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Warszawa, dn. 9 października 2017 r. 
 
Szanowny Pan 
Janusz Śniadek  
Przewodniczący Podkomisji stałej do spraw rynku pracy 
Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 
 
 
 

Stanowisko Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce (AmCham) do projektu 
ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele 

 
 
 
Szanowny Panie Przewodniczący, 
 
W związku z toczącymi się pracami legislacyjnymi nad złożonym przez NSZZ Solidarność 
projektem ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę (dalej: „Ustawa”), chcielibyśmy 
przedstawić stanowisko Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce (dalej: „AmCham”) do 
Ustawy. 
 
AmCham zrzesza firmy amerykańskie działające w Polsce, które zainwestowały w Polsce 
ponad 42 mld dolarów i zatrudniają ponad 220 tys. pracowników. Te liczby od 27 lat 
nieustannie rosną i zależy nam, aby stwarzać jak najlepsze warunki do inwestowania w 
naszym kraju. W tym celu tworzymy platformę do debaty o otoczeniu prawnym i biznesowym 
w Polsce, współpracujemy z sektorem publicznym i organizacjami biznesowymi, 
monitorujemy i analizujemy polskie oraz europejskie przepisy prawne, a także uczestniczymy 
w procesie legislacyjnym. Jako przedstawiciele większości inwestorów zagranicznych w 
Polsce, reprezentujemy w szczególności tych, których procesowana Ustawa bezpośrednio 
dotyczy, dlatego liczymy, że nasz głos zostanie wysłuchany, a przedstawione poniżej uwagi 
implementowane w dalszych pracach nad projektem Ustawy.   
 
Analiza Ustawy oraz jej uzasadnienia prowadzi do wniosku, że rzeczywista treść 
proponowanych przepisów odbiega od intencji ich projektodawców prezentowanych w 
wystąpieniach publicznych, jak również wyrażonych w uzasadnieniu do Ustawy, a 
sprowadzających się do ograniczenia handlu detalicznego i hurtowego w niedziele. Ustawa 
bowiem w treści zaproponowanej przez NSZZ „Solidarność” ingeruje w obszary, których nie 
powinna dotyczyć. Poza handlem Ustawa obejmuje również swoim zakresem świadczenie 
innych usług na rzecz handlu, ograniczając możliwości działania oraz konkurencyjność 
funkcjonujących w Polsce firm produkcyjnych, centrów logistycznych, dystrybucyjnych i 
magazynowych. 
 
Rezultatem wejścia w życie Ustawy w proponowanym przez NSZZ Solidarność kształcie 
może być znaczne ograniczenie działalności branży produkcyjnej, usługowej, dystrybucyjnej 
oraz logistycznej albo podniesienie kosztów ich działalności, co niewątpliwie będzie miało 
negatywny wpływ na polską gospodarkę. Branże te, stanowiąc wsparcie dla działalności 
handlowej, stanowią jednocześnie dynamicznie rozwijające się sektory polskiej gospodarki, 
zapewniające setki tysięcy miejsc pracy i wielomiliardowe dochody budżetu Państwa, jak i 
budżetów samorządów. Należy także podkreślić, że podstawą sektora świadczenia usług i 
dostarczania zamówień jest możliwość ich sprawnej realizacji, a obecnie zaproponowana 
Ustawa skutecznie to uniemożliwi.  
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Ponadto dla wielu dużych firm, działających w obszarze produkcji i dystrybucji produktów 
szybko zbywalnych, zarządzaniem łańcuchem dostaw w wielu krajach, w dynamicznym 
środowisku zewnętrznym, stwarza ogromne wyzwania i wymaga nieustannego 
dostosowywania się do sytuacji rynkowej. Odnosi się to również do wszystkich firm o zasięgu 
regionalnym, które świadczą usługi transgraniczne wymagające codziennej obsługi 
odbiorców, w tym do niektórych pracowników świadczących usługi w święta państwowe i/lub 
w niedziele (często tylko przez ograniczony okres czasu), ze względu na różnice w 
harmonogramach wypoczynkowych i na kalendarz dni roboczych w krajach serwisowanych 
przez daną centralę w Polsce. 
 
Z kolei przedstawiciele branży logistycznej nie będą w praktyce w stanie, a częstokroć nie 
mogą ze względu na ograniczenia ustawowe, dokonywać swoistej indywidualnej oceny tego, 
co podlega, a co nie podlega ograniczeniom Ustawy. Problem ten dobrze obrazuje przykład 
usług pocztowych, których przedmiotem mogą być zarówno dobra wskazane w zawartej w 
Ustawie definicji handlu, jak i inne dobra (niebędące przedmiotem sprzedaży), w tym choćby 
zwykłe listy. Czynienie w tym zakresie jakiegokolwiek rozróżnienia jest w praktyce 
niemożliwe, zważywszy tym bardziej dodatkowo na ustawową tajemnicę korespondencji. 
Tymczasem wszelkie przesyłki stanowiące przedmiot usług pocztowych wymagają obsługi 
logistycznej, w tym magazynowej, podobnie jak wszelkie inne towary.  
 
Ponadto Ustawa wprowadza niezrozumiałe ograniczenia w obsłudze przesyłek w ruchu 
tranzytowym (których jedynie weekendowa obsługa logistyczna odbywa się w Polsce), 
choćby w najmniejszym stopniu nie związanych z handlem w rozumieniu Ustawy 
wykonywanym przez podmioty polskie lub zagraniczne działające na terenie Polski.  
 
Kolejnym ograniczeniem, które będzie miało niezwykle istotny wpływ na branże świadczące 
usługi na rzecz handlu, jest wprowadzenie regulacji, że zatrudnienie w niedziele obejmuje 
również wykonywanie innych czynności sprzedażowych od północy do godz. 6:00 w 
poniedziałki. Analizowany projekt Ustawy rozszerza zatem efektywnie zakaz działania 
branży produkcyjnej, dystrybucyjnej, czy logistycznej na poniedziałek do godz. 6:00. Treść 
Ustawy w tym zakresie wymusi przestoje powodujące generowanie dodatkowych kosztów 
magazynowania, jak również zakłócenia w dostawach produktów na rynki lokalne i 
zagraniczne. W dłuższej perspektywie czasowej obowiązywanie Ustawy może znacząco 
wpłynąć na zmniejszenie atrakcyjności Polski jako kraju do lokowania inwestycji i utratę 
miejsc pracy. 
 
Jesteśmy też przekonani, że zgodnie z wytycznymi stanowiska rządowego, generalny zakaz 
działania portali internetowych stanowiących platformy do zawierania m.in. umów sprzedaży 
dóbr objętych ustawową definicją handlu (w tym przyjmowania zamówień) w niedziele oraz 
niektóre wyszczególnione w Ustawie dni, będzie wyeliminowany z tekstu projektowanej 
ustawy. Stanowisko rządowe przewiduje wprost, że projektowane przepisy powinny „wprost i 
całkowicie” wyłączyć handel online spod wprowadzanego zakazu. Chcielibyśmy zaznaczyć, 
iż przyjmowanie oświadczeń klientów (składanych drogą elektroniczną w celu zawarcia 
konkretnej umowy) odbywa się przy wykorzystaniu zautomatyzowanych systemów, a ich 
realizacja i tak w praktyce fizycznie następuje w dni powszednie. Co więcej, w stanowisku 
rządowym można przeczytać: „(…) jednym z celów budowy jednolitego Rynku Cyfrowego 
jest ułatwienie dokonywania obywatelom UE zakupów w innych państwach członkowskich i 
w projektowanych regulacjach trzeba uwzględnić fakt, że trend ten będzie się coraz bardziej 
nasilał”. 
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Ponadto, zamówienie usługi, w szczególności usługi pocztowej (kurierskiej), które przecież 
nie jest sprzedażą dóbr w rozumieniu Ustawy (nie jest handlem), nie może podlegać 
jakimkolwiek ograniczeniom. Zakazem nie powinny zostać również objęte podmioty 
świadczące usługi na rzecz handlu na terenie Polski i poza jej granicami. Dotyczy to centrów 
logistycznych, magazynowych oraz dystrybucyjnych. Możliwość realizowania usług 
logistycznych związanych z przyjmowaniem, magazynowaniem, rozdziałem i wydawaniem 
towarów jest kluczowa dla rozwoju e-handlu w Polsce. Ograniczenia te w praktyce 
skutecznie powstrzymają rozwój tej branży w Polsce, uderzając w wiele firm zrzeszonych w 
AmCham. Zagrożenie w dostępnie do usług pocztowych jest także jednym z głównych 
postulatów zgłoszonych w stanowisku rządowym. 
 
W kontekście negatywnych skutków, jakie może wywołać dla rozwoju polskiej gospodarki 
Ustawa, chcielibyśmy apelować o wycofanie się z planów wprowadzenia ograniczenia 
handlu w niedzielę. Projekt ustawy w wersji proponowanej przez NSZZ Solidarność jest 
najdalej idącym tego typu aktem prawnym w Europie, niestanowiącym odzwierciedlenia reguł 
wprowadzonych w niektórych krajach Europy zachodniej, który nie daje możliwości podjęcia 
przez pracowników decyzji o wykonywaniu przez nich pracy w niedziele lub przyznawania 
prawa decyzji pracownikom czy chcą czy nie pracować w niedzielę, lub przyznawania 
dodatkowej premii za pracę w tym dniu tygodnia). Ponadto doświadczenie Węgrów, którzy 
zresztą niedawno wycofali się zakazu handlu w niedzielę, pokazuje, że konsekwencją 
wejścia w życie Ustawy będzie spadek zatrudnienia w sektorze handlowo-spożywczym. W 
przypadku natomiast prowadzenia dalszych prac nad Ustawą chcielibyśmy apelować o 
nieobejmowanie zapisami Ustawy działalności, która nie jest wprost związana z fizycznym 
handlem w placówkach handlowych w niedziele, a nasze stanowisko jest zgodne ze 
stanowiskiem rządowym. 
 
W ostatnim czasie zaprezentowano Stanowisko Rządu do Ustawy, w którym czytamy: 
  

Zdaniem Rządu w dalszych pracach parlamentarnych nad projektem ustawy szczególnie 
wnikliwie należałoby rozważyć wszelkie uwagi i wątpliwości zgłaszane przez różne podmioty 
(...) Jednocześnie, w ocenie Rządu, w dalszych pracach legislacyjnych nad projektem warto 
rozważyć ograniczenie projektowanych regulacji zarówno od strony podmiotowej, jak i 
przedmiotowej, a także ewentualne etapowe wprowadzenie proponowanych zmian.  

Oraz:  
Rząd rekomenduje prowadzenie dalszych prac nad obywatelskim projektem ustawy o 
ograniczeniu handlu w niedziele, zawartym w druku nr 870, jednak przy założeniu, że 
podczas tych prac zostaną wnikliwie rozważone wszelkie uwagi i wątpliwości przedstawione 
w powyższym stanowisku Rządu, jak i wyrażane przez różne środowiska i podmioty 
zainteresowane przedmiotowym projektem ustawy, a także propozycje innego podejścia do 
tego zagadnienia. 

W odniesieniu do obszaru logistyki i dystrybucji, czytamy:  
Należałoby wyłączyć spod działania ustawy podmioty (m.in. centra logistyczne, centra 
magazynowe, terminale kontenerowe) świadczące usługi na rzecz handlu na terenie Polski i 
poza jej granicami (...) Należy zwrócić uwagę na możliwość ograniczenia roli Polski w 
systemie międzynarodowych korytarzy transportowych, a także możliwość marginalizacji 
znaczenia Polski w międzynarodowym łańcuchu logistycznym. 

 
W związku z powyższym, biorąc pod uwagę stanowisko Rządu, chcielibyśmy w przypadku 
prowadzenia dalszych prac nad Ustawą, apelować o modyfikację przepisów art. 1 i art. 2 
Ustawy i przyjęcie następujących poprawek:  
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W Art. 1 po ust. 1 dodaje się ust. 2 w następującym brzmieniu:  
Niniejszej ustawy nie stosuje się do:  
1) czynności logistycznych,  
2) czynności dystrybucyjnych,  
3) czynności magazynowych,  
4) mieszania i łączenia towarów oraz wyrobów, pakowania, dzielenia na mniejsze partie i 
przepakowywanie towarów i wyrobów w celu dystrybucji w mniejszych partiach,  
5) personalizacji towarów i wyrobów. 

  
Art. 2 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:  

Przez wykonywanie innych czynności sprzedażowych w podmiotach świadczących usługi na 
rzecz handlu na terenie Polski i handlu poza jej granicami rozumie się wykonywanie 
czynności przeładunkowych 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. 

 
Jesteśmy przekonani, że powyższe propozycje zmian są uzasadnione ekonomicznie, a 
przede wszystkim korzystne dla polskiej gospodarki. Przy treści Ustawy zaproponowanej 
przez NSZZ „Solidarność”, obejmującej swoim zakresem działalność niezwiązaną wprost z 
fizycznym handlem w niedziele, istnieje duże ryzyko, że funkcjonowanie firm produkcyjnych, 
centrów logistycznych czy magazynowych zostanie w Polsce ograniczone, co może mieć 
negatywne skutki gospodarcze i społeczne, zwłaszcza dla licznych pracowników tych 
podmiotów. W razie potrzeby jesteśmy gotowi na dalszy dialog w celu wypracowania 
optymalnych rozwiązań prawnych, umożliwiających dalszy rozwój firm polskich i 
zagranicznych działających w Polsce. 
  

Korzystając z okazji, chcielibyśmy dodatkowo przekazać Panu Przewodniczącemu 
załączony raport pt. „Branża logistyczna – wpływ zakazu handlu w niedziele”i, który pokazuje 
wpływ Ustawy na branżę logistyczną, będącą jedną z najważniejszych gałęzi polskiej 
gospodarki, w której zatrudnionych jest 4,5% Polaków, a Ustawa w kształcie 
zaproponowanym przez NSZZ Solidarność obniżyłaby wartość dodaną branży o 13,5%.  
 
 
Z poważaniem, 
 

 
 
Tony Housh 
Przewodniczący Rady Dyrektorów  
Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce 
 
 
 
Do wiadomości:  
- P. Beata Mazurek, Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej i 
Rodziny 
 

************ 
Amerykańska Izba Handlowa w Polsce (AmCham) jako organizacja zrzeszająca inwestorów amerykańskich w Polsce, 

reprezentuje jednocześnie jedną z największych grup zagranicznych inwestorów w Polsce. Naszą misją jest poprawa klimatu 
inwestycyjnego w Polsce, wśród wszystkich inwestorów, nie tylko amerykańskich, gdyż wzrost inwestycji jest równoznaczny ze 

wzrostem gospodarczym, a tym samym poprawą warunków życia społeczeństwa polskiego. 

                                                           
i Raport opracowany przez ekspertów centrum analiz polityczno-gospodarczych Polityka Insight na zlecenie AmCham  
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