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Warszawa, 06 października 2016 r. 

Pan 
Lech Czapla 

Szef 
Kancelarii Sejmu 

SEKRETARIAT SZEFA KS 

L.dz ............................................ .. 

c:' 1 o 7.0·1:' Data wplywu ........ 9.· ....... :... . .f.J .. .. 

W odpowiedzi na pismo z dnia 21 września 2016 r., w sprawie 

przedłożenia opinii do obywatelskiego projektu ustawy (MK~020-214/16) 

-o ograniczeniu handlu w niedzielę, w załączeniu, przekazujemy opinie 

otrzymane z województw: pomorskiego, łubuskiego i śląskiego. 

Z wyrazami szacunku, 

1-1 Bogdan Ciepielewski 

Dyrektor Bi~rp ZWRP 

,( urJ· ~[VtA-wt~~ 



Uwagi woj. pomorskiego 

W ramach konsultacji obywatelskiego projektu ustawy- o ograniczeniu handlu w niedzielę 
(druk nr 870) Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku poprosił 
organizacje skupione w Pomorskiej Radzie Przedsiębiorczości przy Marszałku Województwa 
o wyrażenie opinii w tym temacie. Jak dotychczas opinię taką, prawdopodobnie z uwagi na 
bardzo ograniczony czas na jej wyrażenie, zgłosiła Regionalna Izba Przedsiębiorców "N ORDA" 
w Wejherowie. 

Zgodnie z odpowiedzią przekazaną przez Regionalną Izbę Przedsiębiorców "NORDA": 
"Wszyscy członkowie "NORDY" w krótkim, maiłowym sondażu mieli możliwość 
wypowiedzenia się, czy są "ZA" czy "PRZECIW" wprowadzeniu ustawy w życie, oraz 
przedstawienia komentarza w sprawie. Z otrzymanych opinii wynika, że środowisko jest 
podzielone. Większość głosujących tj. 63% było przeciwko ograniczaniu handlu w niedzielę 
zdania. Za wprowadzeniem ustawy głosowało 37% ankietowanych". 

W myśl docierających do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego opmu, 
istnieje potrzeba dalszej, pogłębionej dyskusji nad projektem. Wskazuje się również na to, że 
przewidziano za mało czasu na konsultacje. Przedstawiane w projekcie argumenty 
wnioskodawców ustawy dotyczące przychodów budżetu, wpływu rynek pracy, itp. nie są 
poparte szerokimi badaniami, a jedynie przykładami z zagranicy, oraz ogólnymi 
stwierdzeniami. Zdaniem konsultowanych podmiotów, pośpiech w procedowaniu tak ważnej 
ustawy nie jest wskazany, a uchwałenie ustawy w proponowanym kształcie może 

spowodować szereg nieprzewidywalnych skutków. 
Przekazywana opinia może nie być ostatnią, ponieważ z uwagi na ograniczony czas na 
zaopiniowanie, nie wszystkie podmioty zdołały wypowiedzieć się z wyznaczonym terminie. 
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego zastrzega sobie możliwość przekazywania 
dalszych opinii w tym temacie, jeśli takie otrzyma, pomimo formalnego upływu terminu na 
ich przedstawienie 
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Członek Zarządu Województwa Lubushiego 
Alicja Maitarska 

Zielona Góra,4.10.2016 

Pan 
Bogdan Cieplelewski 
Dyrektor 
Biura Związku Województw RP 

Stosownie do projektu ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele uprzejmie informuję, iż po 
zapoznaniu się z projektem ustawy, Wydział Przedsiębiorczości Departamentu Przedsiębiorczości 

i StrategU Marki wnosi uwagi do przedmiotowego projektu aktu prawnego. 
Ustawa ma na celu ustałenie zasad zakazu handlu w placówkach handlowych oraz 

w podmiotach działających na rzecz handlu w niedziele, godzinowego ograniczenia handlu w wigOię 
Bożego Narodzenia i Wtelką Sobotę. Zapisy ustawy jasno określają odstępstwa od ww. zakazu poprzez 
ustalenie podmiotów gospodarczych, które zgodnie z zakresem usług łub/i formą prowadzenia 
działalności będą mogły działać w niedziele. 

Według autorów projektu ustawy wprowadzenie powyższych zmian w przepisach prawnych 
przyniesie pozytywne zmiany poprzez spelnlenle postulatu posiadania przez pracowników wolnej 
niedzieli. W uzasadnieniu, w pkt. IV przewidywane skutki społeczne, gospodarcze, finansowe i prawne, 
autorzy projektu ww. ustawy powołują się na dane GUS-u mówiące o stałej ekspansji usług handlowych 
(wzrost wartości dodanej wytworzonej przez przedsiębiorstwa handlowe), ponadto wskazują na wzrost 
znaczenia usług gastronomicznych oraz kultury i rozrywki w związku ze zwiększonym 

zapotrzebowaniem społecznym na tego typu usługi świadczone w niedziele. Autorzy projektu ustawy 
nie podająjednak na podstawie czego wysnuwają takie wnioski. Z uzasadnienia nie wynika, czy zostały 
przeprowadzone analizy ekonomiczne lub symulacjent.skutków wprowadzenia ww. ustawy w ~ycie, 
zwłaszcza w zakresie przesunięcia zatrudnienia z handlu do innych ww. sektorów usługowych. 

W związku z powyższym uprzejmie proszę aby autoiZ)' projektu ustawy przeprowadzDi analizę, 
która pozwoli na oszacowanie jakie mogą zajść zmiany w zatrudnieniu w sektorze handlu po 
wprowadzeniu ww. ustawy. 
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Katowice, dnia 5 października 2016 r. 
OP.0821.00151.2016 
OP.KW-00523/16 

Pan Bogdan Ciepielewski 
Dyrektor Biura 
Związku Województw RP 
ul. Świętojerska 5/7 
00-236 Warszawa 

W odpowiedzi na pismo z dnia 27 września 2016 r. (przesłane drogą 
elektroniczną}, dotyczące konsultacji obywatelskiego projektu ustawy 
o ograniczeniu handlu w niedzielę (druk nr 870), poniżej przedstawiam 
stanowisko Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego 
do przedmiotowego dokumentu. 

Przedmiotowy projekt ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę wpłynie 
negatywnie na przychody uzyskiwane przez osoby prawne i fizyczne, które 
prowadzą działalność gospodarczą. Oznacza to zmniejszone wpływy 
z CIT i PIT do budżetu państwa, a co z tym idzie uszczuplenie dochodów 
własnych budzetów jednostek samorządu terytorialnego, które posiadają 
udziały we wpływach z powyższych podatków. 

Projekt ustawy nie zawiera przepisów, które miałyby rekompensować 
jednostkom samorządu terytorialnego zmniejszone dochody. Dlatego tego 
typu rozwiązania mają negatywny wpływ na poziom dochodów 
Województwa Śląskiego_ 

Józef Koczar 

Zastępca Dyrektora Wydziału Pornocy Prawnej 
i Zamówień Publicznych 

Radca Prawny 

Otrzymują: Adresat, 
kopia a/a 


