
 

 

INFORMACJA 

o wspólnym posiedzeniu 

Komisji Rodziny, Polityki 

Senioralnej i Społecznej 
oraz 

Komisji Gospodarki Narodowej 

i Innowacyjności 

nr posiedzenia: 82  nr posiedzenia: 64 

data posiedzenia: 6 października 2021 r. 
 

 

Porządek posiedzenia: 

 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz 

w niektóre inne dni (druk senacki nr 499, druki sejmowe nr 1446, 1453 i 1453-A). 

 

Posiedzeniu przewodniczył: 

 przewodniczący komisji Jan Filip Libicki. 

W posiedzeniu uczestniczyli: 

 
senatorowie członkowie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej: 

Artur Dunin, Ewa Gawęda, Beniamin Godyla, Agnieszka Gorgoń-Komor, Magdalena 

Kochan, Jan Filip Libicki, Ryszard Majer, Bogusława Orzechowska, Dorota Tobiszowska,  

 

 
senatorowie członkowie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności: 

 Wiesław Dobkowski, Mieczysław Golba, Mariusz Gromko, Jolanta Hibner, Danuta 

Jazłowiecka, Władysław Komarnicki, Stanisław Lamczyk, Antoni Mężydło, Wojciech 

Piecha, Adam Szejnfeld, Dorota Tobiszowska, 

 

 
goście, m.in.: 

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej: 

sekretarz stanu Stanisław Szwed ze współpracownikami, 

Państwowa Inspekcja Pracy: 

dyrektor Departamentu Prawnego Wojciech Gonciarz ze współpracownikiem, 

NSZZ „Solidarność”: 

przewodniczący Sekcji Krajowej Pracowników Handlu Alfred Bujara, 

przedstawiciele Polskiej Izby Handlowej, Konfederacji „Lewiatan” oraz Polskiego 

Stowarzyszenia Mikroprzedsiębiorców i Franczyzobiorców, 

Sejm RP: 

poseł Janusz Śniadek, 

 

 
Kancelaria Senatu: 

pracownik Biura Legislacyjnego Aldona Figura. 

 



 

 

Ad 1. 
 

 Nowelizacja ustawy ma na celu ograniczenie nadużywania zawartych w ustawie wyłączeń 

pozwalających na ominięcie ograniczenia handlu w niedziele i święta. W tym celu przewiduje 

się m.in. ustalenie, że z wyłączenia takiego mogą skorzystać jedynie te placówki pocztowe, 

których przeważająca działalność polega na świadczeniu usług pocztowych, czy wskazanie 

zamkniętego katalogu członków rodziny przedsiębiorcy, z których pomocy mógłby on 

korzystać w dni objęte zakazem handlu. 

Ustawę omówił poseł wnioskodawca Janusz Śniadek. 

Przedstawicielka Biura Legislacyjnego Aldona Figura przedstawiła opinię w sprawie ustawy 

wraz z uwagami i zaproponowała 2 poprawki o charakterze legislacyjno-porządkowym.  

Nad omawianą ustawą przeprowadzono dyskusję. W dyskusji zabrali głos senatorowie, 

sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej Stanisław Szwed, poseł Janusz 

Śniadek oraz przedstawiciele NSZZ „Solidarność”, Polskiej Izby Handlowej i Konfederacji 

„Lewiatan”, którzy postulowali m.in.: uzupełnienie listy członków rodziny mogących pomagać 

przedsiębiorcy osobiście prowadzącemu handel w dni objęte zakazem oraz dopuszczenie 

zarówno odpłatnej, jak i nieodpłatnej pomocy tych osób; nienakładanie nowych obowiązków 

administracyjnych na przedsiębiorców oraz umożliwienie mikroprzedsiębiorcom, którzy 

osobiście prowadzą sklepy w niedziele i święta, powierzania wykonywania czynności 

związanych z handlem emerytom lub studentom. 

Senator Ryszard Majer zgłosił poprawki zaproponowane przez Biuro Legislacyjne oraz 

2 dodatkowe poprawki, proponując m.in. obniżenie progu przychodu z przeważającej 

działalności uprawniającej do handlu w niedziele i święta z 50% do 40% miesięcznego 

przychodu ze sprzedaży detalicznej albo wynajmu lub zarządzania nieruchomościami. 

W wyniku głosowania komisje przyjęły wszystkie poprawki zgłoszone przez senatora 

Ryszarda Majera. 

Sprawozdawcą komisji będzie senator Wojciech Piecha. 

Konkluzja: 

 Komisje wnoszą o wprowadzenie 4 poprawek do ustawy (druk senacki nr 499 A). 

 

 
W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące zawodową działalność lobbingową.  

 

Opracowano w BPS 

 


