
Pracuję legalnie

PRACA W NIEDZIELE
I ŚWIĘTA



Dni wolne od pracy

Za pracę w niedzielę i święto, uważa się pracę wykony-
waną między godziną 6.00 w tym dniu a godziną 6.00 w na-
stępnym dniu, chyba że u danego pracodawcy została usta-
lona inna godzina.

Dniami wolnymi od pracy są niedziele oraz święta. Usta-
wa z dnia 18 stycznia 1951 r. wskazuje święta będące dnia-
mi wolnymi od pracy. Są nimi:
n  1 stycznia – Nowy Rok;
n  6 stycznia – Święto Trzech Króli;
n  pierwszy dzień Wielkiej Nocy;
n  drugi dzień Wielkiej Nocy;
n  1 maja – Święto Państwowe;
n  3 maja – Święto Narodowe Trzeciego Maja;
n  pierwszy dzień Zielonych Świątek;
n  dzień Bożego Ciała;
n  15 sierpnia – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny;
n  1 listopada – Wszystkich Świętych;
n  11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości;
n  25 grudnia – pierwszy dzień Bożego Narodzenia;
n  26 grudnia – drugi dzień Bożego Narodzenia.



Dopuszczalność pracy 
w niedziele i święta 

Praca w niedziele i święta jest dozwolona: 
n  w razie konieczności prowadzenia akcji ratowniczej 

w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony 
mienia lub środowiska albo usunięcia awarii;

n  w ruchu ciągłym;
n  przy pracy zmianowej;
n  przy niezbędnych remontach;
n  w transporcie i w komunikacji;
n  w zakładowych strażach pożarnych i w zakładowych 

służbach ratowniczych;

n  przy pilnowaniu mienia lub ochronie osób;
n  w rolnictwie i hodowli;
n  przy wykonywaniu prac koniecznych ze względu na ich 

użyteczność społeczną i codzienne potrzeby ludności, 
w szczególności w:
n  zakładach świadczących usługi dla ludności;
n  gastronomii;
n  zakładach hotelarskich;
n  jednostkach gospodarki komunalnej;
n  zakładach opieki zdrowotnej i innych placówkach służ-

by zdrowia przeznaczonych dla osób, których stan 
zdrowia wymaga całodobowych lub całodziennych 
świadczeń zdrowotnych.



Dopuszczalność pracy 
w niedziele i święta

Praca w niedziele i święta jest dozwolona: 
n  w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej 

oraz jednostkach organizacyjnych wspierania rodzi-
ny i systemu pieczy zastępczej zapewniających cało-
dobową opiekę;

n  w zakładach prowadzących działalność w zakresie kul-
tury, oświaty, turystyki i wypoczynku;

n  w stosunku do pracowników zatrudnionych w systemie 
czasu pracy, w którym praca jest świadczona wyłącznie 
w piątki, soboty, niedziele i święta;

n  przy wykonywaniu prac polegających na świadczeniu 
usług z wykorzystaniem środków komunikacji elektro-
nicznej w rozumieniu przepisów o świadczeniu usług 
drogą elektroniczną lub urządzeń telekomunikacyj-
nych w rozumieniu przepisów prawa telekomunika-
cyjnego, odbieranych poza terytorium Rzeczypospoli-
tej Polskiej, jeżeli zgodnie z przepisami obowiązującymi 
odbiorcę usługi, dni, o których mowa w art. 1519 § 1 Ko-
deksu pracy, są u niego dniami pracy lub zapewniają-
cych możliwość świadczenia ww. usług.



Praca w niedziele i święta w placówkach handlowych pod-
lega odrębnej regulacji niż przewidziana w Kodeksie pracy 
praca w niedziele i w święta.

18 marca 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 10 stycz-
nia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz 
w niektóre inne dni. Ustawa określa zasady ograniczenia han-
dlu i wykonywania czynności związanych z handlem, w tym 

powierzania ich pracownikom lub osobom zatrudnionym 
na podstawie umów cywilnoprawnych, w niedziele i święta 
oraz w Wigilię i Wielką Sobotę w placówkach handlowych.

WAŻNE!  Wykonywanie pracy w handlu oraz wykonywa-
nie czynności związanych z handlem w niedziele 
i święta w placówkach handlowych oznacza wy-
konywanie takiej pracy lub takich czynności przez 
pracownika lub zatrudnionego w okresie 24 kolej-
nych godzin przypadających odpowiednio między 
godziną 24.00 w sobotę a godziną 24.00 w niedzie-
lę, i między godziną 24.00 w dniu bezpośrednio po-
przedzającym święto a godziną 24.00 w święto.

Handel  
w niedziele i święta



HANDEL W PLACÓWCE HANDLOWEJ
Ograniczenie dotyczy handlu, czyli sprzedaży polegają-
cej na wymianie towaru lub wyrobu na środki pieniężne 
oraz wykonywania czynności związanych z handlem czyli  
wykonywania w placówce handlowej czynności bezpośrednio 
związanych z handlem przez pracownika lub zatrudnionego, 
a także wykonywania w takiej placówce przez pracownika 
lub zatrudnionego czynności związanych z magazynowa-
niem towarów lub ich inwentaryzacją.

Zakazane jest wykonywanie handlu w placówce handlo-
wej, czyli w obiekcie, w którym jest prowadzony handel oraz 
są wykonywane czynności związane z handlem, w szczegól-
ności: w sklepie, na stoisku, straganie, hurtowni, składzie wę-
gla, składzie materiałów budowlanych, domu towarowym, 
domu wysyłkowym, biurze zbytu – jeżeli w takiej placówce 
praca jest wykonywana przez pracowników lub zatrudnionych.

WAŻNE!  Zakazane jest powierzanie wykonywania pracy 
w handlu lub wykonywania czynności związanych 
z handlem nieodpłatnie w placówkach handlo-
wych w niedziele i święta, a także w dniu 24 grudnia  
i w sobotę bezpośrednio poprzedzającą pierwszy 
dzień Wielkiej Nocy. 24 grudnia i w Wielką Sobotę 
po godzinie 14.00 zakazany jest handel, wykonywa-
nie czynności związanych z handlem oraz powierza-
nie pracownikowi lub zatrudnionemu wykonywania 
pracy w handlu oraz wykonywania czynności zwią-
zanych z handlem.

Zakaz handlu  
w niedziele i święta



Ograniczenia wykonywania pracy w handlu i czynności 
związanych z handlem dotyczą:
n  pracowników, w tym pracowników tymczasowych,
n  zatrudnionych, czyli osób fizycznych, wykonujących pra-

cę na podstawie umów prawa cywilnego, a także osób 
skierowanych do wykonywania pracy tymczasowej na 
podstawie umowy prawa cywilnego, zgodnie z prze-
pisami o zatrudnianiu pracowników tymczasowych.

NIEDZIELE, ŚWIĘTA I INNE DNI OBJĘTE ZAKAZEM
Zakaz handlu w placówkach handlowych dotyczy nie-
dziel, świąt wskazanych w ustawie z dnia 18 stycznia  
1951 r. o dniach wolnych od pracy oraz dnia 24 grudnia 
(Wigilii) i Wielkiej Soboty. Zakaz handlu nie będzie obo-
wiązywał we wszystkie niedziele. 

Docelowo od 2020 r. z zakazu handlu będą wyłączone:
n  kolejne dwie niedziele poprzedzające pierwszy dzień 

Bożego Narodzenia;
n  niedziela bezpośrednio poprzedzająca pierwszy dzień 

Wielkiej Nocy;
n  ostatnia niedziela przypadająca w styczniu, kwietniu, 

czerwcu i sierpniu.

Kogo dotyczy  
zakaz handlu?



Gdzie nie ma  
zakazu handlu?

  1.  na stacjach paliw płynnych;

  2.   w placówkach handlowych, w których przeważająca 
działalność polega na handlu kwiatami;

  3.  w aptekach i punktach aptecznych;

  4.  w zakładach leczniczych dla zwierząt;

  5.   w placówkach handlowych, w których przeważa-
jąca działalność polega na handlu pamiątkami 
lub dewocjonaliami;

  6.   w placówkach handlowych, w których przeważająca 
działalność polega na handlu prasą, biletami komu-
nikacji miejskiej, wyrobami tytoniowymi, kuponami 
gier losowych i zakładów wzajemnych;

  7.   w placówkach pocztowych definiowanych na podsta-
wie ustawy – Prawo pocztowe;

  8.   w placówkach handlowych w obiektach infrastruktu-
ry krytycznej, o której mowa w ustawie o zarządza-
niu kryzysowym;

  9.   w placówkach handlowych w zakładach hotelarskich;

10.   w placówkach handlowych w zakładach prowadzą-
cych działalność w zakresie kultury, sportu, oświaty, 
turystyki i wypoczynku;

11.    w placówkach handlowych organizowanych wyłącz-
nie na potrzeby festynów, jarmarków i innych imprez 



Gdzie nie ma  
zakazu handlu?

okolicznościowych, tematycznych lub sportowo-re-
kreacyjnych, także gdy są one zlokalizowane w ha-
lach targowych;

12.   w placówkach handlowych w zakładach leczniczych 
podmiotów leczniczych i innych placówkach służby 
zdrowia przeznaczonych dla osób, których stan zdro-
wia wymaga całodobowych lub całodziennych świad-
czeń zdrowotnych;

13.   w placówkach handlowych na dworcach, w por-
tach i przystaniach morskich, w portach i przysta-
niach w zakresie związanym z bezpośrednią obsłu-
gą podróżnych;

14.   w centrach pierwszej sprzedaży ryb, w przypadku 
sprzedaży ryb z burty, w gospodarstwach rybackich, 
placówkach handlowych zajmujących się odbiorem 
produktów rybołówstwa i akwakultury oraz handlem 
takimi produktami;

15.   w placówkach handlowych w portach lotniczych w ro-
zumieniu ustawy Prawo lotnicze;

16.   w strefach wolnocłowych;

17.   w środkach transportu, na statkach, a także na mor-
skich statkach handlowych, statkach powietrznych, 
platformach wiertniczych i innych morskich budow-
lach hydrotechnicznych;

18.   na terenie jednostek penitencjarnych;

19.   w placówkach handlowych na terenie jedno-
stek wojskowych;

20.   w sklepach internetowych i na platformach inter- 
netowych;

21.  w przypadku handlu towarami z automatów;

22.   w przypadku rolniczego handlu detalicznego w rozu-
mieniu ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia;



Gdzie nie ma  
zakazu handlu?

23.   w hurtowniach farmaceutycznych;

24.  w okresie od dnia 1 czerwca do dnia 30 września każ-
dego roku kalendarzowego – w placówkach handlo-
wych prowadzących handel wyłącznie maszynami 
rolniczymi i częściami zamiennymi do tych maszyn;

25.   w przypadku handlu kwiatami, wiązankami, wieńca-
mi i zniczami przy cmentarzach;

26.  w zakładach pogrzebowych;

27.   w placówkach handlowych, w których handel jest pro-
wadzony przez przedsiębiorcę będącego osobą fizycz-
ną wyłącznie osobiście, we własnym imieniu i na wła-
sny rachunek;

28.   w piekarniach, cukierniach i lodziarniach, w których 
przeważająca działalność polega na handlu wyroba-
mi piekarniczymi i cukierniczymi;

29.   w placówkach handlowych, w których przeważającą 
działalnością jest działalność gastronomiczna;

30.   na terenie rolno-spożywczych rynków hurtowych pro-
wadzonych przez spółki prawa handlowego, których 
przeważająca działalność polega na wynajmie i zarzą-
dzaniu nieruchomościami na użytek handlu hurtowe-
go artykułami rolno-spożywczymi;

31.   w placówkach handlowych prowadzonych przez pod-
mioty nabywające towary na terenie rolno-spożyw-
czych rynków hurtowych, o których mowa w pkt 30, 
w zakresie czynności związanych z handlem oraz po-
wierzania pracownikowi lub zatrudnionemu wykony-
wania tych czynności;

32.   w placówkach handlowych, w których jest prowadzo-
ny wyłącznie skup zbóż, buraków cukrowych, owo-
ców, warzyw lub mleka surowego.



Przeważająca działalność, o której mowa w pkt 2, 5, 6, 
28, 29 i 30, oznacza rodzaj przeważającej działalności wska-
zany we wniosku o wpis do krajowego rejestru urzędowego 
podmiotów gospodarki narodowej, o którym mowa w usta-
wie z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej.

Zgodnie z Uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 19 grudnia 
2018 r. I KZP 13/18 „przeważająca działalność", o której mowa 
w art. 6 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o ogra-
niczeniu handlu w niedziele i święta oraz niektóre inne dni, 
to działalność dotycząca handlu łącznie prasą, biletami 
komunikacji miejskiej, wyrobami tytoniowymi, kupona-
mi gier losowych i zakładów wzajemnych, jak i taka dzia-
łalność, która za swój przedmiot ma tylko jeden ze wska-
zanych w tym przepisie asortymentów.

REKOMPENSATA ZA PRACĘ W NIEDZIELE I ŚWIĘTA
Pracownikowi świadczącemu pracę w niedziele i w świę-
ta, także świadczącemu pracę w placówkach handlowych 
nieobjętych zakazem handlu przysługuje rekompensata 
od pracodawcy.

Przeważająca  
działalność



Pracownikowi wykonującemu pracę w niedziele praco-
dawca ma obowiązek zapewnić inny dzień wolny od pracy 
w okresie 6 dni kalendarzowych poprzedzających lub nastę-
pujących po takiej niedzieli.

Jeżeli nie jest możliwe wykorzystanie w ww. terminie dnia 
wolnego od pracy w zamian za pracę w niedzielę, pracow-
nikowi przysługuje dzień wolny od pracy do końca okresu 
rozliczeniowego, a w razie braku możliwości udzielenia dnia 
wolnego od pracy w tym terminie – dodatek do wynagrodze-
nia w wysokości 100%, za każdą godzinę pracy w niedzielę.

WAŻNE!  Pracownik pracujący w niedziele powinien korzy-
stać co najmniej raz na 4 tygodnie z niedzieli wolnej 
od pracy. Nie dotyczy to pracownika zatrudnione-
go w systemie pracy weekendowej, który świadczy 
pracę wyłącznie w piątki, soboty, niedziele i święta.

DZIEŃ WOLNY LUB DODATEK ZA PRACĘ W ŚWIĘTO
Pracownikowi wykonującemu pracę w święto pracodawca 
ma obowiązek zapewnić inny dzień wolny od pracy w cią-
gu okresu rozliczeniowego.

Dzień wolny lub dodatek 
za pracę w niedzielę



Jeżeli nie jest możliwe wykorzystanie w ww. terminie dnia 
wolnego od pracy w zamian za pracę w święto, pracowni-
kowi przysługuje dodatek do wynagrodzenia w wysokości 
100%, za każdą godzinę pracy w święto.

Do pracy w święto przypadające w niedzielę stosuje się 
przepisy dotyczące pracy w niedzielę.

WAŻNE!  Prawo do wynagrodzenia w związku z ogranicze-
niem handlu. Pracownik zachowuje prawo do wyna-
grodzenia za czas nieprzepracowany w związku ze 
zmniejszeniem wymiaru jego czasu pracy z powo-
du wykonywania pracy w dniu 24 grudnia lub w so-
botę bezpośrednio poprzedzającą pierwszy dzień 
Wielkiej Nocy do godziny 14.00. Wynagrodzenie ob-
licza się, stosując zasady obowiązujące przy ustalaniu 
wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego.

WAŻNE!
Zgodnie z Kodeksem pracy kto, będąc pracodaw-
cą lub działając w jego imieniu narusza przepisy 
o czasie pracy, w tym przepisy o czasie pracy w nie-
dziele i w święta podlega karze grzywny od 1000 zł  
do 30 000 zł.

Dzień wolny lub dodatek za 
pracę w niedzielę lub święto



Kto, wbrew zakazowi handlu oraz wykonywania czynności 
związanych z handlem, powierza wykonywanie pracy w han-
dlu lub wykonywanie czynności związanych z handlem pra-
cownikowi lub zatrudnionemu w:
n  niedziele;
n  święta;
n  dniu 24 grudnia po godzinie 14.00 lub w sobotę bez-

pośrednio poprzedzającą pierwszy dzień Wielkiej Nocy 

podlega karze grzywny w wysokości od 1000 do 100 000 zł.

WAŻNE!  W niektórych przypadkach naruszenie zakazu może 
zostać zakwalifikowane nie jako wykroczenie, za któ-
re grozi mandat od inspektora pracy lub grzywna od 
sądu, ale jako przestępstwo, za które grozi grzyw-
na lub ograniczenie wolności. Do Kodeksu karne-
go wprowadzono bowiem nowe przestępstwo (art. 
218a Kk). Popełnia je ten, kto uporczywie lub zło-
śliwie, wbrew zakazowi handlu oraz wykonywania 
czynności związanych z handlem w niedziele i świę-
ta (a także po godzinie 14.00 w dniu 24 grudnia lub 
w sobotę bezpośrednio poprzedzającą pierwszy 
dzień Wielkiej Nocy), powierza pracownikowi lub 
zatrudnionemu wykonywanie pracy w handlu lub 
wykonywanie czynności związanych z handlem.

Kary za naruszenie  
zakazu handlu



Organem kontroli w zakresie pracy w niedzielę i w świę-
ta jest Państwowa Inspekcja Pracy. Do jej ustawowych za-
dań należą:

n  nadzór i kontrola przestrzegania przepisów prawa pra-
cy między innymi dotyczących czasu pracy, w tym do-
tyczących pracy w niedziele i w święta;

n  kontrola przestrzegania przepisów ustawy z dnia 10 stycz-
nia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta 
oraz w niektóre inne dni, w zakresie powierzania pracow-
nikowi lub zatrudnionemu wykonywania pracy w han-
dlu lub wykonywania czynności związanych z handlem 
w placówkach handlowych.

zadania pip



1.   Ustawa z dnia  26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 
z 2019 r. poz. 1040 ze zm.);

2.   Ustawa z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pra-
cy (Dz. U. z 2015 r. poz. 90);

3.   Ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu han-
dlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni (Dz. U. 
z 2019 r. poz. 466);

4.   Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji 
Pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1251);

5.  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia  
2004 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym 
i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac  
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1509);

6.  Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 649 ze zm.).
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