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SENAT
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
X KADENCJA

Warszawa, dnia 8 października 2021 r.
Druk nr 499 Z
________________________________________________________________________________

SPRAWOZDANIE
KOMISJI RODZINY, POLITYKI SENIORALNEJ I SPOŁECZNEJ
oraz

KOMISJI GOSPODARKI NARODOWEJ I INNOWACYJNOŚCI
(wraz z zestawieniem wniosków)

Komisje, na posiedzeniu w dniu 8 października 2021 r. rozpatrzyły wnioski zgłoszone w toku
debaty w dniu 7 października 2021 r. nad ustawą

o zmianie ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz
w niektóre inne dni
i przedstawiają Wysokiemu Senatowi następujące stanowisko:
- Wysoki Senat raczy przyjąć wniosek zawarty w pkt I.

Zastępca Przewodniczącego Komisji
Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej
(-) Ryszard Majer

Zastępca Przewodniczącej Komisji
Gospodarki Narodowej i Innowacyjności
(-) Wojciech Piecha

Z E S T AW I E N I E W N I O S K Ó W
do ustawy o zmianie ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele
i święta oraz w niektóre inne dni

Wniosek
senatorów:
A. Szejnfelda,
J. Hibner,
W. Komarnickiego
poparty przez
połączone komisje

I.

Wniosek o odrzucenie ustawy.

II.

Wnioski o wprowadzenie poprawek do ustawy:

1)

Poprawka
senatorów:
G. MorawskiejStaneckiej,
K. Kwiatkowskiego,
W. Koniecznego

w art. 1 w pkt 1 w lit. a w tiret pierwszym:
a) polecenie nowelizacyjne otrzymuje brzmienie:
„pkt 6 i 7 otrzymują brzmienie:”,
b) dodaje się pkt 6 w brzmieniu:
„6) w placówkach handlowych, w których przeważającą
działalność

stanowi

jeden

z

wymienionych

rodzajów działalności: handel prasą, handel biletami
komunikacji

miejskiej,

handel

wyrobami

tytoniowymi albo handel kuponami gier losowych
i zakładów wzajemnych;”;

2)

w art. 1 w pkt 1 w lit. a w tiret trzecim, w pkt 24 użyty dwukrotnie
wyraz „lub” zastępuje się przecinkiem oraz wyraz „oraz” zastępuje się

Poprawka
KGNI,
KRPSS

wyrazem „lub”;

3)

w art. 1 w pkt 1 w lit. a w tiret czwartym, pkt 32 otrzymuje brzmienie:
„32) w

placówkach

prowadzony

handlowych,
wyłącznie

w
skup

których

jest

produktów

pochodzenia rolniczego, w szczególności zboża,
rzepaku, rzepiku, buraków cukrowych, roślin

Poprawka
KGNI,
KRPSS
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białkowych, innych upraw polowych, owoców,
warzyw, mleka surowego lub runa leśnego.”;

Uwaga:
Przyjęcie poprawki nr 4 wyklucza głosowanie nad poprawkami nr 5
i 6.

4)

w art. 1 w pkt 1 w lit. b, ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Przeważająca działalność, o której mowa w ust. 1
pkt 2, 5–7, 28 i 29, oznacza rodzaj przeważającej działalności
wskazany we wniosku o wpis do krajowego rejestru
urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, o którym

Poprawka
senatorów:
A. Szejnfelda,
J. Hibner,
W. Komarnickiego,
G. MorawskiejStaneckiej,
K. Kwiatkowskiego,
W. Koniecznego

mowa w ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce
publicznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 955), jeżeli działalność ta
jest wykonywana w danej placówce handlowej i stanowi co
najmniej 40% miesięcznego przychodu ze sprzedaży
detalicznej w rozumieniu ustawy z dnia 6 lipca 2016 r. o
podatku od sprzedaży detalicznej (Dz. U. z 2020 r. poz.
1293). W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 30, przepis
zdania pierwszego stosuje się odpowiednio.”;

Uwaga:
Nad poprawkami nr 5 i 6 należy głosować łącznie.
Przyjęcie tych poprawek wyklucza głosowanie nad poprawkami nr 11
i 12.

5)

w art. 1 w pkt 1 w lit. b, ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Przeważająca działalność, o której mowa w ust. 1
pkt 2, 5–7 i 28–30, oznacza rodzaj przeważającej działalności
wskazany we wniosku o wpis do krajowego rejestru
urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, o którym
mowa w ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce

Poprawka
KGNI,
KRPSS
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publicznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 955 i 1641), jeżeli
działalność, o której mowa w ust. 1 pkt 2, 5–7, 28 i 29,
stanowi co najmniej 40% miesięcznego przychodu ze
sprzedaży detalicznej w rozumieniu art. 3 pkt 5 ustawy z dnia
6 lipca 2016 r. o podatku od sprzedaży detalicznej (Dz. U. z
2020 r. poz. 1293), a w przypadku działalności, o której
mowa w ust. 1 pkt 30 – 40% miesięcznego przychodu z
wynajmu i zarządzania nieruchomościami na użytek handlu
hurtowego artykułami rolno-spożywczymi, z podziałem na
przychód z działalności określonej w ust. 1 pkt 2, 5–7 i 28–30
oraz przychód z pozostałej działalności, uzyskanego w
miesiącu

poprzedzającym

miesiąc,

w

którym

jest

prowadzony handel lub są wykonywane czynności związane
z handlem.”;

6)

w art. 1 w pkt 1 w lit. c, ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Placówki handlowe, korzystające z wyłączeń, o

Poprawka
KGNI,
KRPSS

których mowa w ust. 1 pkt 2, 5–7 i 28–30, są obowiązane do
prowadzenia

ewidencji

odpowiednio

miesięcznego

przychodu ze sprzedaży detalicznej albo miesięcznego
przychodu z wynajmu i zarządzania nieruchomościami na
użytek handlu hurtowego artykułami rolno-spożywczymi.”;

Uwaga:
Przyjęcie poprawki nr 7 wyklucza głosowanie nad poprawką nr 8.

7)

w art. 1 w pkt 1 w lit. c:
a) polecenie nowelizacyjne otrzymuje brzmienie:
„dodaje się ust. 3–6 w brzmieniu:”,
b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Przedsiębiorca, o którym mowa w ust. 1 pkt 27,
może korzystać z odpłatnej lub nieodpłatnej pomocy

Poprawka
senatorów:
A. Szejnfelda,
J. Hibner,
W. Komarnickiego
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małżonka lub osoby pozostającej we wspólnym pożyciu,
zstępnych,

wstępnych,

dzieci

małżonka,

dzieci

przysposobionych, macochy, ojczyma, rodzeństwa lub
powinowatych w tej samej linii lub stopniu.”,
c) skreśla się ust. 5;

8)

Poprawka
senatorów:
G. MorawskiejStaneckiej,
K. Kwiatkowskiego,
W. Koniecznego

w art. 1 w pkt 1 w lit. c:
a) polecenie nowelizacyjne otrzymuje brzmienie:
„dodaje się ust. 3–6 w brzmieniu:”,
b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Przedsiębiorca, o którym mowa w ust. 1 pkt 27,
może korzystać z odpłatnej lub nieodpłatnej pomocy
małżonka lub osoby pozostającej we wspólnym pożyciu,
dzieci własnych, dzieci małżonka, dzieci przysposobionych,
rodziców,

macochy,

ojczyma,

rodzeństwa,

wnuków,

dziadków albo powinowatych w tej samej linii lub stopniu.”,
b) skreśla się ust. 5;

Uwaga:
Przyjęcie poprawki nr 9 wyklucza głosowanie nad poprawką nr 10.

9)

Poprawka
senatorów:
A. Szejnfelda,
J. Hibner,
W. Komarnickiego

w art. 1 w pkt 1 w lit. c:
a) polecenie nowelizacyjne otrzymuje brzmienie:
„dodaje się ust. 3–8 w brzmieniu:”,
b) po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu:
„5a. Przedsiębiorca, o którym mowa w ust. 1 pkt 27,
będący mikroprzedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 6
marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r.
poz.

162),

może

powierzać

wykonywanie

czynności

związanych z handlem w niedziele i święta pracownikowi lub
zatrudnionemu, który jest uczniem szkoły ponadpodstawowej
lub studentem, do ukończenia 26. roku życia, rencistą,
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emerytem lub bezrobotnym w rozumieniu ustawy z dnia
20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy (Dz. U. z 2021 r. poz. 1100 i 1162).”;

10)

Poprawka
senatorów:
G. MorawskiejStaneckiej,
K. Kwiatkowskiego,
W. Koniecznego

w art. 1 w pkt 1 w lit. c:
a) polecenie nowelizacyjne otrzymuje brzmienie:
„dodaje się ust. 3–8 w brzmieniu:”,
b) po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu:
„5a. Przedsiębiorca, o którym mowa w ust. 1 pkt 27,
będący mikroprzedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 6
marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r.
poz.

162),

może

powierzać

wykonywanie

czynności

związanych z handlem w niedziele i święta pracownikowi lub
zatrudnionemu, który jest uczniem szkoły ponadpodstawowej
lub studentem, do ukończenia 26 lat, albo emerytem, jednak
wyłącznie za uprzednią zgodą tego pracownika lub
zatrudnionego albo na jego wyraźny wniosek.”;

Uwaga:
Nad poprawkami nr 11 i 12 należy głosować łącznie.

11)

Poprawka
senatorów:
A. Szejnfelda,
J. Hibner,
W. Komarnickiego,
G. MorawskiejStaneckiej,
K. Kwiatkowskiego,
W. Koniecznego

w art. 1 w pkt 1 w lit. c:
a) polecenie nowelizacyjne otrzymuje brzmienie:
„dodaje się ust. 3–5 w brzmieniu:”,
b) skreśla się ust. 3,
c) ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. W razie wątpliwości czy dany rodzaj działalności
stanowi działalność przeważającą w rozumieniu ust. 1 pkt 2,
5–7

lub

28–30,

inspektor

pracy

w

toku

kontroli

przestrzegania przepisów ustawy może żądać okazania
dokumentacji potwierdzającej, że działalności ta spełnia
przesłanki, o których mowa w ust. 2, w tym w szczególności
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treści wniosku o wpis do krajowego rejestru urzędowego
podmiotów gospodarki narodowej, ksiąg rachunkowych,
dowodów

księgowych

lub

dokumentów

inwentaryzacyjnych.”,
d) skreśla się ust. 7;

12)

w art. 1 w pkt 2, w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) powierza wykonywanie pracy w handlu lub wykonywanie
czynności

związanych

z

handlem

pracownikowi

lub

zatrudnionemu, w przypadku działalności, o której mowa w
art. 6 ust. 1 pkt 2, 5–7 lub 28–30, jeżeli wbrew żądaniu

Poprawka
senatorów:
A. Szejnfelda,
J. Hibner,
W. Komarnickiego,
G. MorawskiejStaneckiej,
K. Kwiatkowskiego,
W. Koniecznego

inspektora pracy w toku kontroli przestrzegania przepisów
ustawy nie okazuje dokumentacji potwierdzającej, że dany
rodzaj

działalności

stanowi

przeważającą

działalność,

o której mowa w art. 6 ust. 2.”.

……………………………………………………………………………………………………………
Tłoczono z polecenia Marszałka Senatu
…………………………………………………………………………………………............................

