m2 powierzchni użytkowej

usytuowanych w obiektach do obsługi pasażerów w portach lotniczych, dworcach
autobusowych oraz kolejowych, prowadzących sprzedaż towarów na promach i morskich
statkach handlowych, statkach powietrznych, platformach wiertniczych i innych budowlach
morskich, miejscach obsługi podróżnych wymienionych w art. §114.1 Rozporządzenia
ministra transportu i gospodarki morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia
14 maja 1999 r.)
17)

w kwiaciarniach nieprzekraczających 50 m2 powierzchni użytkowej, w których

sprzedaż kwiatów stanowi minimum 30% miesięcznego obrotu placówki rozumianego jako
przychód ze sprzedaży
18)

na platformach i portalach internetowych świadczących usługi w zakresie sprzedaży

towarów, które nie powstały w efekcie działalności produkcyjnej
2. Dopuszcza się handel i wykonywanie innych czynności sprzedażowych w strefach
wolnocłowych

3. Dopuszcza się handel i wykonywanie innych czynności sprzedażowych w placówkach
handlowych i podmiotach, o których mowa w art. 2 ust. 1 w obiektach infrastruktury
krytycznej, o której mowa w Ustawie z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym (Dz.U. 2007 nr 89 poz. 590 z późn.zm.)5
4. Dopuszcza

się

wykonywanie

innych

czynności

sprzedażowych

w

podmiotach

świadczących usługi na rzecz handlu prasą, za zgodą zatrudnionego
5. Wykonywanie innych czynności sprzedażowych w podmiotach świadczących usługi na
rzecz handlu na terenie Polski i handlu poza jej granicami dopuszczone jest w zakresie
szybko psujących się artykułów żywnościowych zgodnie z zapisami Ustawy o transporcie
drogowym (Dz.U. 2001 nr 125 poz. 1371 z późn.zm.)6, Umowy o międzynarodowych
przewozach szybko psujących się artykułów żywnościowych i specjalnych środkach
transportu przeznaczonych do tych przewozów (Dz.U. 1984 nr 49 poz. 254) oraz Ustawy z
dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2015 r. poz. 594,
z późn.zm.)7, za zgodą zatrudnionego
6. Przedsiębiorca, który do momentu wejścia w życie Ustawy wykonywał działalność
gospodarczą na zasadach innych niż określone w Art. 4 ust. 1 pkt. 7 może prowadzić
handel i wykonywać inne czynności sprzedażowe wyłącznie samodzielnie
7. Zakazane jest zastępowanie umów, o których mowa w Art. 2 ust. 1 pkt. 4 umowami
wolontariackimi
Art. 5
W podmiotach działających na rzecz handlu, o których mowa w art. 2 ust.1 pkt.2
wykonywanie innych czynności sprzedażowych w niedziele oraz wigilię Bożego Narodzenia i
Wielką Sobotę jest dozwolone wyłącznie za zgodą zatrudnionego
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Rozdział III
Sankcje za naruszenie przepisów ustawy
Art. 6
Kto dopuszcza się handlu oraz wykonywania innych czynności sprzedażowych w niedziele
oraz wigilię Bożego Narodzenia i Wielką Sobotę zakazanych w Ustawie podlega grzywnie,
karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat dwóch.

Zamiany w przepisach obowiązujących i postanowienia końcowe
Art. 7
Przedsiębiorąca wzmiankowany w niniejszej Ustawie zobowiązany jest składać deklarację o
wysokości obrotu, o którym mowa w Art. 4 ust.1 pkt 12), 13) oraz 17)

Art. 8
Minister właściwy do spraw finansów określi, w drodze rozporządzenia, wzór deklaracji o
wysokości obrotu, o którym mowa w Art. 4 ust.1 pkt 10), 11) oraz 15) wraz z objaśnieniami,
co do sposobu prawidłowego wypełnienia oraz terminów i miejsca składania

Art. 9
Ustawa wchodzi w życie po upływie 2 tygodni od dnia ogłoszenia.

