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Szanowny Panie Przewodniczący,
w nawiązaniu do informacji o wyznaczeniu przez senacką Komisję Rodziny, Polityki Społecznej
i Społecznej terminu rozpatrzenia ustawy o zmianie ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta
oraz w niektóre inne dni (druk senacki nr 499) na 6 października 2021 roku, zwracamy się do Pana jako
przedstawiciele małych polskich, rodzinnych, przedsiębiorstw działających w branży handlowej
z uprzejmą prośbą o możliwość wzięcia udziału w ww. posiedzeniu.
Jako Stowarzyszenie skupiamy przedsiębiorców prowadzących na co dzień małe sklepy, które
zmiany wprowadzane przez przedstawicieli partii rządzącej dotyczą w pierwszej kolejności.
Chcielibyśmy móc odnieść się do przygotowywanej nowelizacji i uważamy, że nasze pomysły oraz
doświadczenie wynikające z pracy w małoformatowym handlu pozwolą lepiej chronić polski handel.
Zmiany w zakazie handlu w niedziele muszą uwzględniać potrzeby dziesiątek tysięcy Polaków, którzy
codziennie otwierają sklepy, aby utrzymać swoje rodziny. Od lat stawiamy czoła zagranicznym
dyskontom, dlatego dobrze wiemy, jakiego wsparcia potrzebują polskie sklepy małoformatowe!
Podczas przyjmowania zakazu handlu w niedziele parlamentarzyści podkreślali, że ustawa ta
ma pomóc nam w wyrównaniu szans w walce z gigantami. Żeby tak się stało konieczne jest
uszczelnienie regulacji poprzez wprowadzenie zmian umożliwiających normalne funkcjonowanie
małym sklepom, jednocześnie zmuszając dyskonty do przestrzegania wprowadzonych ograniczeń.
Wierzymy, że jesteśmy w stanie pomóc stworzyć dobre prawo, które uchroni polski handel przed
kompletnym zniszczeniem.
Z wyrazami szacunku,
Paweł Tracz
Prezes Zarządu Stowarzyszenia Mikroprzedsiębiorców i Franczyzobiorców

***
Polskie Stowarzyszenie Mikroprzedsiębiorców i Franczyzobiorców to grupa polskich indywidulanych
przedsiębiorców i przedsiębiorczyń, którzy prowadzą działalność gospodarczą w swoich miastach
i miejscowościach, głównie w handlu detalicznym. Wśród nas są zarówno osoby zrzeszone w różnych
sieciach franczyzowych, jak i te działające niezależnie. W większości są to małe firmy rodzinne.
Stowarzyszenie jako nieformalna inicjatywa powstało jesienią 2018 roku w odpowiedzi na pojawiające
się niepokojące pomysły dotyczące zmian sytuacji prawnej osób prowadzących małe sklepy.
Zawiązaliśmy wtedy inicjatywę pod hasłem „NIE dla dyskryminacji franczyzy”, która działa do dziś.
Od maja 2019 roku działamy pod nazwą Polskie Stowarzyszenie Mikroprzedsiębiorców
i Franczyzobiorców.
www.s-mif.pl

