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SPRAWOZDANIE 

KOMISJI GOSPODARKI NARODOWEJ I INNOWACYJNOŚCI 

oraz 

KOMISJI RODZINY, POLITYKI SENIORALNEJ I SPOŁECZNEJ 
 

(wraz z zestawieniem wniosków) 

 

 

 

Komisje, na posiedzeniu w dniu 15 grudnia 2017 r. rozpatrzyły wnioski zgłoszone w toku 

debaty w dniach 14 i 15 grudnia 2017 r. nad ustawą  

o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni 

i przedstawiają Wysokiemu Senatowi następujące stanowisko: 

 

- Wysoki Senat raczy przyjąć wnioski zawarte w pkt II ppkt: 1, 4, 6, 7, 9, 10, 12-15 

oraz 22. 

 

 

 

 

 

 Przewodniczący Komisji   Przewodniczący Komisji 

 Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej  Gospodarki Narodowej i Innowacyjności 

 (-) Jarosław Duda  (-) Andrzej Stanisławek 
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 Z E S T AW I E N I E  W N I O S K Ó W  

do ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz 

w niektóre inne dni 

 

I. Wniosek o odrzucenie ustawy. Wniosek 

mniejszości 

KGNI, 

KRPSS 

oraz sen. 

M. Borowskiego 

II. Wnioski o wprowadzenie poprawek do ustawy:  

1)  w art. 3 w pkt 1 wyrazy „obiekty, w których” zastępuje się wyrazami 

„obiekt, w którym” oraz wyrazy „sklepy, stoiska, stragany, hurtownie, 

składy węgla, składy materiałów budowlanych, domy towarowe, domy 

wysyłkowe, biura zbytu – jeżeli w takich placówkach” zastępuje się 

wyrazami „sklep, stoisko, stragan, hurtownię, skład węgla, skład 

materiałów budowlanych, dom towarowy, dom wysyłkowy, biuro zbytu 

– jeżeli w takiej placówce”; 

Poprawka 

KGNI,  

KRPSS  

poparta przez 

połączone komisję 

2)  w art. 3 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) wykonywaniu czynności związanych z handlem – należy przez to 

rozumieć wykonywanie w placówce handlowej czynności 

bezpośrednio związanych z handlem przez pracownika lub 

zatrudnionego, wykonywanie w takiej placówce przez pracownika 

lub zatrudnionego czynności związanych z magazynowaniem 

towarów lub ich inwentaryzacją, jak również wykonywanie przez 

pracownika lub zatrudnionego czynności związanych 

z bezpośrednim dostarczaniem do określonych adresatów lub przy 

wykorzystaniu środków komunikowania się na odległość treści 

o charakterze reklamowym (marketing bezpośredni)”; 

Poprawka sen. 

J. Rulewskiego 
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3)  w art. 6 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) na stacjach paliw płynnych, o ile powierzchnia przeznaczona na 

sprzedaż i ekspozycję towarów innych niż paliwa płynne nie 

przekracza 80 m
2
;”; 

Poprawka 

KGNI,  

KRPSS 

4)  w art. 6: 

a) w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) w placówkach handlowych, w których przeważająca działalność 

polega na handlu kwiatami;”, 

b) w ust. 2 po wyrazach „ust. 1 pkt” dodaje się wyrazy „2,”; 

Poprawka 

KGNI,  

KRPSS  
poparta przez 

połączone komisję 

 Uwaga: 

Poprawki nr 5 i 19 należy głosować łącznie. 

 

5)  w art. 6 w ust. 1 w pkt 11 wyraz „imprez” zastępuje się wyrazem 

„wydarzeń”; 

Poprawka sen. 

J. Rulewskiego 

6)  w art. 6 w ust. 1 w pkt 13 na końcu dodaje się wyrazy „, z wyjątkiem 

placówek handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 80 m
2
”; 

Poprawka 

KGNI,  

KRPSS 

poparta przez 

połączone komisję 

 Uwaga: 

Przyjęcie poprawki nr 7 wyklucza głosowanie poprawki nr 8. 

 

7)  w art. 6 ust. 1 po pkt 13 dodaje się pkt 13a w brzmieniu: 

„13a) w centrach pierwszej sprzedaży ryb, w przypadku sprzedaży ryb 

z burty, w gospodarstwach rybackich, placówkach handlowych 

zajmujących się odbiorem produktów rybołówstwa i akwakultury 

oraz handlem takimi produktami;”; 

Poprawka senatorów 

K. Kleiny, 

R. Dowhana 

poparta przez 

połączone komisję 
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8)  w art. 6 ust. 1 po pkt 13 dodaje się pkt 13a w brzmieniu: 

„13a) w centrach pierwszej sprzedaży ryb, gospodarstwach rybackich, 

placówkach handlowych zajmujących się odbiorem produktów 

rybołówstwa i akwakultury oraz handlem takimi produktami;”; 

Poprawka 

KGNI,  

KRPSS 

 

9)  w art. 6 w ust. 1 w pkt 16 wyrazy „w środkach komunikacji miejskiej, 

autobusowej, kolejowej, rzecznej, morskiej i lotniczej” zastępuje się 

wyrazami „w środkach transportu, na statkach”; 

Poprawka 

KGNI,  

KRPSS 

poparta przez 

połączone komisję 

10)  w art. 6 w ust. 1 pkt 18 otrzymuje brzmienie: 

„18) w placówkach handlowych na terenie jednostek wojskowych;”; 

Poprawka sen. 

A. Kamińskiego 

poparta przez 

połączone komisję 

11)  w art. 6 w ust. 1 po pkt 19 dodaje się pkt 19a w brzmieniu: 

„19a) w przypadku handlu wykonywanego na podstawie umowy 

zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa, o której mowa w art. 2 

pkt 2 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 

z 2017 r. poz. 683);”; 

Poprawka sen. 

M. Augustyna 

12)  w art. 6 w ust. 1 w pkt 26 na końcu dodaje się wyrazy „, we własnym 

imieniu i na własny rachunek”; 

Poprawka 

KGNI,  

KRPSS 

poparta przez 

połączone komisję 

13)  w art. 6: 

a) w ust. 1 pkt 27 otrzymuje brzmienie: 

„27) w piekarniach, cukierniach i lodziarniach, w których przeważająca 

działalność polega na handlu wyrobami piekarniczymi 

i cukierniczymi;”, 

b) w ust. 2 po wyrazach „pkt 5, 6” dodaje się wyrazy „, 27”; 

Poprawka 

KGNI,  

KRPSS 

poparta przez 

połączone komisję 
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14)  w art. 6: 

a) w ust. 1 po pkt 27 dodaje się pkt 27a w brzmieniu: 

„27a) w placówkach handlowych, w których przeważającą 

działalnością jest działalność gastronomiczna;”, 

b) w ust. 2 po wyrazach „pkt 5, 6” dodaje się wyrazy „, 27a”; 

Poprawka 

KGNI,  

KRPSS 

poparta przez 

połączone komisję 

15)  w art. 6 w ust. 1 w pkt 29 wyrazy „ze skupem” zastępuje się wyrazami 

„z handlem”; 

Poprawka 

KGNI,  

KRPSS 

poparta przez 

połączone komisję 

16)  w art. 6 w ust. 1 dodaje się pkt 31 w brzmieniu: 

„31) w przypadku handlu drobiem lub wędlinami;”; 

Poprawka 

senatorów: 

R. Dowhana, 

K. Kleiny, 

M. Augustyna 

17)  w art. 6 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

„3. Zakaz, o którym mowa w art. 5, nie obowiązuje w niedzielę do 

godziny 13:00 w placówkach handlowych, innych niż wymienione 

w  ust. 1, w których czynności związane z handlem są wykonywane 

przez osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą i posiadającą 

siedzibę lub zgłoszone miejsce prowadzenia działalności gospodarczej 

w tej placówce handlowej.”; 

Poprawka sen. 

J. Rulewskiego 

18)  w art. 6 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 

„4. Wyłączenia, o których mowa w ust. 1, nie dotyczą placówek 

handlowych, które prowadzą sprzedaż detaliczną napojów 

alkoholowych lub obrót hurtowy napojami alkoholowymi w rozumieniu 

ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości 

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487 i 1893).”; 

Poprawka sen. 

J. Rulewskiego 
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19)  w art. 6 dodaje się ust. 5–9 w brzmieniu: 

„5. Wyłączenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 11, ma zastosowanie 

pod warunkiem uzyskania przez organizatora wydarzenia: 

1) zgody wójta, burmistrza lub prezydenta miasta na prowadzenie 

handlu, w drodze decyzji, wydawanej po uzyskaniu opinii 

ponadzakładowych organizacji związkowych reprezentatywnych 

w rozumieniu ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu 

Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. 

poz. 1240), mających siedzibę w danym regionie – w przypadku 

wydarzeń o zasięgu regionalnym, 

2) zgody Prezesa Rady Ministrów na prowadzenie handlu, w drodze 

zarządzenia, wydawanej po uzyskaniu opinii ogólnokrajowych 

organizacji międzyzwiązkowych reprezentatywnych w rozumieniu 

ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego 

i innych instytucjach dialogu społecznego – w przypadku 

wydarzeń o zasięgu krajowym. 

Przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego stosuje się 

odpowiednio. 

6. Zgoda, o której mowa w ust. 5 lit. a, nie jest wymagana 

w przypadku, gdy organizatorem wydarzenia jest odpowiednio wójt, 

burmistrz lub prezydent miasta.  

7. Opinię, o której mowa w ust. 5, reprezentatywne 

ponadzakładowe organizacje związkowe ogólnokrajowe albo 

reprezentatywne organizacje międzyzwiązkowe wydają odpowiednio 

na wniosek wójta, burmistrza lub prezydenta miasta albo na wniosek 

Prezesa Rady Ministrów.  

8. Wniosek, o którym mowa w ust. 7, zawiera: 

1) określenie organizatora wydarzenia; 

2) określenie rodzaju wydarzenia oraz tematyki;  

3) termin organizowanego wydarzenia; 

4) przewidywaną ilość uczestników wydarzenia; 

Poprawka sen. 

J. Rulewskiego 
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5) informacje wymagane przez przepisy szczególne.  

9. Niewydanie opinii, o której mowa w ust. 5, w terminie 7 dni od 

dnia otrzymania od wójta, burmistrza lub prezydenta miasta albo 

w terminie 14 dni od dnia otrzymania od Prezesa Rady Ministrów 

wniosku o opinię, oznacza przychylenie się do wniosku organizatora.”; 

20)  po art. 7 dodaje się art. 7a w brzmieniu: 

„Art. 7a. Decyzję o zamknięciu w niedziele lub święta placówek 

handlowych podejmuje sejmik województwa.”; 

Poprawka 

senatorów: 

R. Dowhana, 

K. Kleiny, 

M. Augustyna 

 Uwaga: 

Przyjęcie poprawki nr 21 wyklucza głosowanie poprawki nr 22. 

 

21)  skreśla się art. 13; Poprawka sen. 

B. Borusewicza 

22)  w art. 13, art. 218a otrzymuje brzmienie: 

„Art. 218a. Kto, złośliwie lub uporczywie: 

1) wbrew zakazowi handlu oraz wykonywania czynności 

związanych z handlem w niedziele i święta, powierza 

wykonywanie pracy w handlu lub wykonywanie czynności 

związanych z handlem pracownikowi lub zatrudnionemu, 

2) wbrew zakazowi handlu oraz wykonywania czynności 

związanych z handlem po godzinie 14.00 w dniu 24 grudnia 

lub w sobotę bezpośrednio poprzedzającą pierwszy dzień 

Wielkiej Nocy, powierza wykonywanie pracy w handlu lub 

wykonywanie czynności związanych z handlem 

pracownikowi lub zatrudnionemu, 

podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.”; 

Poprawka 

KGNI,  

KRPSS 

poparta przez 

połączone komisję 

23)  w art. 14 skreśla się pkt 2; Poprawka senatorów 

B. Borusewicza, 

J. Rulewskiego 
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 Uwaga: 

Poprawki nr 24 i 26 należy głosować łącznie. 

Przyjęcie tych poprawek wyklucza głosowanie poprawki nr 25 i 28. 

 

24)  skreśla się art. 16; Poprawka sen. 

J. Rulewskiego 

 Uwaga: 

Poprawki nr 25 i 28 należy głosować łącznie. 

 

25)  w art. 16: 

a) w ust. 1 wyrazy „w pierwszą i ostatnią niedzielę każdego miesiąca 

kalendarzowego” zastępuje się wyrazami „w dwie niedziele 

w miesiącu kalendarzowym wskazane przez przedsiębiorcę, 

o którym mowa w art. 1 ust. 2”, 

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 

„1a. Do dnia 28 lutego 2018 r. przedsiębiorca, o którym mowa 

w art. 1 ust. 2, zawiadamia odpowiedni organ Państwowej Inspekcji 

Pracy o dokonanym wyborze.”, 

c) w ust. 2 wyrazy „w pierwszą lub w ostatnią niedzielę” zastępuje się 

wyrazami „w wybraną niedzielę”; 

Poprawka sen.  

A. Pocieja 

26)  skreśla się art. 17; Poprawka sen. 

J. Rulewskiego 

27)  po art. 17 dodaje się art. 17a w brzmieniu: 

„Art. 17a. Rada Ministrów złoży Sejmowi i Senatowi, w terminie 

do końca drugiego kwartału 2019 r., informację z realizacji ustawy oraz 

skutków społecznych i gospodarczych jej wprowadzenia.”; 

Poprawka sen. 

J. Rulewskiego 

28)  w art. 18 na końcu dodaje się wyrazy „, z wyjątkiem art. 16, który 

wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2018 r.”. 

Poprawka sen.  

A. Pocieja 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

T ł o c z o n o   z   p o l e c e n i a   M a r s z a ł k a   S e n a t u 

…………………………………………………………………………………………............................ 


