POLSKA
IZBA
HANDLU

Krajowy $ckN1tartat Ganków,
Handlu I Ubezpi eczeń

LEWIATAN

Warszawa, 5 października 2021 r.

Dotyczy: Ustawa o zmianie ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne
dni (druk senacki nr 499)

W związku z przekazaniem do Senatu uchwalonej przez Sejm ustawy o zmianie ustawy o ograniczeniu
handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni (,,Nowelizacja ustawy"),
w imieniu KSBHiU NSZZ „Solidarność", Polskiej Izby Handlu oraz Konfederacji Lewiatan, mając na
względzie wspólny Interes pracowników, pracodawców i przedslęblorc:ów z branży handlowej,
apelujemy o poparcie Pań i Panów Senatorów dla poprawek, które uważamy za niezbędne do tego,
aby ustawa była w przyszłości prawidłowo stosowana, a zawarte w niej rozwiązania nie rodziły
wątpliwości interpretacyjnych i odpowiadały praktyce funkcjonowania handlu.

Poprawki, które przedstawiamy w załączeniu, mają na celu:
1) uzupełnienie wyliczenia członków rodziny, którzy mogą pomagać przedsiębiorcy osobiście
prowadzącemu handel

w dni objęte zakazem oraz dopuszczenie zarówno odpłatnej, jak

i nieodpłatnej pomocy tych osób;

Jak pokazała praktyka, prowadzenie sklepu w pojedynkę, bez pomocy innych osób jest często
niemożliwe lub wiąże się ze zbyt dużym ryzykiem. Aby możliwość samodzielnego otwarcia
najmniejszych sklepów w dni objęte zakazem była realna, konieczne jest odpowiednie
zdefiniowanie kręgu osób, które mogą pomagać przedsiębiorcy.
Nowelizacja ustawy wprowadza taką możliwość, jednak wyliczenie członków rodziny jest obecnie
niekompletne, ponieważ nie obejmuje np. osób pozostających we wspólnym pożyciu
(prowadzących wspólne gospodarstwo domowe) czy powinowatych w tej samej linii lub stopniu.
Przedsiębiorcy, którzy nie pozostają w związku małżeńskim, nie posiadają dzieci lub samotnie je
wychowują powinni mieć równą możliwość skorzystania z wyjątku przewidzianego w ustawie i
nie powinni być dyskryminowani w stosunku do przedsiębiorców znajdujących się w innej
sytuacji życiowej, którzy zdecydują się stanąć za kasą w dni objęte zakazem.
Ponadto identyczny krąg osób, jak przewidziany w poprawce, zawierają obowiązujące już ustawy,
w tym o randze Kodeksu. Wymienione osoby stanowią „osoby najbliższe" w rozumieniu definicji
ustawowych zawartych m.in. w Kodeksie karnym. Przepisy te są stosowane w praktyce od ponad
20 lat- pojęcia takie jak „wspólne pożycie" są rozumiane jednolicie, a organy stosujące prawo
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przy obecnym sformułowaniu zawartym w Nowelizacji u.stawy rodzi poważne wątpliwości
interpretacyjne.

3) umożliwienie mlkroprzedslębiorcom, którzy osobiście prowadzą sklepy w niedziele i święta,
powierzania wykonywania czynności związanych z handlem emerytom lub studentom;
Wprowadzenie takiej możliwości będzie wsparciem dla najdrobniejszych przedsiębiorców
(mikroprzedsiębiorców, czyli przedsiębiorców zatrudniających do 10 osób), a jednocześnie
umożliwi aktywizację zawodową emerytów i studentów, czyli grup, które znajdują się
w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Pozwoli wyrównać szanse najsłabszych uczestników rynku,
zarówno po stronie pracowników (konkurujących z silniejszymi kandydatami do pracy), jak i
przedsiębiorców (konkurujących z większymi podmiotami).
Studenci i emeryci to osoby, które często nie chcą pozostawać bierne zawodowo, ale w praktyce
mogą pracować głównie w weekendy. Wynika to z ograniczonego czasu (jeśli w dni powszednie
przeznaczają go na naukę), albo z racji wieku, który sprawia, że osoby te nie są w stanie
konkurować z innymi kandydatami do pracy w pełnym wymiarze.

W załączeniu przedstawiamy treść poprawek, które realizują wymienione postulaty, łącząc gorący
apel o ich podjęcie i poddanie �losowaniu podczas prac w Senacie.

KSBHiU NSZZ „Solidarność"

Polska Izba Handlu

Konfederacja Lewiatan
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dodawany 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, inspektorzy pracy w toku kontroli
przestrzegania przepisów ustawy mogą
żądać okazania dokumentacji
potwierdzającej, że działalności ta spełnia przesłanki, o których mowa w ust. 2, w tym
w szczególności treści wniosku o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów
gospodarki narodowej, ksiąg rachunkowych, dowodów księgowych lub dokumentów
inwentaryzacyjnych.";

2) w pkt 2 zmieniany art. 10 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
,,2. Tej samej karze podlega, kto:
1) 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;
2) powierza wykonywanie pracy w handlu lub wykonywanie czynności związanych z handlem
pracownikowi lub zatrudnionemu na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 2, 5-7 lub 28-30 ustawy, jeżeli
wbrew żądaniu inspektora pracy w toku kontroli przestrzegania przepisów ustawy nie okazuje
dokumentacji potwierdzającej, że dany rodzaj działalności stanowi działalność przeważającą w
rozumieniu art. 6 ust. 3 ustawy."

POPRAWKA NR 3
W ustawie o zmianie ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni
w art. 1 w pkt l w lit c dodawany ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Przedsiębiorca, o którym mowa w ust. l pkt 27, będący mikroprzedsiębiorcą w rozumieniu ustawy
z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców {t.j. 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 tub studentem, do ukończenia 26 lat,
albo emerytem, jednak wyłącznie za uprzednią zgodą tego pracownika lub zatrudnionego albo na
jego wyraźny wniosek."

