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Wprowadzenie

Punktem wyjścia w podjęciu próby odpowiedzi na pytanie, dlaczego 
niedziela wymaga dziś w Polsce ochrony prawnej, będzie ustalenie 
aktualnego stanu prawnego tej ochrony (1) oraz uchylenie wątpli-
wości, czy rzeczywiście potrzeba dalszych regulacji (2). Jeśli się oka-
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że, że tak, trzeba poszukać odpowiednich argumentów, które mogą 
przekonać opinię publiczną i władzę ustawodawczą do tej idei (3). 
Uwagi na temat właściwej strategii osiągnięcia omawianego tu celu 
będą dopełnieniem niniejszej refl eksji (4).

1. Polskie regulacje prawne dotyczące niedzieli. 
Status quo

Nieprawdziwe byłoby twierdzenie, że niedziela nie jest w  Polsce 
prawnie chroniona1. Obowiązujące aktualnie przepisy prawa pracy 
dotyczące niedzieli zasadniczo nie przewidują wykonywania pracy 
w tym dniu. Art. 1519 § 1 Kodeksu pracy2 stanowi: „Dniami wolny-
mi od pracy są niedziele i święta określone w przepisach o dniach 
wolnych od pracy”. Jednak zaraz w  następnym fragmencie (Art. 
15110, punkt 9 a) czytamy: „Praca w niedziele i święta jest dozwolo-
na: (...) 9/ przy wykonywaniu prac koniecznych ze względu na uży-
teczność społeczną i codzienne potrzeby ludności, w szczególności 
w: a/ placówkach handlowych”. Okazuje się zatem, że w odniesieniu 
do niedzieli wyjątki od reguły zostały określone bardzo szeroko. 
Niedzielna praca w placówkach handlowych została zakwalifi kowa-
na – zdecydowanie na wyrost – jako „praca konieczna”.

Po 1989 roku wielokrotnie próbowano dokonywać zasadniczej 
zmiany stanu prawnego dotyczącego niedzieli. Kolejne swego ro-
dzaju „bitwy o handel” kończyły się jednak niepowodzeniem. Pro-
jekty ustaw zakazujących handlu w  niedziele i  święta nie miały 
szczęścia w  polskim parlamencie. Sam tylko Sejm III kadencji 
(1997–2001) trzykrotnie próbował nowelizować w tym punkcie Ko-
deks pracy. Za trzecim razem (w 2001 roku) udało się nawet prze-
głosować odpowiednią ustawę, ale zawetował ją prezydent.

Niewątpliwie realnym, choć połowicznym sukcesem w tej batalii 
było przyjęcie 6 lipca 2007 roku przez Sejm V kadencji poprawki do 

1 W poniższych rozważaniach nawiązuję do: Dylus 2007.
2 Kodeks pracy (stan prawny na 1 lipca 2007 r.).
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Kodeksu pracy, zakazującej handlu w  dwunastu dniach świątecz-
nych w ciągu roku. Chodzi tu o: 1 stycznia (Nowy Rok), 2 dni Wiel-
kanocy, 1 maja, 3 maja, Niedzielę Zesłania Ducha Świętego, Boże 
Ciało, 15 sierpnia (Wniebowzięcie NMP), 1 listopada (Wszystkich 
Świętych), 11 listopada (Święto Niepodległości), 25 i  26 grudnia 
(Boże Narodzenie). W 2012 roku zakazem handlu objęto dodatko-
wo 6 stycznia (święto Objawienia Pańskiego – popularnie: Trzech 
Króli). Doceniając wagę tych nowelizacji, trudno jednak zrozumieć, 
dlaczego zakaz dotyczy tylko hipermarketów, a nie małych, osiedlo-
wych sklepików – jednoosobowych fi rm niezatrudniających pracow-
ników. Przyjęte rozwiązanie, owszem, przeciwdziała wymuszaniu 
pracy w  handlu, ale jednocześnie narusza zasadę równości wobec 
prawa. Nie chroni też w pełni niedzieli przed komercjalizacją.

2. Czy potrzeba dalej idących regulacji?

Jak widać z  zaprezentowanego tu krótkiego przeglądu, prawna 
ochrona niedzieli w tzw. katolickiej Polsce jest dość skromna. W na-
szym kręgu kulturowym spośród państw Unii Europejskiej konse-
kwencją w zakresie zakazu niedzielnego handlu prześcigają nas nie 
tylko Niemcy i Austria, ale i „laicka” Francja. Każdy wyjątek od tej 
reguły czy próba ograniczenia liczby dni świątecznych spotyka się 
tam z ostrym sprzeciwem społecznym3. Przepisy znacznie ograni-
czające niedzielny handel znajdujemy ponadto w kilkunastu innych 
państwach Unii Europejskiej, m.in. w  Hiszpanii, Holandii, Grecji, 
Belgii, Luksemburgu, Cyprze i Malcie. Również obywatele Słowenii 
w  referendum opowiedzieli się niedawno za takim rozwiązaniem 
(por. Babuchowski 2013). Z kolei we Włoszech nie udało się zacho-
wać prawnego zakazu niedzielnego handlu. Pod koniec 2012 roku 
„rozluźniono” obowiązujące dotychczas restrykcje. Owszem, pań-

3 Tak było chociażby w 1998 roku w Niemczech, kiedy w związku z wprowadzeniem w UE 
wspólnej waluty euro, próbowano „zlikwidować” 12 dni świątecznych. Pod wpływem szero-
ko zakrojonych protestów różnych środowisk udało się zredukować te plany do 4 dni (czyli 
obroniono 8 dni świątecznych). Por. Arens 1998.
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stwa o  liberalnym porządku gospodarczym, takie jak np. Wielka 
Brytania, a  spośród pozaeuropejskich – USA, nie widzą potrzeby 
prawnej ochrony niedzieli przed handlową komercjalizacją. W du-
chu indywidualistycznym decyzję o ewentualnej rezygnacji w  tym 
dniu z zakupów pozostawiają swoim obywatelom. W kwestii praw-
nej ochrony niedzieli w Polsce zdecydowanie bliżej – i to nie tylko 
geografi cznie, ale i  ze względu na zapisany konstytucyjnie ustrój 
społecznej gospodarki rynkowej – powinno nam być jednak do Nie-
miec i Austrii niż do Wielkiej Brytanii i USA.

Porównywanie się z innymi państwami nie uchyla w pełni wątpli-
wości co do potrzeby prawnej ochrony niedzieli. Restrykcyjne regu-
lacje naszych zachodnich sąsiadów dla wielu są bowiem racją zbyt 
słabą. Nie uciekniemy przed pytaniem, czy normy prawa zwyczajo-
wego, normy etyczne i religijne nie są bardziej adekwatnym zabez-
pieczeniem niedzieli niż normy prawa pozytywnego. Przecież tak 
naprawdę niedziela jest w  naszych rękach. Skoro tak nam na niej 
zależy – świętujmy ją, szerokim łukiem omijając sklepy i centra han-
dlowe. Nikt nas nie zmusza do niedzielnych zakupów. Brak zaś po-
pytu samoczynnie rozwiąże problem. Właściciele placówek handlo-
wych umieją liczyć i  wobec braku zainteresowania klientów 
przestaną je otwierać w niedziele4. Zresztą abstrahując od racji eko-
nomicznych, również oni z  własnej woli, kierując się na przykład 
względami etycznymi czy religijnymi, mogą zrezygnować z niedziel-
nego handlu.

Niekiedy rzeczywiście to czynią. Godne najwyższego szacunku 
postawy handlowców i  konsumentów konsekwentnego świętowa-
nia niedzieli są jednak dość rzadkie. Badania opinii publicznej jed-
noznacznie pokazują, że rośnie u  nas społeczne przyzwolenie na 
niedzielny handel. Bo też przeświadczenie o zasadności zachowania 
pełnej swobody w decydowaniu o sposobie spędzania tego dnia jest 
tyleż szlachetne, co naiwne. Bez ochrony prawnej pewne wartości 

4 Na taką „oczywistą” prawidłowość zwraca uwagę wielu oponentów prawnej regulacji nie-
dzieli. Por. np. Ciborowski 2013. 
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kulturowe po prostu stopniowo znikają z życia społecznego. Należy 
do nich niedziela. Wszystkim notorycznym indywidualistom trzeba 
w  tym miejscu przypomnieć mądrą przestrogę Oswalda von Nell-
-Breuninga, że moralność (tu: wartości związane z  niedzielą) jest 
dobrem rzadkim i w związku z  tym nie należy jej przeciążać, lecz 
chronić, ustanawiając stosowny „porządek pozytywny”. To „prze-
ciążenie” wiąże się z pewną prawidłowością określaną w etyce i so-
cjologii moralności „efektem lawiny”, „równią pochyłą” czy „moral-
nością krańcową”. Dotyczy ona wszystkich grup podmiotów 
uwikłanych w niedzielny handel.

W przypadku właścicieli oznacza, że jeden otwarty w jakimś mia-
steczku w niedzielę sklep może – pod groźbą strat ekonomicznych 
czy nawet bankructwa – wymusić podobną decyzję u innych właści-
cieli, wcale niezainteresowanych niedzielnym handlowaniem5. 
W warunkach globalizacji ów nacisk „moralności krańcowej” prze-
kracza granice państw. W  debacie wokół konieczności „rozluźnie-
nia” ustawy regulującej czas otwierania sklepów w Saksonii, która 
odbyła się kilka lat temu, znamienne racje za wydłużeniem czasu 
pracy sklepów przedkładały władze miejskie Görlitz. Konieczność 
niedzielnego handlu uzasadniano mianowicie konkurencją ze stro-
ny Polski. Brak prawnej regulacji czasu pracy tego sektora po prawej 
stronie Nysy powoduje, że sklepy spożywcze, np. w  Zgorzelcu, są 
otwarte siedem dni w tygodniu (por. Gewerkschaften und Kirchen kri-
tisieren Ladenschluß in Sachsen 1999). Są więc realnym zagrożeniem 
dla niemieckich placówek handlowych.

5 Prawidłowość ta była znana deputowanym brytyjskim już w połowie XIX wieku. Jeden 
z nich, niejaki Macaulay, w przemówieniu w parlamencie angielskim stwierdził: „Nie mam 
żadnej wątpliwości, że gdyby wśród właścicieli sklepów w Londynie przeprowadzić ankietę, 
zdecydowana większość, być może sto przeciwko jednemu, odpowiedziałaby twierdząco na 
pytanie, czy należy zamykać sklepy w niedzielę. Mimo to jest czymś absolutnie niezbędnym, 
aby życzeniu większości nadać sankcję prawa. Gdyby bowiem nie ustanowiono takiego pra-
wa, mniejszość otwierająca w niedzielę sklepy szybko zmusiłaby pozostałych do uczynienia 
tego samego”. Cyt. za: Schöllgen 1953: 322.
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W  odniesieniu do pracowników najemnych zatrudnionych 
w handlu rzekomo wolna decyzja co do świętowania jest tym bar-
dziej iluzoryczna. Nawet jeśli prawo pracy rzeczywiście nie zezwala 
dziś na zmuszanie ich do stawania w niedzielę za ladą czy do obsługi 
„wielkopowierzchniowych” placówek, to praktyka daleka jest od 
stanu wyznaczonego prawem. Owszem, słuszna jest sugestia prze-
ciwników prawnej ochrony dni świątecznych, aby przede wszystkim 
zadbać o przestrzeganie obowiązującego już zakazu zmuszania do 
pracy. Niemniej trudno się łudzić, że bez prawnego zakazu otwiera-
nia sklepów nacisk ich właścicieli i menedżerów na załogę, aby przy-
chodziła do pracy także w święta, nie będzie skuteczny. W obawie 
przed nieformalnymi sankcjami ze strony kierownictwa, będą bez 
szemrania pracowali we wszystkie wyznaczone dni, świąt nie wyklu-
czając. Zresztą niektórzy z nich zmuszani są do podpisywania tzw. 
klauzuli dyspozycyjności. W obawie przed nieprzyjęciem do pracy 
lub jej utratą, zwykle nie protestują przeciwko tej praktyce.

Prawnego wsparcia wymaga wreszcie konsumencka „opcja na 
rzecz wolnej niedzieli”. Otwarte w tym dniu sklepy zwyczajnie demo-
bilizują do zadbania o wszystkie sprawunki w pozostałe sześć dni ty-
godnia. Prawny zakaz handlu byłby nie tyle restrykcją, ale sojuszni-
kiem pomagającym właściwie zorganizować gospodarstwo domowe 
i przygotować je do niezakłóconego komercją, spokojnego świętowa-
nia niedzieli.

Niewątpliwie złudna jest bezkrytyczna wiara w samą moc prze-
pisów prawnych. Wydaje się jednak, że są one warunkiem koniecz-
nym, choć wcale nie wystarczającym do ochrony świątecznego cha-
rakteru niedzieli. Odrębną kwestią jest przedłożenie właściwych 
argumentów na rzecz tej idei.

3. Wokół uzasadnienia

Wśród argumentów przytaczanych na rzecz prawnej ochrony nie-
dzieli, w tym – zakazu handlu w tym dniu, znajdują się zdecydowa-
nie nietrafi one, wręcz przeciwskuteczne. Należałoby unikać ich 
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przywoływania, aby nie deprecjonować tej ważnej sprawy. Niewąt-
pliwie niedziela, obchodzona przez chrześcijan jako „pierwszy dzień 
tygodnia, w  którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i  zesłał na 
Apostołów Ducha Świętego” (jak to sformułowano w pierwszej Mo-
dlitwie Eucharystycznej), jest świętem religijnym. Teologiczne racje 
zobowiązujące wierzących do świętowania niedzieli nie powinny 
być jednak przywoływane w debacie o jej prawnej ochronie. W pań-
stwie neutralnym religijnie i  światopoglądowo treści religijne nie 
mogą mieć rangi argumentu – nawet jeśli jego obywatele w ponad 
90 procent deklarują się jako wierzący. Jeśli pojawiają się one w de-
batach parlamentarnych niepotrzebnie (i  niesprawiedliwie!) nara-
żają Polskę na oskarżenia o sterowanie ku państwu konfesyjnemu, 
zaś Kościół w naszym kraju – o religijny fundamentalizm.

Państwo zobowiązane jest jednak do ochrony niedzieli jako in-
stytucji stojącej na straży wolności i godności człowieka – chroniącej 
go przed instrumentalizacją i komercjalizacją. Prawna ochrona do-
tyczy dalej niedzieli jako pewnej wartości kulturowej, jako dobra pu-
blicznego przesądzającego o  tożsamości naszych wspólnot: od ro-
dziny, poprzez wspólnoty gminne, parafi alne, regionalne, narodowe, 
aż do wspólnoty europejskiej. Racje indywidualne są przy tym kom-
plementarne z  racjami społecznymi eksponującymi integracyjny 
potencjał niedzieli.

W  perspektywie indywidualnej, w  czasach ostrej konkurencji 
i  nieustannego pośpiechu, racją bodaj najbardziej nośną jest nie-
dzielny odpoczynek. W  tym dniu człowiek przestaje być „czynni-
kiem gospodarczym”, wykracza poza pełnione funkcje zawodowe. 
Ma szansę zrelatywizować wagę codziennych trosk i zajęć. Ponieważ 
stał się aktywistą, potrzebuje czasowego zaprzestania działania dla 
nabrania dystansu do efektów swej pracy. Potrzebuje niedzieli, aby 
doświadczyć konieczności wyjścia poza wąsko rozumianą racjonal-
ność ekonomiczną i logikę skuteczności. W tym dniu może się prze-
konać, że produktywność i rentowność nie wyczerpują sensu życia, 
a sprawy materialne ustępują miejsca sprawom duchowym. Ma też 
szansę zatrzymania się, przerwania zabójczego pędu, uporządko-
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wania patologicznego stosunku do czasu i zaprowadzenia harmonii 
w tym obszarze6.

Wspomniany wyżej pożądany dystans wobec teologicznego ję-
zyka debaty publicznej nt. niedzieli nie oznacza zupełnej rezygnacji 
z przywoływania treści, które niosą ze sobą chociażby biblijna idea 
wyzwolenia Izraela z niewoli egipskiej oraz chrześcijańska idea zba-
wienia. Trzeba tylko umieć wyrazić je w  języku nośnym nawet 
w  środowisku zsekularyzowanym7. I  tak np. w  świętowaniu nie-
dzieli jako pierwszego dnia tygodnia mieści się treść bezcenna dla 
współczesnego człowieka przekonanego o  tym, że sam sobie 
wszystko zawdzięcza. Niedziela jest mianowicie poniekąd pamiąt-
ką darmowości. Jest dniem, który daje okazję do odkrycia własnej 
niesamowystarczalności i zależności od innych. Jest błogosławio-
nym czasem, pozwalającym otworzyć się na bezinteresowny dar 
miłości i przebaczenia.

Będąc świętem religijnym, jest niedziela znakiem Tajemnicy. To 
w opracowaniach socjologicznych zaznacza się, że daje „okazję kon-
taktu z  absolutem i  przeczucie transcendencji” (Sułkowski 1998, 
s. 114). Dzięki temu ma także wydźwięk antyideologiczny. Jej kul-
tywowanie uczy sceptycyzmu wobec ideologicznych obietnic ziem-
skiego spełnienia. Chroni przed groźbą zatracenia się w doczesno-
ści. Przypomina, że życie ludzkie sięga dużo głębiej. W  tej 
humanistycznej interpretacji niedziela okazuje się sojusznikiem nie 
tylko człowieka, ale i demokratycznego państwa.

Na pozór wśród racji przemawiających za prawną ochroną nie-
dzieli trudno znaleźć racje ekonomiczne. Ten typ argumentów wy-
taczany jest raczej przez przeciwników np. prawnego zakazu nie-
dzielnego handlu. Sprowadzają się one najczęściej do skarg na 
przeregulowanie gospodarki czy na straty związane z  ogranicze-
niem obrotów placówek handlowych. W  konsekwencji fi rmy zgła-

6 Pisze o tym m.in. Enzo Bianchi (1998, s. 176, 182). 
7 O tym, że „przekładanie racji religijnych na język aksjologii nie jest nigdy łatwe”, przeko-
nująco pisze Sławomir Sowiński (2007: 34). 
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szają obawy o własną kondycję i straszą wzrostem bezrobocia. Choć 
przytaczane w  środowiskach gospodarczych dane dotyczące strat 
ekonomicznych często są przesadzone i  wymagają weryfi kacji, to 
generalnie trzeba przyznać, że brak przepisów chroniących niedzie-
le i święta na krótką metę rzeczywiście zwiększa efektywność eko-
nomiczną. Niemniej obstawanie przy wolnej od pracy niedzieli wca-
le nie jest postulatem oderwanym od rzeczywistości. Tym bardziej, 
jeśli porzucimy krótkowzroczną perspektywę bieżącą na rzecz dłu-
gofalowej. Sprzeciwiając się składaniu niedzieli w ofi erze na ołtarzu 
racjonalności gospodarczej, państwo – owszem – wyznacza granice 
efektywności ekonomicznej. W ten sposób broni jednak człowieka 
przed uprzedmiotowieniem, a całą sferę publiczną przed dalszą ko-
mercjalizacją. Dzięki temu pośrednio umacnia bezcenny w życiu go-
spodarczym kapitał ludzki i kapitał społeczny.

W dobie indywidualizmu i atomizacji naszych wspólnot bardzo 
ważną przesłanką potrzeby prawnej ochrony niedzieli jest właśnie 
jej znaczenie integracyjne. Wspólne świętowanie, niezależnie od 
tego, czy ma charakter religijny czy świecki, jednoczy wspólnoty, bu-
duje ich tożsamość. W odniesieniu do Polski należy dodać, że chro-
niona prawnie niedziela jest jedną z instytucji generującą dobro nie-
zwykle u  nas defi cytowe: kapitał społeczny. Jest szansą na 
pogłębienie więzi, na „akumulację” tego kapitału. Zapewne twier-
dzenie Francisa Fukuyamy dotyczące kapitału społecznego: „dużo 
łatwiej go roztrwonić, niż odbudować świadomym działaniem ad-
ministracyjnym” (Fukuyama 1997, s. 403), jest prawdziwe. Znając 
jednak instytucje, w  których jest on „tworzony”, m.in. niedziele 
i święta, należy zabiegać o ich wspieranie i ochronę prawną.

Odrębną kwestią jest sposób dojścia do tego pożądanego celu. 
Nie powinny nas przy tym zniechęcać dwie dekady nieudanych prób 
zachowania świątecznego charakteru niedzieli. Być może wcale jesz-
cze defi nitywnie nie przegraliśmy niedzieli, jak to sugeruje tytuł cyto-
wanej już publikacji.
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4. Strategia dochodzenia do celu

Porażka podejmowanych dotąd w Polsce prób prawnego zakazu nie-
dzielnego handlu ma zapewne swoje przyczyny partyjno-polityczne. 
Trudno jednak zaprzeczyć, że sprawa ta nie cieszy się w Polsce po-
wszechnym poparciem. Wręcz przeciwnie, poparcie to stopniowo 
maleje. Według diagnozy Jarosława Gowina jeszcze z końca lat 90., 
niedzielny „nawyk cotygodniowych odwiedzin supermarketów” 
rozprzestrzenia się „z prędkością epidemii” (Gowin 1999, s. 275).

Wniosek płynący z  tej konstatacji powinien być jednoznaczny: 
bez zmiany społecznego nastawienia wobec niedzieli nie należy po-
dejmować kolejnych prób regulacji prawnych. Trzeba porzucić złud-
ną wiarę w automatyczną moc prawnych zakazów. Owszem, jak po-
kazuje chociażby Ustawa o ochronie życia z 1993 roku, prawo pełni 
nie tylko funkcję restrykcyjną, ale i edukacyjną. Dwadzieścia lat jej 
obowiązywania istotnie zmieniło postawy Polaków wobec życia po-
czętego. Niemniej już w punkcie wyjścia ważne jest społeczne po-
parcie wartości, którą chcemy chronić prawnie. Droga „na skróty” 
w tym wypadku zwykle kończy się niepowodzeniem.

Ponieważ brak dostatecznej prawnej ochrony niedzieli nie wywo-
łuje w  Polsce powszechnego oburzenia ani sprzeciwu, należałoby 
zacząć od szeroko zakrojonej, mądrej edukacji. Skoro argumenty 
przeciwników takiej ochrony trafi ają do przekonania większości, 
wskazane byłoby podjęcie spokojnej polemiki – ukazywanie kryją-
cych się za nimi przekłamań i uproszczeń. Przede wszystkim jednak 
trzeba umieć atrakcyjnie pokazać wartość wolnej od pracy i handlu 
niedzieli.

Trudno mieć nadzieję na zmianę mentalności w kwestii święto-
wania niedzieli bez zaplecza silnego ruchu społecznego. Owszem, 
kilka lat temu zostało w Polsce powołane „Przymierze na rzecz wol-
nej niedzieli”, w diecezji legnickiej działa „Społeczny Ruch Święto-
wania Niedzieli”, ale ich siła nacisku jest – jak dotąd – niewielka. 
Wiedza o działalności i postulaty tych ruchów nie zdołały się szerzej 
przebić do opinii publicznej. Punktem odniesienia dla ich ożywienia 
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może być niewątpliwy sukces polskiego ruchu pro-life. Wartość ży-
cia, o którą walczy, jest jednak znacznie bardziej wyrazista niż war-
tość niedzieli. W przeciwieństwie do pozbawienia kogoś życia szko-
dy związane z  naruszaniem dnia świątecznego nie są od razu 
widoczne. Na dostrzeżenie i docenienie wartości tego dnia potrzeba 
czasu. Kształtowanie kultury prawnej jest przecież procesem długo-
falowym.

W odniesieniu do strategii działania na rzecz skutecznej ochrony 
niedzieli wiele można się nauczyć od austriackiej organizacji poza-
rządowej „Sojusz na rzecz wolnej niedzieli” (Allianz für den freien 
Sonntag). Jest to zjednoczenie bardzo różnych ugrupowań, obejmu-
jące takie instytucje jak związki zawodowe, stowarzyszenia, izby go-
spodarcze, grupy interesu, ruchy społeczne, kościoły itp. Zasadami 
określającymi profi l „Sojuszu” i bezwzględnie przestrzeganymi przy 
realizacji wyznaczonych zadań są: ponadpartyjność, pluralizm świa-
topoglądowy, dobro społeczne, otwartość na kooperację, niezależ-
ność od instancji państwowych. Organizacja ta koncentruje się m.in. 
na kształtowaniu świadomości społecznej, np. poprzez działania me-
dialne, kampanie społeczne, upowszechnianie materiałów informa-
cyjnych, organizację różnych imprez. „Sojusz” zajmuje publiczne sta-
nowisko wobec aktualnych kwestii dotyczących niedzieli i świąt oraz 
organizuje różne robocze grupy celowe zajmujące się takimi ważny-
mi kwestiami, jak np. liberalizacja i elastyczność struktur czasu pracy 
czy organizacja pracy. Podejmuje też działania lobbingowe dla reali-
zacji celu w postaci zachowania chronionego prawnie świątecznego 
charakteru niedziel i świąt8. Wieloletnia obywatelska aktywność tej 
organizacji, jej obecność w mediach, przebicie się do opinii publicznej 
spowodowały, że popieranie idei wolnych niedziel i świąt należy dziś 
w Austrii do „dobrego tonu”.

8 Dane dotyczące założeń programowych, ogólnego profi lu, aktywności, struktury organi-
zacyjnej, zasobów i fi nansowania organizacji Allianz für den freien Sonntag Österreich moż-
na znaleźć pod adresem: www.freiersonntag.at.
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Osiągnięcie w Polsce podobnego sukcesu zależy, jak się wydaje, 
od spełnienia jeszcze jednego warunku (o którym wspominałam już 
wyżej). Nie można mianowicie pozwolić środowiskom przeciwnym 
prawnej ochronie niedzieli wmówić opinii publicznej, że chodzi tu 
o ochronę wartości religijnej9. Broniąc niedzieli, trzeba konsekwent-
nie obstawać, że zagrożona wartość mieści się w  obszarze „prawa 
naturalnego”, czyli na płaszczyźnie ponadkonfesyjnej, ponadreligij-
nej, niezależnej od wyznawanego światopoglądu i że jej naruszenie 
uderza w godność osoby ludzkiej oraz trwałość naszych wspólnot.

Jeśli już okaże się, że ewentualna inicjatywa ustawodawcza 
w  sprawie prawnej ochrony niedzieli rzeczywiście może liczyć na 
szerokie poparcie społeczne, dobrze by było, aby wyraziło się ono 
silnym naciskiem zorganizowanych grup społecznych, w  tym 
zwłaszcza związków zawodowych oraz różnych ruchów i stowarzy-
szeń, na decydentów. Przecież w demokratycznej procedurze legi-
slacyjnej, także dotyczącej niedzieli, jest miejsce na mądry lobbing.

Zasada ponadpartyjności, którą tak zdecydowanie eksponuje au-
striacki „Sojusz na rzecz wolnej niedzieli”, tym bardziej dotyczy krę-
gów politycznych. Bo też niedzieli nie można sprowadzać do warto-
ści partyjno-politycznej. Sprawa jej prawnej ochrony bezwzględnie 
wymaga zbudowania ponadpartyjnego konsensu. Jak wiadomo, 
skuteczny polityk wiele sił i  czasu poświęca cichej dyplomacji na 
przedpolu procesu legislacyjnego. Dla słusznej sprawy szuka sojusz-
ników także w obozie politycznych przeciwników. Jest gotów do za-
wierania kompromisów.

Poza tym skuteczność działania wymaga stosowania strategii 
„małych kroków”. Jeśli określony układ sił parlamentarnych rzeczy-
wiście hic et nunc nie pozwala na prawną ochronę wszystkich nie-
dziel i świąt ani tym bardziej na konstytucyjną gwarancję tej warto-

9 Wskazywano na to w komentarzach do odczytanego 30 grudnia 2012 roku listu bisku-
pów polskich w obronie niedzieli. Konrad Sawicki (2013) pisał: „Postulat zakazu handlu 
w niedzielę nie jest motywowany wyłącznie względami religijnymi. Idzie on również w pa-
rze z wartościami świeckimi”.
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ści, to trzeba skoncentrować się na realizacji skromniejszego celu10. 
Właśnie dzięki takiej strategii udało się w 2007 roku „obronić” cho-
ciaż dwanaście dni świątecznych. W każdym razie, jak pokazuje ka-
zus niedzieli, postawa „wszystko albo nic” jest typowym przykła-
dem „niemoralnej bezkompromisowości” w  polityce (por. Dylus 
2011). Zresztą zwykle kończy się klęską.
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