Koniec z trikiem "na pocztę". Duże sklepy od lutego
nieczynne w niedziele niehandlowe
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Ursynowskie markety i supermarkety do tej pory otwierały się w niedziele niehandlowe,
mimo zakazu handlu. Wykorzystywały furtkę w przepisach i rejestrowały się jako placówki
pocztowe. Od 1 lutego sklepy będą musiały naprawdę się zamknąć.
Na Ursynowie jako „poczta” funkcjonowały między innymi wszystkie Lidle, Biedronki oraz
hipermarket sieci Auchan. Wykorzystując możliwość zarejestrowania się jako punkt odbioru i
wysyłania paczek mogły one być otwarte 7 dni w tygodniu. Ułatwiało to zakupy tym, którzy nie mieli
na nie czasu w inne dni.

Nowelizacja wchodzi w życie od lutego
Ale od 1 lutego zaczyna obowiązywać nowelizacja ustawy o zakazie handlu. Na sklepy nałożone
zostaną restrykcje - placówka będzie musiała się zamknąć w niedziele niehandlowe, jeśli jej dochody
z usług pocztowych nie przekroczą 40 procent przychodu. W praktyce spełnienie takiego warunku
przez sklep jest niemożliwe. Sieci handlowe już zapowiadają, że ich sklepy będą nieczynne.
- Sieć Biedronka co do zasady bezwzględnie stosuje się do obowiązujących przepisów prawa – pisze
w komunikacie biuro prasowe. Na tym samym stanowisku stoją pozostałe sklepy, które nie planują
otwierania swoich placówek w niedziele niehandlowe.

Ze zmian cieszą się pracownicy, dla których niedziela to nadprogramowy czas pracy.
- Jestem bardzo zadowolony. Dodatkowy dzień na odpoczynek. My nie dostawaliśmy extra
wynagrodzenia za pracę w niedzielę, jak niektórzy myślą. Jesteśmy otwarci przez cały tydzień, całymi
dniami. Nie jestem w stanie zrozumieć, że klienci nie zdążą zrobić zakupów na niedzielę. W sobotę
pracujemy od 6 do 23. Często bywało, że ruch w niedziele był naprawdę niewielki - mówi jeden z
nich.
Klienci raczej nie są zadowoleni. - Trudno, w sumie ja mam niedzielę wolną i mogę odpocząć. Z
drugiej strony pracuję od rana do wieczora i tak naprawdę duże zakupy wygodniej mi było robić w
niedzielę - żali się mieszkaniec Ursynowa.

Małe sklepy po staremu
W niedziele niehandlowe jak do tej pory pracować będą mogły osiedlowe małe sklepy. Na ogół
działające na zasadach franczyzy. W takim sklepie niedzielny czy świąteczny handel jest legalny, gdy
za kasą stanie franczyzobiorca, czyli właściciel lub ktoś z członków jego rodziny.
Niezmiennie i bez ograniczeń będą mogły być otwarte kawiarnie, saloniki prasowe czy kwiaciarnie.
W tym roku będzie 7 niedziel handlowych, poza tą najbliższą (30 stycznia) jeszcze 10 i 24 kwietnia,
26 czerwca, 28 sierpnia oraz 11 i 18 grudnia.
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