Lidl też czynny w niedziele, ale tylko niektóre sklepy. Które
na Ursynowie?
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Od 5 września do sklepów czynnych w każdą, nawet niehandlową niedzielę, dołącza sieć Lidl
Polska. Otwarte będą jednak tylko niektóre sklepy, wśród nich jeden na Ursynowie.
Od dawna w każdą niedzielę, mimo ustawowego zakazu handlu w tym dniu, czynne są franczyzowe
"Żabki". Wszystko dzięki statusowi "placówki pocztowej", jaką sieć uzyskała dla swoich sklepów,
podpisując umowę z firmą kurierską.
Tym trikiem niedawno posłużyła się również sieć Biedronka, która otworzyła swoje niektóre sklepy
jako "placówki pocztowe". Można w nich rzeczywiście odebrać i nadać przesyłki obsługiwane przez
Pocztę Polską, a przy okazji zrobić zakupy. Na Ursynowie otwarta w każdą niedzielę jest tylko jedna
taka placówka - na rogu Belgradzkiej i Rosoła.

Lidl czynny już od 5 września
Ruch Biedronki sprawił, że o otwieraniu sklepów w niedziele zaczęła myśleć także jej konkurencja.
Zapowiedziała to już sieć Kaufland, a teraz zapowiada główny rywal Biedronki - sieć sklepów Lidl
Polska.
W poniedziałek, 30 sierpnia, sieć kurierska DHL Parcel poinformowała o zawarciu umowy o
współpracy z tą siecią handlową. Dzięki tej umowie liczba punktów obsługi paczek tej firmy

kurierskiej powiększy się o ponad 700 lokalizacji, bo właśnie tyle sklepów Lidla w całej Polsce będzie
otwieranych co niedzielę.
- Lidl Polska nieustannie dąży do oferowania innowacyjnych rozwiązań, których celem jest najlepsza
odpowiedź na prośby i oczekiwania klientów - mówi Aleksandra Robaszkiewicz, rzecznik firmy Lidl
Polska.
Wytypowane sklepy będą czynne w każdą niedzielę, również tę niehandlową, już od najbliższego
weekendu - 5 września. W Warszawie otwartych będzie kilkanaście placówek. Spośród wszystkich
pięciu Lidlów na Ursynowie w niedziele czynny będzie tylko jeden - przy ul. Pileckiego 103. Sklep
będzie otwarty w godzinach od 8 do 21.
W Sejmie jest już projekt nowelizacji ustawy o zakazie handlu w niektóre dni, który w założeniach
ma ukrócić praktyki omijania zakazu przez sieci handlowe. W projekcie napisano, że otwarte w
niedziele będą mogły być tylko placówki, których przeważająca działalność (powyżej 50 proc.
przychodu) to działalność pocztowa. Na razie jednak nie wiadomo czy i kiedy taka ustawa zostanie
uchwalona.
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