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K AN CE LA R IA  
S E NAT U 

BIURO LEGISLACYJNE  

Warszawa, 8 listopada 2021 r. 

Opinia do ustawy o ułatwieniach w prowadzeniu handlu w piątki i soboty  

przez rolników i ich domowników 

(druk nr 554) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Uchwalona przez Sejm ustawa o ułatwieniach w prowadzeniu handlu w piątki i soboty 

przez rolników i ich domowników ma na celu rozpowszechnienie sprzedaży bezpośredniej 

w miastach m.in. poprzez wprowadzanie przez władze gmin piątków i sobót jako dni 

sprzedaży bezpośredniej w miejscach wyznaczonych dla rolników i ich domowników, którzy 

chcą sprzedawać swoje produkty. 

Zaproponowane rozwiązania mają się przyczynić do zwiększenia dochodów 

w gospodarstwach rolnych, a także sprzyjać upowszechnianiu produktów lokalnych, 

skracaniu i dywersyfikacji kanałów dystrybucji poprzez tworzenie miejsc bezpośredniej 

sprzedaży dla spożywczych produktów lokalnych. Stworzenie miejsc sprzedaży dla rolników 

produktów rolnych i spożywczych ma przyczynić się do pogłębiania ich relacji 

z konsumentami (oferowanie produktów znanego pochodzenia w konkurencyjnych cenach). 

Ustawa określa definicję rolnika, domownika, produktów rolnych lub spożywczych oraz 

handlu.  

Miejsce do prowadzenia handlu dla rolników i ich domowników w piątki i soboty 

będzie wyznaczała rada gminy w drodze uchwały. Miejsce to powinno być zlokalizowane 

blisko centrum gminy lub miasta czy blisko miejsc atrakcyjnych turystycznie oraz z dogodną 
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komunikacją. Rolnicy i ich domownicy prowadzący handel na podstawie ustawy będą 

zwolnieni z opłaty targowej. 

Ustawa ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Sejm uchwalił ustawę w dniu 29 października 2021 r. Projekt ustawy stanowił 

przedłożenie poselskie (druk sejmowy nr 1612). Prace nad ustawą prowadziła Komisja 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi, która przedstawiła sprawozdanie w druku sejmowym nr 1646. 

Komisja wprowadziła szereg zmian redakcyjnych. Pierwotnie projekt ustawy dotyczył 

ułatwień w prowadzeniu handlu w soboty i niedziele. Komisja doszła do przekonania, że 

ustawa powinna dotyczyć piątków i sobót, aby projekt ustawy nie kolidował z ustawą z dnia 

10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni. 

Komisja doprecyzowała definicję ustawową domownika, korelując ją co do zasady z definicją 

zawartą w ustawie z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników. 

W drugim czytaniu zgłoszono 11 poprawek. Część z nich miała na celu przedmiotowe 

i podmiotowe rozszerzenie zakresu ustawy. Sejm przyjął ustawę z dwoma poprawkami, które 

zmierzały do zmiany definicji ustawowej artykułów rolno-spożywczych na definicję 

produktów rolnych lub spożywczych. 

 

Ustawa nie wzbudza zastrzeżeń o charakterze legislacyjnym. 

 

Aldona Figura 

Główny legislator 

 


