
 

 

INFORMACJA 

o posiedzeniu Komisji Ustawodawczej 
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Porządek posiedzenia: 

 1. Rozważenie podjęcia inicjatywy ustawodawczej w zakresie uchylenia ustawy 

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

Posiedzeniu przewodniczył: 

 przewodniczący komisji Krzysztof Kwiatkowski. 

W posiedzeniu uczestniczyli: 

 
senatorowie członkowie komisji: 

Rafał Ambrozik, Marek Borowski, Krzysztof Brejza, Leszek Czarnobaj, Grzegorz Czelej, 

Jerzy Czerwiński, Stanisław Gogacz, Jolanta Hibner, Jan Maria Jackowski, Bogdan Klich, 

Magdalena Kochan, Agnieszka Kołacz-Leszczyńska, Marek Komorowski, Małgorzata 

Kopiczko, Krzysztof Kwiatkowski, Jan Filip Libicki, Marek Martynowski, Ewa Matecka, 

Krzysztof Mróz, Marek Pęk, Wojciech Piecha, Krzysztof Słoń, Lidia Staroń, Adam 

Szejnfeld, Aleksander Szwed, Wadim Tyszkiewicz, Jerzy Wcisła, Barbara Zdrojewska,  

 
Kancelaria Senatu: 

pracownik Biura Legislacyjnego Aldona Figura. 

 

 

Ad 1. 
 

 Projekt ustawy omówił senator Krzysztof Kwiatkowski. Wyjaśnił, iż celem projektu jest 

uchylenie ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz 

w niektóre inne dni, dzięki czemu przywrócony zostanie poprzedni stan prawny, który 

dopuszczał prowadzenie handlu w niedziele. Jako uzasadnienie potrzeby wystąpienia z tą 

inicjatywą wskazał negatywne konsekwencje gospodarcze i społeczne oraz konieczność 

zapewnienia poprawy bezpieczeństwa pracowników handlu i kupujących w perspektywie 

kolejnej fali pandemii. 

Nad projektem ustawy przeprowadzono dyskusję. W dyskusji zabrali głos senatorowie 

Stanisław Gogacz, Krzysztof Kwiatkowski, Jerzy Czerwiński, Adam Szejnfeld, Magdalena 

Kochan, Jan Maria Jackowski, Marek Martynowski i Krzysztof Mróz.  

W jej trakcie senatorowie dopytywali o zakres ankiety w sprawie zasadności zakazu handlu 

w niedziele i święta, dobór sondażowni, przeprowadzone analizy prawne i ekonomiczne, 

a także rozwiązania przyjęte w innych państwach. Podkreślili także konieczność 

zabezpieczenia interesów pracowników oraz wyważania interesów ekonomicznych 

pracodawców. Wyrazili również zaniepokojenie zjawiskiem obchodzenia zakazu np. poprzez 

kreowanie urzędów pocztowych w placówkach handlowych.  

Przedstawicielka Biura Legislacyjnego Aldona Figura nie miała uwag do przedstawionego 



 

 

projektu. 

Wniosek o podjęcie inicjatywy ustawodawczej w zaprezentowanym brzmieniu zgłosił senator 

Krzysztof Kwiatkowski. 

Wniosek nie został przyjęty przez komisję. 

Konkluzja: 

 Komisja nie będzie wnosić o podjęcie inicjatywy ustawodawczej w zakresie uchylenia ustawy 

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

 

 
W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące zawodową działalność lobbingową.  

Opracowano w BPS 

 


