
Ustawa o ograniczeniu handlu w nie-
dziele i święta oraz w niektóre inne dni 
weszła w życie 1 marca 2018 r. Ustawa 
określa zasady dotyczące handlu oraz 
wykonywania czynności związanych 

z handlem w placówkach handlowych w niedziele 
i święta oraz 24 grudnia, a także w sobotę bezpośred-
nio poprzedzającą pierwszy dzień Wielkiej Nocy. Od 
reguły przewidziane są jednak liczne wyjątki, szcze-
gólnie dla sklepów internetowych, co może mieć zna-
czenie także dla branży spożywczej. 

Nowe przepisy
Prace legislacyjne nad ustawą rozpoczęły się już je-
sienią 2016 r., kiedy do Sejmu wpłynął projekt oby-
watelski. W toku prac nad projektem wielokrotnie 
zmieniano jego założenia, a także zakres wyłączeń 
spod zakazu handlu w niedziele i święta. 
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Zgodnie z nowymi przepisami handel i wykonywanie 
czynności związanych z handlem mają być zakaza-
ne w placówkach handlowych w niedziele i święta, 
z uwzględnieniem wielu wyjątków i okresu przejścio-
wego do 2020 r. Zakaz obejmie także 24 grudnia oraz 
sobotę poprzedzającą Wielkanoc, kiedy to będzie 
obowiązywał od godziny 14.00. 
Zakaz handlu w niedziele i święta nie obowiązuje 
w kolejne dwie niedziele poprzedzające pierwszy 
dzień Bożego Narodzenia, niedzielę bezpośrednio 
poprzedzającą pierwszy dzień Wielkiej Nocy, ostatnią 
niedzielę przypadającą w styczniu, kwietniu, czerwcu 
i sierpniu, chyba że w którąś z powyższych niedziel 
przypada święto.

Kluczowepojęcia–placówka
handlowa,handeliczynności
związanezhandlem
Artykuł 3 ustawy zawiera słowniczek używanych po-
jęć. Pojęciami, które mają kluczowe znaczenie są: 
„placówka handlowa” (pkt 1), „handel” (pkt 2), „wy-
konywanie czynności związanych z handlem” (pkt 3). 
Jako „placówkę handlową” ustawa defi niuje obiekty, 
w których jest prowadzony handel oraz są wykonywa-
ne czynności związane z handlem, w szczególności: 
sklepy, stoiska, stragany, hurtownie, składy węgla, 
składy materiałów budowlanych, domy towarowe, 
domy wysyłkowe, biura zbytu – jeżeli w takich pla-
cówkach praca jest wykonywana przez pracowników 
lub zatrudnionych.

Ustawa posługuje się szerokim pojęciem handlu ro-
zumianego jako proces sprzedaży polegający na wy-
mianie towarów lub wyrobów na środki pieniężne, 
a także pojęciem wykonywania czynności związanych 
z handlem. Przez „wykonywanie czynności zwią-
zanych z handlem” należy rozumieć wykonywanie 
w placówce handlowej czynności bezpośrednio zwią-
zanych z handlem przez pracownika lub zatrudnio-
nego, a także wykonywanie w takiej placówce przez 
pracownika lub zatrudnionego czynności związanych 
z magazynowaniem towarów lub ich inwentaryzacją.
Ustawa posługuje się wieloma pojęciami o szerokim 
zakresie, które – należy się spodziewać – zostaną wy-
pełnione treścią na etapie stosowania ustawy. Na przy-
kład należy zwrócić uwagę na przyszłą interpretację 
pojęcia „czynności bezpośrednio związane z handlem”. 

Okresyprzejściowe
W okresie przejściowym do końca 2018 r. handel bę-
dzie również dopuszczalny w pierwszą i ostatnią nie-
dzielę każdego miesiąca. Liczba handlowych niedziel 
będzie ograniczona w 2019 r., kiedy to handel będzie 
dopuszczalny jedynie w ostatnią niedzielę miesiąca. 
Od 2020 r. przestanie obowiązywać okres przejścio-
wy i poza wyjątkami przewidzianymi w ustawie han-
del w niedziele będzie całkowicie zabroniony. 

Zakazpowierzaniapracy
Zakazane będzie powierzanie pracownikowi, osobie 
zatrudnionej na podstawie umowy cywilnoprawnej 
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lub pracownikowi tymczasowemu, wykonywania 
pracy w handlu lub czynności związanych z handlem 
w niedziele i święta. W Wigilię Bożego Narodzenia 
i Wielką Sobotę pracownicy kończący pracę o godz. 
14.00 będą uprawnieni do otrzymania wynagrodze-
nia za czas nieprzepracowany w związku ze zmniej-
szeniem wymiaru czasu pracy, obliczonego jak wyna-
grodzenie za czas urlopu wypoczynkowego.
Zgodnie z ustawą przez pojęcie wykonywania pracy 
w handlu oraz wykonywania czynności związanych 
z handlem w niedziele i święta należy rozumieć wyko-
nywanie takiej pracy lub takich czynności przez pra-
cownika lub zatrudnionego w okresie 24 kolejnych 
godzin przypadających między odpowiednio godziną 
24.00 w sobotę a godziną 24.00 w niedzielę, i między 
godziną 24.00 w dniu bezpośrednio poprzedzającym 
święto a godziną 24.00 w święto.

Sankcje
Powierzanie wykonywania pracy i czynności związa-
nych z handlem pracownikowi lub innej osobie za-
trudnionej w niedziele lub święta będzie zagrożone 
karą grzywny w wysokości od 1000 do 100 000 zł. 
Analogiczną karą zagrożone będzie powierzanie pra-
cy w Wigilię i Wielką Sobotę po godzinie 14.00. Usta-
wa wprowadza także zmiany do ustawy o Państwowej 
Inspekcji Pracy i powierza jej kontrolę przestrzegania 
przepisów o zakazie handlu w zakresie powierzania 
pracownikowi lub zatrudnionemu wykonywania pra-
cy w handlu lub wykonywania czynności związanych 
z handlem w placówkach handlowych.

Wyjątkiodreguły
Przepisy ustawy przewidują aż 32 wyjątki od za-
kazu handlu. Zakaz nie obowiązuje i handel będzie 
możliwy między innymi na stacjach paliw płynnych, 
w placówkach handlowych, w których przeważająca 
działalność polega na handlu kwiatami, w aptekach, 
w hurtowniach farmaceutycznych, placówkach han-
dlowych, w których przeważająca działalność pole-
ga na handlu prasą, biletami komunikacji miejskiej, 
wyrobami tytoniowymi, kuponami gier losowych 
i zakładów wzajemnych, w placówkach handlowych 
znajdujących się na dworcach oraz portach lotni-
czych, a także w placówkach handlowych, w których 
handel jest prowadzony przez przedsiębiorcę będą-
cego osobą fizyczną wyłącznie osobiście, we własnym 
imieniu i na własny rachunek. 

Co ważne, „przeważająca działalność” została zdefi-
niowana przez odwołanie do rodzaju przeważającej 
działalności, wskazanego we wniosku o wpis do kra-
jowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki 
narodowej, o którym mowa w ustawie o statystyce 
publicznej.

Ważnewyjątkidlausług 
gastronomicznych
Po pierwsze, zakaz nie obowiązuje w piekarniach, 
cukierniach, lodziarniach, w których przeważająca 
działalność polega na handlu wyrobami piekarniczy-
mi i cukierniczymi. 
Po drugie, handel będzie możliwy w placówkach han-
dlowych, w których przeważającą działalnością jest 
działalność gastronomiczna. W praktyce pojawia się 
pytanie, jak należy traktować np. restauracje znaj-
dujące się na terenie centrów handlowych. Dla re-
stauracji, barów, bistro zlokalizowanych w centrach 
handlowych, których zakaz by nie objął, może to na-
tomiast oznaczać znaczący spadek przychodów (do-
tychczas, znaczna część ich przychodów generowana 
była właśnie w niedziele).

E-commerceie-grocery
Ustawa nie obejmie sektora e-commerce, czyli zakaz 
nie obejmie sklepów internetowych, a także platform 
internetowych, które wskazano jako wyjątek. Dlatego 
też można się spodziewać, że z powodu wprowadzo-
nej regulacji handel niedzielny zostanie w dużej mie-
rze przeniesiony do sklepów internetowych. 
Może to mieć niebagatelne konsekwencje dla wielu 
branż, szczególnie właśnie dla sektora spożywcze-
go, zwłaszcza że jak wskazano w raporcie „E-gro-
cery w Polsce – zakupy spożywcze online”, istnieje 
duży potencjał dla rozwoju internetowego handlu 
żywno ścią. Szacuje się, że dotychczas wykorzystano 
zaledwie 0,7% możliwości, jakie daje e-commerce 
w sektorze spożywczym, a średnie tempo wzrostu 
e-grocery wynosi 15–20% rocznie1. Ponadto, war-
tość handlu internetowego artykułami spożywczymi 
wyniosła w 2017 r. 700 mln zł, przy 50 mld ogólnej 
wartości handlu w internecie i szacunkowej wartości 

1 Raport „E-grocery w Polsce – zakupy spożywcze online” opracowany 

przez Frisco.pl we współpracy z Izbą Gospodarki Elektronicznej i Mobile 

Institute, http://eizba.pl/files/4415/1775/0535/Egrocery_w_Polsce_Za-

kupy_spozywcze_online_raport.pdf.
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sprzedaży detalicznej artykułów spożywczych w wy-
sokości 200 mln złotych2. Dotychczas najczęstszą 
motywacją do dokonywania spożywczych e-zakupów 
była oszczędność czasu. W związku zaś z obecnymi 
zmianami do argumentu dotyczącego oszczędności 
czasu dodany zostanie argument dotyczący ograni-
czenia kanału sprzedaży stacjonarnej w dni wolne. 
Wskutek ustawy w 2018 r. branża e-commerce zyska 
ponad 20 dni, w których nie będzie musiała rywali-
zować ze stacjonarnymi placówkami, a do tej pory 
większość Polaków decydowała się na niedzielne za-
kupy właśnie w sklepach stacjonarnych3. Jak wynika 
ze wspomnianego wyżej raportu, obecnie 16% bada-
nych regularnie kupuje produkty spożywcze w sie-
ci,  28% internautów zdarzyło  się chociaż raz zrobić 
zakupy spożywcze online, a około 1/3 osób dokonu-
jących w ten sposób zakupów spożywczych robi to 
w weekendy, w tym w niedziele4. Można zatem przy-
puszczać, że zakaz handlu w niedziele i święta oraz 
wyłączenie spod jego zakresu e-commerce z dużym 
prawdopodobieństwem przyczynią się do wzrostu za-
kupów online z sektora spożywczego, zwłaszcza że już 
obecnie atrakcyjne ceny i oferty promocyjne dedyko-
wane dla e-grocery są porównywane z tymi oferowa-
nymi przez stacjonarne sieci handlowe.
Polscy konsumenci przyzwyczajeni do zakupów sta-
cjonarnych mają możliwość zapoznania się z informa-
cjami dotyczącymi składników i wartości odżywczych 
bezpośrednio na opakowaniu produktu spożywcze-
go. Tym samym rynek e-commerce w sektorze spo-
żywczym musi się zmierzyć z wyzwaniem związanym 
z umieszczaniem na stronach internetowych na tyle 
szczegółowych informacji dotyczących produktu, by 
konsumenci nie odczuwali różnicy w dostępności in-
formacji na temat interesujących ich produktów.
Należy mieć na względzie, że w e-commerce w zakre-
sie sprzedaży produktów spożywczych zastosowanie 
mają również przepisy rozporządzenia Parlamen-
tu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 
25 października 2011 r. w sprawie przekazywania 

2 https://www.wiadomoscihandlowe.pl/artykuly/polacy-przekonuja-sie-

-do-spozywczego-e-commerce,45026, dostęp: 22.02.2018 r.
3 http://www.dlahandlu.pl/e-commerce/wiadomosci/payu-7-konse-

kwencji-zakazu-handlu-w-niedziele-dla-branzy-e-commerce,67007.html, 

dostęp: 09.02.2018 r.
4 Raport E-grocery w Polsce…, op.cit., s. 8.

konsumentom informacji na temat żywności5. Re-
gulacja ta ma zastosowanie do środków spożywczych 
przeznaczonych do dostarczenia konsumentowi fi-
nalnemu, a zatem także w zakresie sprzedaży żywno-
ści online, co zostało wprost wskazane w preambule 
rozporządzenia6. Zgodnie z przedmiotową regulacją 
obowiązkowe informacje na temat żywności, w tym 
m.in. nazwa żywności, wykaz jej składników, aler-
genów, ilość określonych składników lub kategorii 
składników, ilość netto żywności, nazwa lub firma 
i adres podmiotu działającego na rynku spożywczym, 
kraj lub miejsce pochodzenia żywności muszą być do-
stępne (bez obciążania konsumentów dodatkowymi 
kosztami) przed ostatecznym dokonaniem zakupu, 
a także muszą się znajdować w materiałach towarzy-
szących sprzedaży na odległość lub być dostarcza-
ne z użyciem innych właściwych środków wyraźnie 
określonych przez dany podmiot działający na ryn-
ku spożywczym. Natomiast wszystkie obowiązkowe 
dane szczegółowe muszą być dostępne w momencie 
dostawy żywności7. 
Zakaz handlu w niedziele najpewniej poszerzy rów-
nież zakres asortymentu spożywczego kupowanego 
online. Dotychczas w e-sklepach spożywczych naj-
częściej kupowano: napoje (34%), alkohol (26%) 
oraz pieczywo, warzywa i owoce (25%). Obecnie 
równie częstym wyborem w trakcie dokonywania 
zakupów spożywczych online są produkty ekologicz-
ne (23%)8. Można zatem się spodziewać, że zakres 
produktów spożywczych kupowanych online znacz-
nie się poszerzy.

5 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 

z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom 

informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europej-

skiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dy-

rektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy 

Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego 

i Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz rozporządzenia 

Komisji (WE) nr 608/2004, OJ L 304, 22.11.2011, p. 18–63
6 Pkt 27 preambuły: Aby zapewnić przekazywanie informacji na temat 

żywności, konieczne jest uwzględnienie wszystkich sposobów dostar-

czania żywności konsumentom, w tym sprzedaży żywności za pośredni-

ctwem środków porozumiewania się na odległość.
7 Art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady…, op.cit.
8 Raport „E-grocery w Polsce…”, op.cit., s. 8.
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E-strategie
Wprowadzenie zakazu najpewniej spowoduje rów-
nież zmianę strategii przedsiębiorców działających 
w branży spożywczej. Już obecnie się obserwuje coraz 
większy nacisk nie tylko na inwestycje w kanał online, 
ale także na rozwijanie efektywnego procesu dostawy 
produktów do domów klientów, efektywniejszy od-
biór zamówionej żywności, inwestycje w rozwój ist-
niejących i tworzenie nowych platform biznesowych 
dla obsługi e-commerce. Jeśli chodzi o czas realiza-
cji zamówienia, punktem odniesienia dla rywalizacji 
przedsiębiorców może przestać być już możliwość 
dostawy produktów tego samego dnia. W ostatnim 
czasie jedno z międzynarodowych przedsiębiorstw 
handlowych zaoferowało bowiem możliwość dostawy 
produktów w ciągu dwóch godzin liczonych od czasu 
złożenia zamówienia9. Modnym tematem jest również 
personalizacja sprzedaży i przekazu marketingowego.
Pojawiają się także innowacyjne rozwiązania w za-
kresie opakowań chłodniczych, które mają umożliwić 
dostawę świeżej żywności bez względu na odległość. 
Być może wdrożenie takich rozwiązań umożliwi po-
szerzenie zasięgu terytorialnego zakupów spożyw-
czych dokonywanych online. Z raportu „E-grocery” 
wynika, że 40% robiących zakupy spożywcze online 
mieszka w dużych miastach (liczących powyżej 100 
tys. mieszkańców). Tymczasem zaledwie 7% bada-
nych mieszkających na wsi korzysta z tego sposobu 
dokonywania zakupów spożywczych10. 
Rozwój e-commerce w sektorze spożywczym to dla 
przedsiębiorców działających w tej branży również 
ogromne wyzwanie prawno-marketingowe. Przekona-
nie konsumentów do tego kanału dystrybucji w dużej 
mierze uzależnione jest także od stworzenia atrakcyj-
nej oferty umożliwiającej otrzymanie zwrotu pieniędzy 
w przypadku braku satysfakcji z zakupionych produk-
tów oraz możliwości wymiany produktu niezgodnego 
z oczekiwaniami jeszcze tego samego dnia. 

Celustawyaplanowanepraktyki
handlowe
Podstawowymi przesłankami do uchwalenia ustawy 
były: zapewnienie pracownikom placówek handlo-

9 http://www.dlahandlu.pl/e-commerce/wiadomosci/skracanie-

-czasu-dostawy-nie-jest-już elementem-przewagi,67996.html, dostęp: 

09.02.2018 r. 
10 Raport E-grocery w Polsce…. op.cit, s. 9.

wych wolnych niedziel oraz wsparcie działalności 
małych, osiedlowych sklepów, realizowane pod ha-
słem wspierania rodzimej przedsiębiorczości. Jed-
nakże, biorąc pod uwagę, że zgodnie z zapowiedziami 
przedsiębiorców będą dążyli oni do uruchomienia 
alternatywnych sposobów handlu (np. showroomy), 
poszerzenia, uruchomienia lub uatrakcyjnienia ofer-
ty w e-handlu, a także wydłużenia godzin otwarcia 
sklepów stacjonarnych, wątpliwe się staje to, że mali 
przedsiębiorcy (w tym przysłowiowe osiedlowe skle-
piki) nadal będą w stanie konkurować swoją ofertą 
z dużymi placówkami handlowymi. Ma to szczególnie 
doniosłe znaczenie w sektorze spożywczym, w któ-
rym jest dużo małych prywatnych sklepów. 
Nie ulega wątpliwości, że potencjał rozwoju interne-
towego handlu żywnością jest ogromny. Należy więc 
się spodziewać, że wielu przedsiębiorców, którzy do-
tychczas posiadali jedynie stacjonarne placówki, zde-
cyduje się na rozwój swojej działalności przy użyciu 
e-commerce i inwestycję w platformę e-commerce. 
W tym kontekście ważnym kanałem sprzedaży staje 
się także kanał mobile i mobilne sklepy internetowe. 
Konieczne będzie wdrożenie procedur umożliwiają-
cych prowadzenie takiej działalności, m.in.: zgodnie 
z przepisami prawa konsumenckiego, przepisami 
ustawy o informowaniu o cenach, ustawy o świad-
czeniu usług drogą elektroniczną oraz regulacji kra-
jowych, a także unijnych zawierających przepisy do-
tyczące informowania o żywności.

Stan prawny na dzień 1 marca 2018 r.

43

numer	1	/	2018

	Handel	w	niedziele


