Druk nr 1453
SEJM
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
IX kadencja

SPRAWOZDANIE
KOMISJI POLITYKI SPOŁECZNEJ I RODZINY

o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy
o ograniczeniu handlu w niedziele i święta
oraz w niektóre inne dni (druk nr 1446)
Marszałek Sejmu, zgodnie z art. 37 ust. 1 i art. 40 ust. 1 regulaminu Sejmu skierowała
w dniu 3 sierpnia 2021 r. powyższy projekt ustawy do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny
do pierwszego czytania.
Komisja Polityki Społecznej i Rodziny po przeprowadzeniu pierwszego czytania oraz
rozpatrzeniu tego projektu ustawy na posiedzeniu w dniu 14 września 2021 r.

wnosi:
W y s o k i S e j m uchwalić raczy załączony projekt ustawy.

Warszawa, dnia 14 września 2021 r.

Sprawozdawca

Przewodnicząca Komisji

(-) Bożena Borys-Szopa

(-) Urszula Rusecka

Tłoczono z polecenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
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PROJEKT
U S T AWA
z dnia …..
o zmianie ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta
oraz w niektóre inne dni

Art. 1. W ustawie z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele
i święta oraz w niektóre inne dni (Dz. U. z 2021 r. poz. 936) wprowadza się
następujące zmiany:
1) w art. 6:
a)

w ust. 1:
 pkt 7 otrzymuje brzmienie:
„7) w placówkach pocztowych w rozumieniu art. 3 pkt 15 ustawy z
dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r. poz.
1041 i 2320), w których przeważająca działalność polega na
świadczeniu usług pocztowych, o których mowa w art. 2 ust. 1 tej
ustawy;”,
 pkt 14 otrzymuje brzmienie:
„14) w przypadku sprzedaży ryb w gospodarstwach rybackich, ze
statku rybackiego i placówkach handlowych zajmujących się
odbiorem produktów rybnych;”,
 pkt 24 otrzymuje brzmienie:
„24) w okresie od dnia 1 czerwca do dnia 30 września każdego roku
kalendarzowego – w placówkach handlowych prowadzących
handel

wyłącznie

maszynami

rolniczymi

lub

częściami

zamiennymi do tych maszyn, materiałami eksploatacyjnymi do
maszyn rolniczych lub materiałami używanymi w trakcie bieżącej
pracy maszyn rolniczych oraz narzędziami do wymiany części
zamiennych w maszynach rolniczych;”,
 pkt 32 otrzymuje brzmienie:
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„32) w placówkach handlowych, w których jest prowadzony wyłącznie
skup produktów pochodzenia rolniczego takich jak: zboża, rzepak
i rzepik, buraki cukrowe, rośliny białkowe i inne uprawy polowe
oraz owoców, warzyw, mleka surowego lub runa leśnego;”,
b)

ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Przeważająca działalność, o której mowa w ust. 1 pkt 2, 5–7 i 28–
30, oznacza rodzaj przeważającej działalności wskazany we wniosku o wpis
do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, o
którym mowa w ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej
(Dz. U. z 2021r. poz.955), jeżeli działalność ta stanowi co najmniej 50%
miesięcznego

przychodu

ze

sprzedaży,

uzyskanego

w

miesiącu

poprzedzającym miesiąc, w którym jest prowadzony handel lub są
wykonywane czynności związane z handlem.”,
c)

dodaje się ust. 3–6 w brzmieniu:
„3. Placówki handlowe, korzystające z wyłączeń, o których mowa w
ust. 1 pkt 2, 5–7 i 28–30, są obowiązane do prowadzenia ewidencji
miesięcznego przychodu ze sprzedaży, z podziałem na przychód z
działalności określonej w ust. 1 pkt 2, 5–7 i 28–30 oraz przychód z
pozostałej działalności.
4. Przedsiębiorca, o którym mowa w ust. 1 pkt 27, może korzystać z
nieodpłatnej pomocy małżonka, dzieci własnych, dzieci małżonka, dzieci
przysposobionych, rodziców, macochy lub ojczyma.
5. Osoby, o których mowa w ust. 4, nie mogą być pracownikami lub
zatrudnionymi w placówce handlowej u przedsiębiorcy, który korzysta z ich
nieodpłatnej pomocy.
6. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze
rozporządzenia, sposób prowadzenia ewidencji, o której mowa w ust. 3,
wzór tej ewidencji oraz szczegółową treść wpisów w tej ewidencji, biorąc
pod uwagę konieczność zapewnienia prawidłowego prowadzenia tej
ewidencji oraz przejrzystości, kompletności i dostępności zawartych w niej
danych.”;
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2)

w 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)

wbrew obowiązkowi określonemu w art. 6 ust. 3 nie prowadzi ewidencji
miesięcznego przychodu placówki albo tę ewidencję prowadzi w sposób
niezgodny z przepisami wydanymi na podstawie art. 6 ust. 6.”.

Art. 2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.

