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LISTA ZAŁĄCZNIKÓW  

Załącznik nr 1  

uchwała Nr LXXXI/1257/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 września 2013 r. w sprawie 

przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków dot. propozycji 

ustalania dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów 

gastronomicznych i usługowych na terenie Gminy Miejskiej Kraków 

Załącznik nr 2 - komentarze mieszkańców zamieszczone w dziale „aktualne konsultacje” 

Załącznik nr 3 - posty zamieszczone w dziale „Forum” 

Załącznik nr 4 - maile mieszkańców 

Załącznik nr 5 - komentarze i wiadomości od internautów zamieszczone na portalu 

społecznościowym Facebook na profilu Dialog Społeczny w Krakowie 

Załącznik nr 6 - pisma, które wpłynęły do Urzędu Miasta Krakowa w formie papierowej 

Załącznik nr 7 - uchwały rad dzielnic 

Załącznik nr 8 - opinie innych podmiotów 
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Wprowadzenie 

W okresie 4 listopada – 3 grudnia 2013 r. odbyły się konsultacje społeczne projektu 

uchwały w sprawie ustalenia dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu 

detalicznego, zakładów gastronomicznych i usługowych na terenie Gminy Miejskiej Kraków. 

 

Konsultacje były prowadzone na podstawie uchwały Nr LXXXI/1257/13 Rady Miasta 

Krakowa z dnia 11 września 2013 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami 

Gminy Miejskiej Kraków dot. propozycji ustalania dni i godzin otwierania oraz zamykania 

placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i usługowych na terenie Gminy 

Miejskiej Kraków. 

 

Jednostkami odpowiedzialnymi za przeprowadzenie konsultacji społecznych z ramienia 

Prezydenta Miasta Krakowa były:  

 pod względem merytorycznym - Wydział Spraw Administracyjnych (Referat Handlu  

i Usług),  

 pod względem koordynacji procesu konsultacji społecznych w Gminie Miejskiej 

Kraków - Wydział Rozwoju Miasta (Referat ds. Komunikacji Społecznej).  

 

1. Przedmiot Raportu 

Przedmiotem niniejszego Raportu jest informacja z przebiegu procesu konsultacji oraz 

prezentacja wyników wraz z podsumowaniem konsultacji społecznych projektu uchwały  

w sprawie ustalenia dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, 

zakładów gastronomicznych i usługowych na terenie Gminy Miejskiej Kraków. 

 

2. Cel konsultacji społecznych 

Celem konsultacji społecznych było poinformowanie mieszkańców Krakowa oraz instytucji 

działających na terenie Gminy Miejskiej Kraków o planowanych przez Radę Miasta Krakowa 

zmianach prawa lokalnego w zakresie funkcjonowania placówek handlu detalicznego, a także 

zebranie opinii i uwag na temat proponowanych zmian.  

 

3. Przebieg konsultacji społecznych 

Konsultacje społeczne rozpoczęły się 4 listopada 2013 r. i były poprzedzone szeroką akcją 

informacyjną. Przedmiot konsultacji - projekt uchwały dot. propozycji ustalania dni i godzin 

otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych  

i usługowych na terenie Gminy Miejskiej Kraków został wyłożony w miejscach, które 

zapewniały swobodny dostęp mieszkańców do pełnej Informacji, a w szczególności: 

1) został wyłożony na okres 30 dni w Kancelarii Magistratu, Plac Wszystkich Świętych 3/4 

w Krakowie, a także w innych siedzibach Urzędu Miasta Krakowa oraz placówkach 

miejskich jednostek organizacyjnych i przedsiębiorstw komunalnych, w siedzibach 

poszczególnych Rad i Zarządów Dzielnic Miasta Krakowa, 
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2) udostępniony w formie elektronicznej za pośrednictwem Biuletynu Informacji Publicznej 

Miasta Krakowa i Miejskiej Prezentacji Internetowej „Magiczny Kraków”, Serwisu 

Internetowego Dialog Społeczny Urzędu Miasta Krakowa (www.dialoguj.pl), a także za 

pośrednictwem Dwutygodnika Miejskiego KRAKÓW.PL. 

O terminie wyłożenia projektu uchwały mieszkańcy byli powiadomieni poprzez umieszczenie 

informacji w tym zakresie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Krakowa, miejskich 

jednostek organizacyjnych i przedsiębiorstw komunalnych, w siedzibach Rad i Zarządów 

Dzielnic Miasta Krakowa, w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, Miejskiej 

Prezentacji Internetowej „Magiczny Kraków”, Serwisie Internetowym Dialog Społeczny 

Urzędu Miasta Krakowa, za pośrednictwem Dwutygodnika Miejskiego KRAKÓW.PL.  

 

3) został przekazany podmiotom wskazanym w § 2 ust. 5 pkt 1-13 uchwały  

Nr LXXXI/1257/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 września 2013 r. w sprawie 

przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków dot. propozycji 

ustalania dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, 

zakładów gastronomicznych i usługowych na terenie Gminy Miejskiej Kraków, która 

stanowi załącznik nr 1 do raportu. 

Konsultacje społeczne w przedmiotowej sprawie były nagłaśniane w lokalnych, regionalnych 

i ogólnopolskich środkach masowego przekazu, takich jak prasa, radio, TV, Internet, media 

społecznościowe. 

3.1 Konsultacje internetowe poprzez Serwis Dialog Społeczny  

Pełne konsultacje internetowe były prowadzone przez Serwis internetowy Dialog Społeczny 

Urzędu Miasta Krakowa www.dialoguj.pl. 

31 października 2013 r. w serwisie internetowym www.dialoguj.pl zostały uruchomione 

konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie propozycji 

ustalenia dni i godzin pracy placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych  

i usługowych na terenie Krakowa. 

Podczas konsultacji wykorzystano następujące elementy serwisu: dział „aktualności”, dział 

„aktualne konsultacje”, dział „forum”, e-mail: dialoguj@um.krakow.pl, sonda. 

 

W dziale „aktualności” zamieszczono informacje dotyczące projektu uchwały Rady Miasta 

Krakowa w sprawie propozycji ustalenia dni i godzin pracy placówek handlu detalicznego, 

zakładów gastronomicznych i usługowych na terenie Krakowa.. Opublikowano informację  

o rozpoczęciu przedmiotowych konsultacji. W tekście podano informacje o przedmiocie  

i czasie prowadzenia konsultacji. Pod tekstem zamieszczono link przekierowujący  

do obszerniejszej informacji na temat przedmiotowych konsultacji społecznych, 

zamieszczonej w dziale „aktualne konsultacje” oraz podlinkowane zaproszenie do dyskusji  

na Forum. 

http://www.dialoguk.pl/
http://www.dialoguj.pl/
http://www.dialoguj.pl/
mailto:dialoguj@um.krakow.pl
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W dziale „aktualne konsultacje” opublikowano informację o zaczynających się 

konsultacjach społecznych projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie propozycji 

ustalenia dni i godzin pracy placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych  

i usługowych na terenie Krakowa. W tekście, poza krótkim opisem przedmiotu konsultacji, 

podano informacje o czasie prowadzenia konsultacji, możliwościach i zasadach składania 

swoich uwag i opinii przez mieszkańców i instytucje oraz o terminie i adresach, na jakie 

zainteresowani mieszkańcy mogli składać swoje uwagi do konsultowanego projektu. 

 

Ponadto, jako pliki do pobrania zamieszczono:  

 

– uchwałę Nr LXXXI/1257/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 września 2013 r. w sprawie 

przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków dot. propozycji 

ustalenia dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów 

gastronomicznych i usługowych na terenie Gminy Miejskiej Kraków, 

  

– załącznik do uchwały Nr LXXXI/1257/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 września 2013 r. 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków dot. 

propozycji ustalenia dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, 

zakładów gastronomicznych i usługowych na terenie Gminy Miejskiej Kraków, tj. projektu 

uchwały w sprawie ustalenia dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu 

detalicznego, zakładów gastronomicznych i usługowych na terenie Gminy Miejskiej Kraków. 

 

Pod tekstem zamieszczono także podlinkowane zaproszenie do dyskusji na „Forum”. 

Również pod tekstem mieszkańcy mieli możliwość dodawania swoich komentarzy 

dotyczących przedmiotowych konsultacji. 

 

Łącznie w okresie od 31 października do 3 grudnia 2013 r. zamieszczonych zostało  

30 komentarzy, które stanowią załącznik nr 2 do niniejszego raportu. Komentarze 

zamieszczone przez internautów do godz. 18:06 5 listopada 2013 r. zostały skopiowane przez 

administratora strony do nowego działu na „Forum”. 

 

5 listopada 2013 r. na forum internetowym Dialogu Społecznego został utworzony dział 

„Konsultacje społeczne w sprawie ustalenia dni i godzin pracy placówek handlu 

detalicznego, zakładów gastronomicznych i usługowych”. Tego samego dnia administrator 

serwisu przeniósł tam komentarze zamieszczone przez mieszkańców w dziale „aktualne 

konsultacje”. Na „Forum” w okresie konsultacji opublikowane zostały łącznie 73 posty 

mieszkańców, które stanowią załącznik nr 3 do niniejszego raportu. 

 

Mieszkańcy mieli również możliwość przesyłania swoich opinii i uwag drogą elektroniczną 

na adres e-mail: dialoguj@um.krakow.pl. E-maile stanowią załącznik nr 4 do niniejszego 

raportu.  

Wpłynęły 673 e-maile, w tym 660 do 3 grudnia 2013 r. i 13 po tym terminie. 

Ponieważ konsultacje w tej formie nie były prowadzone z wykorzystaniem formularza, 

mailto:dialoguj@um.krakow.pl
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Nadawcy mieli możliwość swobodnego wypowiedzenia się na temat projektu uchwały. Taka 

forma konsultacji sprawiła, że nie wszyscy respondenci odnosili się do ograniczenia handlu  

w Wigilię, Wielki Piątek i niedziele – znaczna część osób zajmowała stanowisko jedynie  

w sprawie wybranych przez siebie dni, najczęściej niedziel. Z uwagi na ten fakt głosy 

mieszkańców liczono osobno dla Wigilii, Wielkiego Piątku i niedziel. Po odrzuceniu e-maili 

powtarzających się oraz wysłanych z tego samego adresu mailowego uzyskano następujący 

wynik: 

 Wigilia – 179 za ograniczeniem handlu, 153 przeciw ograniczeniu (w tym w okresie 

do 3 grudnia 2013 r. – 172 za ograniczeniem handlu, 151 przeciw ograniczeniu), 

 Wielki Piątek - 257 za ograniczeniem handlu, 159 przeciw ograniczeniu (w tym  

w okresie do 3 grudnia 2013 r. – 250 za ograniczeniem handlu, 155 przeciw 

ograniczeniu), 

 niedziele - 317 za ograniczeniem handlu, 238 przeciw ograniczeniu (w tym w okresie 

do 3 grudnia 2013 r. – 308 za ograniczeniem handlu, 234 przeciw ograniczeniu). 

 

Do grona osób popierających ograniczenia zaliczono również te głosy, które zgadzały się,  

co do zasady czasowego ograniczenia, jednak proponowały inne godziny. Wśród osób 

popierających projekt uchwały takich głosów było 71 (w tym do dnia 3 grudnia 2013 r. - 69). 

 

Ponadto 22 osoby opowiedziały się przeciwko wyłączeniu z proponowanych ograniczeń 

aptek, stacji paliw, oraz placówek handlu detalicznego w nich usytuowanych, placówek 

handlu detalicznego usytuowanych w hostelach, motelach i hotelach, o czym mowa  

w konsultowanym projekcie uchwały.  

 

6 listopada 2013 r. na stronie Dialog Społeczny uruchomiona została sonda internetowa 

dotycząca projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie propozycji ustalenia dni  

i godzin pracy placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych  

i usługowych na terenie Krakowa. 

Zadane w sondzie pytanie brzmiało:  

 

„Czy popierasz propozycję radnych, aby w Krakowie ograniczyć handel detaliczny w Wigilię, 

Wielki Piątek i niedziele do godz. 12.00?” 

 

Internauci mogli wybrać jedną z trzech odpowiedzi: 

– „Tak” 

– „Nie” 

– „Mam inną propozycję, wypowiem się na forum Dialoguj.pl”. 

 

Odpowiedź „Tak” wybrało: 913 internautów. 

Odpowiedź „Nie” wybrało: 1301 internautów. 

Odpowiedź „Mam inną propozycję, wypowiem się na forum Dialoguj.pl” wybrało:  

26 internautów. 
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Konsultacje internetowe projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie propozycji 

ustalenia dni i godzin pracy placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych  

i usługowych na terenie Krakowa zakończyły się 3 grudnia 2013 r. W czasie prowadzenia 

konsultacji, od 4 listopada do 3 grudnia 2013 r., stronę www.dialoguj.pl odwiedziły 9062 

osoby.  

 

4 grudnia 2013 r. opublikowano w dziale „aktualności” informację o zakończeniu konsultacji 

projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie propozycji ustalenia dni i godzin pracy 

placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i usługowych na terenie Krakowa 

oraz o przewidywanym terminie opublikowania wyników konsultacji i przeniesiono 

konsultacje z działu „aktualne konsultacje” do działu „zakończone konsultacje”. 

 

3.2 Informacje o konsultacjach zamieszczone na portalu społecznościowym Facebook  

 

31 października 2013 r. opublikowano na portalu społecznościowym informację  

o uruchomieniu konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie 

propozycji ustalenia dni i godzin pracy placówek handlu detalicznego, zakładów 

gastronomicznych i usługowych na terenie Krakowa.  

Informacja ta przekierowywała internautów do wiadomości opublikowanej tego samego dnia 

w serwisie www.dialoguj.pl .  

 

7 listopada 2013 r. opublikowano post zachęcający internautów do wzięcia udziału w dyskusji 

dotyczącej projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie propozycji ustalenia dni  

i godzin pracy placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i usługowych  

na terenie Krakowa w dziale „Forum” na stronie www.dialoguj.pl . 

4 grudnia 2013 r. opublikowano informację o zakończeniu konsultacji projektu uchwały Rady 

Miasta Krakowa w sprawie propozycji ustalenia dni i godzin pracy placówek handlu 

detalicznego, zakładów gastronomicznych i usługowych na terenie Krakowa oraz  

o przewidywanym terminie opublikowania wyników konsultacji. 

Wszystkie posty i zapytania, które wpłynęły poprzez profil na Facebooku stanowią załącznik 

nr 5 do niniejszego raportu. 

 

3.3 Pisma, które wpłynęły do Urzędu Miasta Krakowa w formie papierowej 

Wpłynęło 159 pism, w tym 109 do 3 grudnia 2013 r. i 50 po tym terminie.  

Popierających uchwałę – 155 pism (w tym do 3 grudnia 2013 r. – 107 pism), przeciw – 2  

(w tym do 3 grudnia 2013 r. – 2 pisma).  

Część pism zostało wysłanych przed końcem konsultacji – o czym świadczą daty ze stempli 

pocztowych, ale dotarły do Urzędu Miasta Krakowa już po oficjalnym zakończeniu 

konsultacji. 

Kopie ww. pism stanowią załącznik nr 6 do niniejszego raportu.  

 

http://www.dialoguj.pl/
http://www.dialoguj.pl/
http://www.dialoguj.pl/
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3.4 Konsultacje (pisma) z podmiotami wskazanymi w § 2 ust. 5 pkt. 1-13 

 

Zgodnie z § 2 ust. 5 pkt. 1-13 uchwały Nr LXXXI/1257/13 Rady Miasta Krakowa  

z dnia 11 września 2013 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej 

Kraków dot. propozycji ustalania dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu 

detalicznego, zakładów gastronomicznych i usługowych na terenie Gminy Miejskiej Kraków, 

zwrócono się o opinie do następujących podmiotów i instytucji: 

1. Związków zawodowych (Rada Wojewódzka OPZZ Województwa Małopolskiego. Region 

Małopolski NSZZ Solidarność, NSZZ Solidarność 80). 

2. Powiatowego Rzecznika Praw Konsumentów (Miejski Rzecznik Konsumentów). 

3. Samorządów pracodawców, organizacji zrzeszających przedsiębiorców, które regularnie 

współpracują z władzami Miasta Krakowa w sprawach związanych z rozwojem 

przedsiębiorczości (Małopolski Związek Pracodawców, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, 

Business Center Club, Business Park Zawiła, Centrum Innowacji, Transferu Technologii  

i Rozwoju Uniwersytetu, Centrum Przedsiębiorczości Społecznej, Fundacja Partnerstwo dla 

Środowiska, Fundacja Rozwoju Gospodarczo -Społecznego FROGOS, Fundusz Mikro Bank, 

Inicjatywa Mikro, Krakowska Kongregacja Kupiecka, Krakowskie Stowarzyszenie Kupców  

i Przedsiębiorców Gigant, Małopolska Izba Budowlanych, Małopolska Izba Rzemiosła  

i Przedsiębiorczości, Małopolskie Stowarzyszenie Kupców i Przedsiębiorców, Małopolska 

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., Management Club, Biuro Promocji i Partnerstwa 

MORES, Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji, Nordic House, 

Politechnika Krakowska, Polskie Stowarzyszenie Chrześcijańskich Przedsiębiorców, Polskie 

Stowarzyszenie Ubezpieczenia Społecznego Oddział Małopolska, Polsko-Słowacka Izba 

Przemysłowo - Handlowa, Stowarzyszenie – Towarzystwo KRAM, Stowarzyszenie 

Inżynierów i Techników Mechaników Polskich, Stowarzyszenie Małych i Średnich 

Przedsiębiorstw „Krak-Business”, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Miasta Krakowa  

– Przyjazny Kraków, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wyższa Szkoła Zarządzania  

i Bankowości w Krakowie, Izba Przemysłowo – Handlowa w Krakowie). 

4. Archidiecezji Krakowskiej i przedstawicieli innych Kościołów i związków wyznaniowych 

działających na terenie miasta Krakowa (Gmina Wyznaniowa Żydowska w Krakowie, Parafia 

Ewangelicko – Augsburska w Krakowie, Parafia Prawosławna w Krakowie, Zbór Kościoła 

Zielonoświątkowego Betlejem w Krakowie, Kuria Biskupia diecezji krakowsko  

– częstochowskiej Kościoła Polskokatolickiego, Centrum Muzułmańskie w Krakowie). 

5. Ministra Pracy i Polityki Społecznej. 

6. Osiemnastu Rad i Zarządów Dzielnic Miasta Krakowa. 

7. Właściwej Okręgowej Izby Aptekarskiej (Okręgowa Izba Aptekarska w Krakowie). 

8. Małopolskiej Organizacji Turystycznej. 

9. Wojewody Małopolskiego. 

10. Marszałka Województwa Małopolskiego. 

11. Organizacji konsumenckich (Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Delegatura  

w Krakowie, Klub Federacji Konsumentów, Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej  

w Krakowie). 

12. Okręgowego Inspektora Pracy (Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy  

w Krakowie). 

13. Krakowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz przedstawicieli zarządów miejskich 

placów targowych (Krakowskie Centrum Handlowo-Targowe Sp. z o.o., „Złoty Wiek”  

Sp. z o.o., Spółka Kupiecka „Stary Kleparz” Sp. z o.o., PHU „Unitarg” Sp. z o.o., „Plac 

Imbramowski” Sp. z o.o., PHU „Kazimierz” Sp. z o.o., Spółka Kupiecka „Nowy Kleparz”  

Sp. z o.o., PPHU „Daniel” s.c., „Bulwar” s.c., Pani Magdalena Śpiewak, PHU „Wilga” Spółka 

Jawna, „Plac Rydla” Sp. z o.o., PHU „Stawy” Sp. z o.o., FHU „Novum Plac” Sp. z o.o., FHU 

„Warzywniak” s.c., „Kwiaciarki Krakowskie Kazimiera Rogozińska, Teresa Surówka  

i Wspólnicy” sp.j.). 
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Wpłynęło 36 pism, w tym 30 do 3 grudnia 2013 r.  

 

3.4.1 Opinie Rad Dzielnic 

 

Z 36 ww. pism 14 stanowią opinie Rad Dzielnic (Rada Dzielnicy XVII podjęła dwie 

uchwały). Podobnie jak w przypadku opinii e-mailowych, tak i w tym przypadku obliczenia 

wyniku dokonano osobno dla poszczególnych dni – Wigilia, Wielki Piątek i niedziele. 

 

Zestawienie tabelaryczne: 

Dzielnica Ograniczenia handlu w: 

Wigilia Wielki Piątek Niedziele 

ZA PRZECIW ZA PRZECIW ZA PRZECIW 

Dzielnica I X  X  BRAK OPINII 

Dzielnica II  X  X  X 

Dzielnica III  X  X  X 

Dzielnica IV  X  X  X 

Dzielnica V X  X  X  

Dzielnica VI BRAK OPINII  

Dzielnica VII  X  X  X 

Dzielnica 

VIII 

 X  X  X 

Dzielnica IX  X  X  X 

Dzielnica X X  X  X  

Dzielnica XI X  X  X  

Dzielnica XII BRAK OPINII 

Dzielnica 

XIII 

X  Nie zajęła stanowiska  

w sprawie Wielkiego 

Piatku 

X  

Dzielnica 

XIV 

BRAK OPINII 

Dzielnica XV BRAK OPINII 

Dzielnica 

XVI 

BRAK OPINII 

Dzielnica 

XVII 

X   X X  

Dzielnica 

XVIII 

X  X  X  

BILANS 7 6 5 7 6 6 

 

Uchwały Rad dzielnic stanowią załącznik numer 7 do niniejszego raportu 
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3.4.2 Opinie innych podmiotów 

Zestawienie tabelaryczne: 

Instytucja Ograniczenia handlu w: 

Wigilia Wielki Piątek Niedziele 

ZA PRZECIW ZA PRZECIW ZA PRZECIW 

Krakowska 

Kongregacja 

Kupiecka 

 X  X  X 

 

Towarzystwo 

Kram 

Stowarzyszenie 

Użytkowników  

i Miłośników 

Historii Sukiennic 

 X  X  X 

Niezależny 

Samorządowy 

Związek 

Zawodowy 

Solidarność 

Region 

Małopolski 

X  X  X  

Krakowska Rada 

Działalności 

Pożytku 

Publicznego 

Wstrzymała się od wydania opinii 

Polska 

Organizacja 

Handlu  

i Dystrybucji 

 X  X  X 

Porozumienie na 

Rzecz Rozwoju 

Przedsiębiorczości 

w Krakowie 

 X  X  X 

Niezależny 

Samorządowy 

Związek 

Zawodowy 

Solidarność, 

Małopolska Sekcja 

Pracowników 

Handlu 

X  X  X  

Rada 

Ogólnopolskiego 

Porozumienia 

Związków 

 X  X  X 
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Zawodowych  

w Krakowie  

i Powiatu 

Krakowskiego 

Wojewódzki 

Inspektorat 

Inspekcji 

Handlowej 

Nie zajął stanowiska w sprawie projektu uchwały 

Dyrekcja 

Krakowskich 

Centrów 

Handlowych 

Nie zajęła stanowiska w sprawie Wigilii Bożego 

Narodzenia i Wielkiego Piątku 

 X 

Firma Handlowo 

Usługowa 

„Novum Plac”  

Sp. z o.o. 

 X  X  X 

Federacja 

Konsumentów 

Oddział  

w Krakowie 

 X  X  X 

Partia Twój Ruch  X  X  X 

Urząd Ochrony 

Konkurencji  

i Konsumentów 

Delegatura  

w Krakowie 

Nie zaopiniował projektu uchwały 

Izba Przemysłowo 

– Handlowa  

w Krakowie 

 X  X  

 

X 

 

Stowarzyszenie 

Solidarni 2010 

X  X  X  

Metropolita 

Krakowski 

Archidiecezja Krakowska nie odniosła się szczegółowo do projektu uchwały, 

poprzestając na wskazaniu zasadniczych elementów doktryny Kościoła 

Katolickiego 

Cech Rzemiosł 

Spożywczych 

 X  X  X 

Konfederacja 

Lewiatan 

 X  X  X 

Miejski Rzecznik 

Konsumentów 

Przedstawił możliwe ewentualne konsekwencje wprowadzenia uchwały  

Krakowski 

Oddział 

Stowarzyszenia 

KoLiber 

 X  X  X 

Firma Handlowa 

Łodzińscy 

X  X  X  
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Nieruchomości Sp. 

z o.o. 

BILANS 4 12 4 12 4 13 

 

Kopie pism stanowią załącznik nr 8 do raportu. 

 

4. Wyniki konsultacji  

 

Łącznie uzyskano następujące wyniki dla poszczególnych konsultowanych dni  

(z uwzględnieniem opinii Rad Dzielnic i instytucji): 

 Wigilia – 1258 za ograniczeniem handlu, 1476 przeciw ograniczeniu (w tym w okresie  

do 3 grudnia 2013 r. – 1202 za ograniczeniem handlu, 1472 przeciw ograniczeniu), 

 Wielki Piątek - 1334 za ograniczeniem handlu, 1483 przeciw ograniczeniu (w tym  

w okresie do 3 grudnia 2013 r. – 1278 za ograniczeniem handlu, 1477 przeciw 

ograniczeniu), 

 niedziele - 1395 za ograniczeniem handlu, 1562 przeciw ograniczeniu (w tym w okresie 

do 3 grudnia 2013 r. – 1335 za ograniczeniem handlu, 1556 przeciw ograniczeniu). 

 

Ponadto 22 osoby opowiedziały się przeciwko wyłączeniu z proponowanych ograniczeń 

aptek, stacji paliw, oraz placówek handlu detalicznego w nich usytuowanych, placówek 

handlu detalicznego usytuowanych w hostelach, motelach i hotelach, o czym mowa  

w konsultowanym projekcie uchwały. 

 

Załączona do niniejszego raportu korespondencja stanowi nie tylko potwierdzenie 

podsumowanych wyżej wyników, ale zawiera także argumenty osób i instytucji zajmujących 

stanowisko w tej sprawie, możliwe konsekwencje oraz inne propozycje. 

 

5. Uwagi 

Należy wspomnieć o nieścisłości w uchwale nr LXXXI/1257/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 

11 września 2013 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej 

Kraków dot. propozycji ustalenia dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu 

detalicznego, zakładów gastronomicznych i usługowych na terenie Gminy Miejskiej Kraków, 

która mógła mieć wpływ na wynik konsultacji. Otóż § 1 uchwały mówi o konsultacjach  

„w przedmiocie propozycji ograniczenia handlu detalicznego w dniu Wigilii Bożego 

Narodzenia, Wielki Piątek i niedzielę zawartych w załączniku nr 1 do uchwały tj. projekcie 

uchwały w sprawie ustalenia dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu 

detalicznego, zakładów gastronomicznych i usługowych na terenie Gminy Miejskiej 

Kraków”. Tymczasem ów projekt uchwały (czyli faktyczny przedmiot konsultacji w § 2 ust. 2 

stanowi iż „W dni, wg obrzędu rzymsko-katolickiego, Wigilii Bożego Narodzenia w dniu 24 

grudnia oraz Wielki Piątek, placówki handlu detalicznego mogą być czynne najpóźniej  
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do godz. 12.00 z zastrzeżeniem §3”. Nie wspomniano zatem ani słowem o niedzieli 

(niedzielach). O niedzieli nie wspomniano także w uzasadnieniu do projektu uchwały.  

W związku z powyższym nie jest do końca jasna intencja Projektodawcy.  

Konsultacje społeczne zostały przeprowadzone w taki sposób, aby umożliwić 

mieszkańcom i przedstawicielom instytucji działających na terenie Gminy Miejskiej Kraków 

złożenie uwag i opinii w sprawie wszystkich dni, tj. Wigilii Bożego Narodzenia, Wielkiego 

Piątku oraz niedziel. 

Załączone do niniejszego raportu opinie nie zawierają danych osobowych nadawców 

pism i e-maili, które zostały utajnione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 

danych osobowych (Dz.U. z 1997 r. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.). Ponadto do załącznika  

nr 5 nie dołączono e-maila popierającego projekt uchwały z uwagi na wyraźne życzenie 

nadawcy, by nie ujawniać jego korespondencji.  


