
Ocena przestrzegania zakazu handlu w niedziele i święta

Państwowa  Inspekcja  Pracy  w  sprawozdaniu  z  działalności  urzędu  za  2018  r.
zasygnalizowała przypadki obchodzenia ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu
handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni przez część przedsiębiorców.

W szczególności dotyczy to wyłączeń, o których mowa w pkt. 6, 7 i 27 art. 6 ustawy, tj. wyłączenia
zakazu handlu w:

− w placówkach handlowych, w których przeważająca działalność polega na handlu prasą, biletami
komunikacji miejskiej, wyrobami tytoniowymi, kuponami gier losowych i zakładów wzajemnych;

− w placówkach pocztowych w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe(Dz.
U. z 2017 r. poz. 1481 oraz z 2018 r. poz. 106 i 138);

− w placówkach handlowych, w których handel jest prowadzony przez przedsiębiorcę będącego
osobą fizyczną wyłącznie osobiście, we własnym imieniu i na własny rachunek.

Niektóre kontrole prowadzone przez inspektorów pracy ujawniły,  że w placówki  handlowe np.
sklepy spożywczo-przemysłowe korzystały z wyłączenia przewidzianego w art.  6 ust.  1 pkt.  6
poprzez  wprowadzenie  do  asortymentu  wyrobów  tytoniowych  (co  faktycznie  nie  stanowiło
przeważającej działalności podmiotu). Takie sytuacje spowodowały, iż Państwowa Inspekcja Pracy
w sprawozdaniu zasugerowała rozważenie wprowadzenia stosownych zmian w ustawie.

Państwowa Inspekcja  Pracy  w  swoich  sprawozdaniach  nie  sygnalizowała  konieczności
wprowadzenia zmian w zakresie zasad prowadzenia handlu na stacjach benzynowych w
niedziele i święta.

Kontrole  Państwowej  inspekcji  Pracy  przeprowadzone  w  latach  2018-2019  w  celu  oceny
przestrzegania przepisów ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i
święta oraz w niektóre inne dni (Dz.U. 2018 poz. 305.) wykazały, że przedsiębiorcy wykonujący
zarobkową działalność handlową w większości dostosowali się do nowych przepisów w zakresie
zakazu handlu. Dotyczy to głównie placówek wielkopowierzchniowych. Wszystkie większe placówki
handlowe w dniach objętych zakazem handlu są zamknięte. Dlatego też można stwierdzić, że
główne zamierzenie wprowadzenia zakazu handlu odniosło spodziewany skutek.


