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Data: 27 stycznia 2020
Znak sprawy: DAG-I.054.1.2020

Pani Elżbieta Witek
Marszałek Sejmu RP

Dotyczy: odpowiedzi na interpelację pani poseł Pauliny Henning-Kloski nr 932 w sprawie zakazu 
handlu w niedziele

Szanowny Panie Marszałku,

W odpowiedzi na interpelację pani poseł Pauliny Hennig-Kloski nr 932 w sprawie zakazu handlu w niedziele 

przekazuję następujące wyjaśnienia:

1. Czy ministerstwo monitoruje wpływ zakazu handlu w niedzielę na branże, zwłaszcza w odniesieniu do 

małych i średnich handlowych firm krajowych?

Ministerstwo Rozwoju na bieżąco monitoruje sytuację podmiotów gospodarczych w oparciu o dane z wielu 

źródeł, również w kontekście obowiązywania różnych regulacji prawnych. Przyglądamy się także reakcjom 

rynku – zarówno po stronie konsumentów, jak i przedsiębiorców – na przepisy ograniczające handel 

w niedziele. Dla uzyskania pełniejszego obrazu sektora handlu detalicznego, w tym także sytuacji 

podmiotów tego sektora, korzystamy z własnych analiz i obserwacji oraz z zewnętrznych źródeł, opracowań 

i badań.

2. Ile sklepów z kapitałem krajowym zamknęło się od czasu wprowadzenia zakazu handlu w niedzielę?

3. Czy ministerstwo odnotowało w swoich raportach przepływ klientów ze sklepów osiedlowych do sieci 

handlowych?

W odpowiedzi na powyższe pytania niezbędne wydaje się przeanalizowanie sytuacji w sektorze handlu 

detalicznego, w tym długookresowych tendencji oraz przewidywanych kierunków rozwoju handlu. Należy 

przy tym pamiętać, że zmiany struktury podmiotów w tym sektorze są wynikiem oddziaływania bardzo wielu 

czynników, w większości zupełnie niezależnych od regulacji wprowadzających zakaz handlu w niedziele. 

Analizując obecną sytuację podmiotów handlowych, trzeba zwrócić uwagę, że jest to segment, który od 

początku transformacji podlegał istotnym przekształceniom, a zmiany struktury tego rynku obserwujemy cały 

czas. Po wprowadzeniu gospodarki rynkowej sklepy niezależne przeżywały przez kilka lat bardzo 

dynamiczny rozwój. Z czasem na rynku zaistniały procesy konsolidacyjne, które dały początek wielu polskim 

sieciom i grupom handlowym. Wraz z pojawieniem się zagranicznej konkurencji, sklepy niezależne zaczęły 

tracić udziały rynkowe na rzecz super- i hipermarketów, a później także dyskontów. 
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Kolejną tendencją wpływającą na strukturę segmentu handlu jest rozwój sieci małopowierzchniowych, który 

obserwuje się od kilku lat. Eksperci zwracają także uwagę na wzrost liczby nowoczesnych sklepów 

spożywczych, co również wpływa na sytuację małych, niezależnych sklepów. Należy zatem podkreślić, że 

spadek liczebności w grupie małych sklepów jest tendencją długookresową wynikającą z procesów 

gospodarczych, która zaistniała na długo przed wprowadzeniem regulacji ograniczających handel 

w niedzielę. Potwierdzają to dostępne dane GUS z zakresu liczebności podmiotów gospodarki narodowej 

zarejestrowanych w systemie REGON. 

W dziale 47 PKD obejmującym handel detaliczny1 widać wyraźną tendencję zmniejszania liczby podmiotów 

w długim okresie. W grupie podmiotów zatrudniających do 9 osób, które można utożsamiać z małymi 

sklepami z kapitałem krajowym2, w latach 2011-2019 odnotowano spadek liczebności o ok. 90 tys. 

podmiotów, do ok. 526 tys. na koniec 2019 roku. 

Biorąc pod uwagę roczne spadki liczebności w tej grupie, należy wskazać, że w ostatnich dwóch latach

kiedy to obowiązywało ograniczenie niedzielnego handlu, były one łagodniejsze niż bezpośrednio przed 

wprowadzeniem ograniczenia niedzielnego handlu. Szacuje się, że liczba tych podmiotów (zarejestrowanych 

w REGON) zmniejszyła się w 2019 r. wobec poziomu sprzed roku o 1,9%. Z kolei w 2018 roku ubyło ich ok. 

1,8%.

Tabela 1. Zmiany liczebności podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w dziale 47 PKD w bazie 
REGON zatrudniających do 9 osób w latach 2010-2019 dla form własności 214 – Własność krajowych osób 
fizycznych oraz 215 – Własność prywatna krajowa pozostała.

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Zmiana liczby podmiotów 
(w %) w ujęciu r/r -5,7 -0,7 -0,2 -1,7 -2,8 -3,3 -3,2 -1,8 -1,9

Źródło: MR na podstawie danych GUS.

Mimo zmniejszającej się liczebności mikroprzedsiębiorstw w sektorze handlowym, obserwowane są 

pozytywne zmiany w zakresie ich kondycji finansowej. Dynamicznie rośnie sprzedaż detaliczna – w grudniu 

2019 r. zwiększyła się o 5,7% (w ujęciu rocznym). To bardzo dobre wyniki zważywszy, że analitycy 

spodziewali się spowolnienia tempa wzrostu naszych zakupów. Jednak to co cieszy najbardziej, to kondycja 

małych sklepów i rozwój polskich sieci. Zgodnie z danymi grupy Eurocash sektor ten rośnie szybciej niż 

średnie i duże markety. Świadczą o tym nie tylko wyniki sprzedaży, ale także realizowane i planowane 

inwestycje. W III kwartale 2019 r. sprzedaż całej grupy wzrosła o 6,9%. Jeśli zaś chodzi o rynek żywności,

to za okres 12 miesięcy (do września 2019 r.), średnio w Polsce, sprzedaż wzrosła o 5,5%, najszybciej

w dyskontach (o 9,5%) oraz w średnich sklepach spożywczych (o 9,1%). 

Dobrą kondycję małych sklepów potwierdzają także dane Centrum Monitorowania Rynku, pokazujące 

zmiany obrotów w sklepach małoformatowych (do 300 m2), pochodzące z badania raportów z kas fiskalnych 

zainstalowanych w reprezentatywnej grupie sklepów spożywczych. Według najnowszych danych, wartość 

sprzedaży w sklepach małoformatowych w listopadzie 2019 r. wzrosła o 7,5%, a w październiku o 6,6% 

1 Dział 47 PKD obejmuje handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi.
2 W obliczeniach wykorzystano dane nt. podmiotów gospodarki narodowej (bez osób fizycznych prowadzących wyłącznie gospodarstwa 
rolne) zarejestrowanych w systemie REGON w dziale 47 PKD. Uwzględniono dane dla następujących form własności: 214 – Własność 
krajowych osób fizycznych oraz 215 – Własność prywatna krajowa pozostała.
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(w ujęciu rocznym). Widać zatem, że pomimo naturalnej tendencji do zmniejszania liczebności w grupie 

małych podmiotów handlowych, poprawia się ich efektywność ekonomiczna. 

Na zmianę struktury pomiotów handlowych wpływa także wiele innych czynników, w tym m.in. dynamiczny 

rozwój handlu w internecie. Eksperci wskazują, że choć w handlu spożywczym udział e-handlu stanowi 

znikomą część (ok. 1%), to rynek ten rośnie już w tempie 15-20% rocznie. Przewidywany systematyczny 

wzrost odsetka osób kupujących żywność przez internet, w konsekwencji postępującej wirtualizacji 

społeczeństwa, niewątpliwie będzie w dalszym ciągu wpływać na zmianę struktury podmiotów w handlu 

detalicznym.

Warto także wskazać, iż polski handel charakteryzuje się dużym nasyceniem placówek handlowych – wg 

danych Nielsen Polska, w naszym kraju na 10 000 mieszkańców przypada 25 sklepów, podczas gdy na 

Węgrzech jest ich 20, w Czechach 15, a we Francji już tylko 2. 

Biorąc pod uwagę powyżej opisane tendencje i zjawiska w gospodarce, będące naturalną konsekwencją 

ewolucji procesów gospodarowania, trudno zgodzić się z tezą, że zakaz handlu w niedziele jest 

odpowiedzialny za zmniejszanie się liczby małych sklepów i osłabienie ich kondycji.

4. Czy zdaniem ministerstwa ustawa zaostrzająca zakaz handlu w niedzielę, który przewiduje, że w 2020 

roku pozostaje już tylko 7 niedziel handlowych powinna zostać zmieniona?

Rok 2020 będzie pierwszym rokiem obowiązywania „pełnego” zakazu handlu w niedzielę, w związku z tym 

rzetelną ocenę zasadności ewentualnej zmiany liczby niedziel niehandlowych można będzie przeprowadzić 

najwcześniej za rok. Niemniej jest to proces dynamiczny, budzący zainteresowanie  wśród przedsiębiorców 

i konsumentów, dlatego też sytuacja w handlu jest na bieżąco monitorowana przez Ministerstwo Rozwoju.

Z poważaniem 
Marek Niedużak
Podsekretarz Stanu

[podpisano elektronicznie]
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