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Zakaz handlu w niedzielę - już w nowym roku?
Autor: Ewa Ploplis
Data: 1 grudnia 2017

Od 2018 r. sukcesywnie będzie wprowadzany zakaz handlu w niedzielę.
Początkowo, tj. od 1 marca 2018 r. nie zrobimy zakupów w dwie niedziele
miesiąca. W 2019 r. handlowe będą tylko ostatnie niedziele miesiąca. Od 2020
r. będzie obowiązywać całkowity zakaz, ale z pewnymi wyjątkami. Co nas
czeka?
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Sejm uchwalił ustawę ograniczającą handel w niedzielę.

Sejm uchwalił ustawę ograniczającą handel w niedzielę. Ustawa wprowadza zakazu handlu
w niedzielę w placówkach handlowych oraz w podmiotach działających na rzecz handlu w niedziele,
jednak z pewnymi wyjątkami. Dopuszcza handel niedzielny w przypadku kilku niedziel w roku,
w których potrzeba handlu jest podyktowana szczególną koniecznością zaspokajania potrzeb
ludności tj. przed świętami Bożego Narodzenia i przed Wielkanocą. Jednak…

Zakaz handlu w Wigilię i Wielką Sobotę
Przyjęta przez Sejm ustawa ogranicza handel w wigilię Bożego Narodzenia i Wielką Sobotę.

Jak będzie wprowadzany zakaz handlu w niedzielę?
Zakaz handlu w niedzielę obowiązuje m.in. w: w Austrii, Niemczech, Norwegii, Szwajcarii,
Francji, Wielkiej Brytanii, Grecji, Belgii, Danii.

Zakaz handlu w niedzielę będzie wprowadzany sukcesywnie, wg. następującego harmonogramu:
Od 1 marca 2018 r. w Polsce będą dwie niedziele handlowe. Będę to pierwsza i ostatnia
niedziela miesiąca.
Od 1 stycznia 2019 r. handlowa będzie tylko jedna, ostatnia niedziela miesiąca.
Od 1 stycznia 2020 r. zakaz handlu w niedzielę będzie dotyczyć wszystkich niedziel w roku
z wyjątkiem siedmiu wskazanych w ustawie. Zakaz handlu nie będzie obowiązywać
w niedziele: przed świętami Bożego Narodzenia, przed Wielkanocą i w cztery dodatkowe,
ostatnie niedziele: stycznia, kwietnia, czerwca i sierpnia.

Nie dla wszystkich zakaz handlu w niedzielę
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W niedzielę będzie można robić zakupy m.in. w kioskach, sklepach na dworcach autobusowych,
kolejowych, portach lotniczych, strefach wolnocłowych, piekarniach, obiektach infrastruktury
kryzysowej, szpitalach, szkołach i wielu innych.

Zapisy ustawy przewidują szereg odstępstw od zakazu handlu w niedzielę. Odstępstwo dotyczy
produktów szybkozbywalnych.
Konsumenci będą mogli robić zakupy m.in. w kioskach, sklepach na dworcach autobusowych,
kolejowych, portach lotniczych, strefach wolnocłowych, piekarniach, obiektach infrastruktury
kryzysowej, szpitalach, szkołach i wielu innych.
Zamknięcie sklepów wielkopowierzchniowych i dyskontów nie będzie oznaczać zamknięcia galerii
handlowych. Działać w nich będą, na dotychczasowych zasadach, sklepy prowadzone przez
właścicieli, kina, restauracje, itp.

Zakaz handlu w niedzielę także w innych krajach Unii
Polski zakaz handlu w niedzielę, czy jego ograniczenie nie jest wyjątkiem w Unii Europejskiej.
W wielu unijnych krajach w niedzielę są zamknięte placówki handlowe. Zakaz handlu w niedzielę
obowiązuje m.in. w: w Austrii, Niemczech, Norwegii, Szwajcarii, Francji, Wielkiej Brytanii, Grecji,
Belgii, Danii. W krajach tych obowiązuje całkowity zakaz handlu w niedzielę lub ograniczony zakaz,
w zależności od regionu, pory roku, czy wielkości sklepu.

Niedziela dniem odpoczynku i duchowego wytchnienia
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Wojciech Skurkiewicz (PIS), poseł na Sejm RP, wiceprzewodniczącym Komisji Obrony Narodowej,
członek Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa

W Niemczech niedziela doczekała się nawet ochrony konstytucyjnej. Art. 140 niemieckiej ustawy
zasadniczej mówi, że niedziela jest dniem „odpoczynku i duchowego wytchnienia”.
– Praktyka innych krajów europejskich wskazuje, że w części z nich handel w niedzielę jest
niedozwolony – mówi Wojciech Skurkiewicz (PIS), poseł na Sejm RP, wiceprzewodniczącym
Komisji Obrony Narodowej, członek Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych
i Leśnictwa. Dodaje, że często regulacje prawne dotyczące zakazu handlu w niedzielę są połączone
z przepisami regulującymi godziny otwarcia sklepów w ciągu całego tygodnia. Przyjmują formę
prawną zakazu handlu. Tak jest np. w Niemczech i w Austrii. W przepisach występują różne
wyłączenia: przedmiotowe, powierzchniowe, funkcjonalne albo ograniczenia godzinowe.
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Zakaz handlu w niedzielę jest zgodny z nauką Kościoła Katolickiego i świętego Jana Pawła II.

Zgodnie z nauką Kościoła i Jana Pawła II
Zakaz handlu w niedzielę jest zgodny z nauką Kościoła Katolickiego i świętego Jana Pawła II.
Fundamentalne znaczenie dla ustanowienia niedzieli dniem wolnym od handlu ma doktryna Kościoła
Katolickiego. W liście apostolskim Ojca Świętego Jana Pawła II do biskupów, kapłanów
i wiernych o świętowaniu niedzieli czytamy:
„…Dzień Pański jak nazywano niedzielę już w czasach apostolskich cieszył się zawsze w dziejach
Kościoła szczególnym poważaniem ze względu na swą ścisłą więź z samą istotą chrześcijańskiego
misterium. W rytmie tygodnia wyznaczającym upływ czasu, niedziela przypomina bowiem dzień
zmartwychwstania Chrystusa. Jest Paschą tygodnia, podczas której świętujemy zwycięstwo…”
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