Warszawa, dn. 19. marca 2020 r.

APEL PRACODAWCÓW DO RZĄDU W SPRAWIE ZAKAZU HANDLU
W NIEDZIELE

My, przedsiębiorcy zrzeszeni w Związku Przedsiębiorców i Pracodawców oraz
Ogólnopolskiej Federacji Przedsiębiorców z uwagi na trwający stan zagrożenia
epidemiologicznego, apelujemy o pilne zniesienie ustawy o zakazie handlu w niedziele
i święta oraz w niektóre inne dni. Przemawiają za tym względy bezpieczeństwa
zdrowotnego oraz konieczność odbudowy gospodarki po kryzysie epidemiologicznym.
Współczesna Polska i świat jeszcze nigdy nie stała wobec zagrożenia epidemicznego,
którego doświadczamy obecnie. Epidemia koronawirusa wywołuje i będzie wywoływać
w najbliższym czasie głęboki kryzys we wszystkich dziedzinach życia. W szczególności
dotknięta zostanie gospodarka. Rząd musi podjąć wszelkie działania by zmniejszyć skutki
nadchodzącej recesji w Naszym Kraju.
Epidemia koronawirusa wywołała

głęboki kryzys w handlu oraz w innych obszarach

gospodarki. Zamknięte centra handlowe czy centra usługowe już dziś pozbawione są
klientów. Przedsiębiorstwom handlowym (np. sklepom specjalistycznym, meblowym, czy
handlującym elektroniką) spadają obroty lub nie generują one ich wcale. Spodziewany jest
dalszy głęboki spadek produkcji i sprzedaży we wszystkich branżach, co z kolei przełoży się
na spadek siły nabywczej obywateli a w konsekwencji zmniejszenie konsumpcji. Należy
podjąć wszelkie działania, które będą stymulowały produkcję i handel, utrzymanie miejsc
pracy oraz popyt. Umożliwienie handlu w dodatkowy i dla wielu branż kluczowy dzień
tygodnia jest i będzie bezdyskusyjnie czynnikiem temu sprzyjającym.
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Musimy zaznaczyć, że bezzwłoczne uchylenie ustawy spowoduje nie tylko szybkie
zniwelowanie negatywnych zjawisk w gospodarce. Przyczyni się również do zmniejszenia
ryzyka rozprzestrzeniania się wirusa COVID 19. W II połowie marca spożywcze sklepy
detaliczne są zatłoczone, co jest skutkiem zachowań konsumentów obawiających się braku
towarów na rynku. Niestety, wysokie natężenie klientów w jednym czasie sprzyja ryzyku
rozprzestrzenianiu się wirusa, jak i zwiększa ryzyko dla pracowników sklepów. Powoduje
również problemy z równomiernym zapewnieniem dostaw towarów i chwilowe częste braki
na półkach sklepowych. Placówki handlowe muszą również podejmować działania
wynikające z realiów epidemii. Obsługa klientów jest wolniejsza, wdrażane są procedury
służb sanitarnych przez pracowników sklepów czy ich dostawców. Dopuszczenie handlu
w dodatkowy dzień tygodnia, pozwoliłoby równomiernie rozłożyć natężenie ruchu klientów
oraz zapewnić stałą dostępność wszystkich produktów.
Dotychczasowe analizy pokazały, że ustawa już wcześniej przynosiła negatywne skutki dla
handlu - zwłaszcza hurtowego - a w konsekwencji dla całej gospodarki. Jej zniesienie
pozwoli na zwiększenie natężenia handlu w okresie kryzysu i następującej po nim recesji.
Pozwoli nam to utrzymać miejsca pracy zarówno bezpośrednio w sektorze handlu jak
i w sektorach powiązanych. Przyczyni się to do poprawy ogólnej sytuacji panującej
w polskiej gospodarce.
Jeszcze przed wprowadzeniem ustawy eksperci ZPP i OFP, opierając się na doświadczeniach
innych państw wskazywali, że wprowadzenie ograniczeń w niedzielnym handlu będzie
wiązało się ze znacznymi zwolnieniami w tym sektorze oraz

brakiem poprawy sytuacji

małych sklepów. Prognozy te się sprawdziły. Dane GUS pokazały w pierwszym roku
działania ustawy spadek liczby pracowników najemnych zatrudnionych w sektorze. Z kolei
Biuro Analiz Sejmowych wykazało, że małym podmiotom spadają przychody nawet
o 30 procent! W związku z zakazem handlu tracą również przedsiębiorcy z branż
pokrewnych i powiązanych. Właściciele punktów usługowych i rozrywkowych w centrach
handlowych, czy właściciele samych centrów handlowych są pierwszymi, którzy
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doświadczyli negatywnych skutków tej ustawy. Jej negatywne efekty zostaną jeszcze
pogłębione w nadchodzącym okresie a skutki fiskalne są dla budżetu państwa już dziś
porażające!
Nieskrępowany handel był i jest podstawą funkcjonowania zdrowego obrotu gospodarczego.
Konsumpcja była także głównym czynnikiem, który pozwolił Polsce przejść przez miniony
kryzys ekonomiczny suchą stopą. Z tych względów ZPP i OFP od początku zabiegały
o pozostawienie decyzji o otwieraniu sklepów w gestii właścicieli i dobrowolnego
wypracowania najlepszego harmonogramu pracy wspólnie przez pracodawców
i pracowników dla każdej firmy oddzielnie. Aby osiągnąć społeczne cele ustawy
o ograniczeniu handlu w niedziele, rekomendowaliśmy również dokonanie zmiany
w kodeksie pracy poprzez wprowadzenie do niego przepisu gwarantującego każdemu
pracownikowi dwie wolne niedziele w miesiącu.
Biorąc pod uwagę powyższe, my przedsiębiorcy, kupcy, producenci, zrzeszeni w Związku
Przedsiębiorców i Pracodawców oraz Ogólnopolskiej Federacji Przedsiębiorców apelujemy
o jak najszybsze wycofanie ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele.
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