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Warszawa, 20.03.2018

Pani
Elżbieta Rafalska
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Szanowna Pani Minister,
Do Związku Rzemiosła Polskiego napływają sygnały od przedsiębiorców prowadzących
działalność w branży produkcji i handlu artykułami piekarniczymi i cukierniczymi o
pierwszych niekorzystnych dla tych firm kontrolach służb Państwowej Inspekcji Pracy pod
kątem przestrzegania przepisów ustawy z dnia 10 stycznia 2018 roku o ograniczeniu handlu w
niedzielę i święta oraz w niektóre inne dni.
W tej sytuacji, Związek Rzemiosła Polskiego przedstawia problem, który dotknął sklepy
producenckie przedsiębiorców wytwarzających pieczywo i wyroby cukiernicze oraz uprzejmie
prosi o rozważenie wydania przez Panią Minister interpretacji nieprecyzyjnie zapisanego
przepisu art. 6 ust.1 pkt. 28 w związku ust. 2 tej ustawy, albo podjęcie inicjatywy
ustawodawczej zmierzającej do korekty powyższych przepisów, tak aby były one zgodne z
zasadniczymi intencjami ustawy.
Intencją ustawodawcy było aby handel świąteczny, m.in. w sklepach piekarniczych,
cukierniczych i lodziarniach był dozwolony tylko wówczas, gdy przeważająca ich część
działalności polega na handlu wyrobami piekarniczymi i cukierniczymi. To jest dla nas
oczywiste i tego nie kwestionujemy. Jednak w praktyce okazało się, że uchwalony przepis art.
6 ust.1 pkt. 28 w związku ust. 2 ww. ustawy sprawdza się w przypadku samodzielnych
placówek handlowych, dokonujących sprzedaży tych artykułów, natomiast sytuacja
komplikuje się w odniesieniu do sklepów producenckich.
W przypadku sklepów producenckich prowadzonych przez przedsiębiorców branży
piekarniczo-cukierniczej (także lodziarni) redakcja tych przepisów okazała się nie
odpowiednia. Interpretowane literalnie oznaczają, że w przypadku sklepów przyzakładowych
nigdy nie jest możliwe spełnienie warunku, aby przeważająca działalność tych przedsiębiorców
polegała na handlu artykułami piekarniczo-cukierniczymi, z tej przyczyny, że najczęściej w
ich przypadku przeważającym rodzajem działalności będzie nie handel, a produkcja tych
wyrobów.
Uważamy, że jest możliwa wykładania prawna tych przepisów w ten sposób, że skoro ustawa
reguluje kwestie handlu, to pojęcie piekarnia, cukiernia czy lodziarnia oznacza placówkę
handlową przedsiębiorcy, a nie całokształt działalności przedsiębiorcy, w tym w zakresie
produkcji pieczywa i ciastek, i pojęcie przeważającego rodzaju działalności powinno się
odnosić tylko do działalności firmy w jej części handlowej. Przecież intencją ustawodawcy

było, aby zakaz handlu w niedziele i święta nie dotyczył, m.in. piekarni, cukierni i lodziarni.
Zdaniem Związku Rzemiosła Polskiego w tym przypadku jest możliwa wykładania
celowościowa przepisu, która będzie służyła osiągnięciu zasadniczego celu ustawy.
Jeśli nie będzie możliwe rozwiązanie tego problemu w drodze interpretacji prawa uprzejmie
prosimy Panią Minister o jego rozstrzygnięcie poprzez wniesienie stosownej inicjatywy
legislacyjnej, np. poprzez dodanie ust. 3 w art. 6 w następującym brzmieniu:
”2. Spełnienie warunku, o którym mowa w ust. 2 nie dotyczy placówek handlowych
prowadzonych przez producentów pieczywa, ciastek i lodów, jeśli przeważająca wartość
przychodów ze sprzedaży w tych placówkach stanowi sprzedaż pieczywa, ciastek i lodów.
Przy okazji wnosimy propozycję korekty przepisu art. 6 ust. pkt.28) następująco:
„28) w piekarniach, cukierniach i lodziarniach, w których przeważająca działalność polega na
handlu wyrobami piekarniczymi, cukierniczymi i lodami” (lody nie są klasyfikowane do grupy
artykułów cukierniczych, dlatego wymagają odrębnego wymienienia).

Z poważaniem
/ - / Jan Gogolewski
Prezes Związku Rzemiosła Polskiego
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