
 
 

 

 

Dotyczy: druk nr 1446 i 1453 

Warszawa, 16 września 2021 r. 

KL351/246/MF/2021 

Szanowna Pani Poseł  

Bożena Borys - Szopa 

 

Szanowna Pani Poseł, 

W związku z rozpatrywanym przez Sejm sprawozdaniem Komisji Polityki Społecznej i Rodziny 
w sprawie poselskiego projektu ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre 
inne dni (druk nr 1453, druk nr 1446), mając na względzie wspólny interes pracowników, 
pracodawców i przedsiębiorców z branży handlowej, apelujemy o rozważenie wprowadzenia do 
projektu ustawy poprawek, które w naszej ocenie umożliwią prawidłowe stosowanie ustawy, pomogą 
wyjaśnić istniejące wątpliwości interpretacyjne i będą odpowiadały praktyce funkcjonowania handlu. 

 

Poprawki te mają na celu: 

1. Uzupełnienie wyliczenia członków rodziny, którzy mogą pomagać przedsiębiorcy osobiście 
prowadzącemu handel w dni objęte zakazem oraz dopuszczenie zarówno odpłatnej, jak 
i nieodpłatnej pomocy tych osób; 
 
Jak pokazała praktyka, prowadzenie sklepu w pojedynkę, bez pomocy innych osób jest często 
niemożliwe lub wiąże się ze zbyt dużym ryzykiem. Aby możliwość samodzielnego otwarcia 
najmniejszych sklepów w dni objęte zakazem była realna, konieczne jest odpowiednie 
zdefiniowanie kręgu osób, które mogą pomagać przedsiębiorcy. 
 
Projekt wprowadza taką możliwość, jednak wyliczenie członków rodziny jest obecnie 
niekompletne, ponieważ nie obejmuje np. rodzeństwa, osób pozostających we wspólnym pożyciu 
(prowadzących wspólne gospodarstwo domowe), dziadków, wnuków czy powinowatych w tej 
samej linii lub stopniu. Jednocześnie dopuszcza pomoc takich osób jak rodzice, macocha, ojczym 
czy dzieci przysposobione. 
 
Z kolei dopuszczenie nie tylko nieodpłatnej, ale także odpłatnej pomocy wymienionych członków 
rodziny pozwoli uniknąć zarzutu nierównego traktowania tych osób w stosunku do innych 
pracowników lub zatrudnionych, którzy otrzymują wynagrodzenie za pracę wykonywaną przez 
nich w placówce handlowej. 



 
 

 

 
2. Umożliwienie mikroprzedsiębiorcom, którzy osobiście prowadzą sklepy w niedziele i święta, 

powierzania wykonywania czynności związanych z handlem emerytom lub studentom; 

Wprowadzenie takiej możliwości będzie wsparciem dla najdrobniejszych przedsiębiorców 
(mikroprzedsiębiorców, czyli przedsiębiorców zatrudniających do 10 osób), a jednocześnie 
umożliwi aktywizację zawodową emerytów i studentów, czyli grup, które znajdują się 
w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Pozwoli wyrównać szanse najsłabszych uczestników rynku, 
zarówno po stronie pracowników (konkurujących z silniejszymi kandydatami do pracy), jak  
i przedsiębiorców (konkurujących z większymi podmiotami).  

Studenci i emeryci to osoby, które często nie chcą pozostawać bierne zawodowo, ale w praktyce 
mogą pracować głównie w weekendy. Wynika to z ograniczonego czasu, (jeśli w dni powszednie 
przeznaczają go na naukę), albo z racji wieku, który sprawia, że osoby te nie są w stanie 
konkurować z innymi kandydatami do pracy w pełnym wymiarze. 

 

W załączeniu przedstawiamy treść poprawek, które realizują wymienione postulaty, łącząc gorący 
apel o ich podjęcie i poddanie głosowaniu podczas drugiego czytania projektu w Sejmie. 

 

Z poważaniem,  

 

Maciej Witucki 

Prezydent Konfederacji Lewiatan 

  



 
 

 

POPRAWKA NR 1 

do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz  
w niektóre inne dni (druk nr 1446) 

 

W projekcie ustawy o zmianie ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę i święta oraz w niektóre inne 
dni w art. 1 w pkt 1 w lit. c dodawany ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Przedsiębiorca, o którym mowa w ust. 1 pkt 27, może korzystać z odpłatnej lub nieodpłatnej 
pomocy małżonka lub osoby pozostającej we wspólnym pożyciu, dzieci własnych, dzieci małżonka, 
dzieci przysposobionych, rodziców, macochy lub ojczyma, rodzeństwa, wnuków, dziadków albo 
powinowatych w tej samej linii lub stopniu.” 

 

POPRAWKA NR 2 

W projekcie ustawy o zmianie ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę i święta oraz w niektóre inne 
dni w art. 1 w pkt 1 w lit c dodawany ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. Przedsiębiorca, o którym mowa w ust. 1 pkt 27, będący mikroprzedsiębiorcą w rozumieniu ustawy 
z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 162), może powierzać 
wykonywanie czynności związanych z handlem w niedziele i święta pracownikowi lub zatrudnionemu, 
który jest uczniem szkoły ponadpodstawowej lub studentem, do ukończenia 26 lat, albo emerytem, 
jednak wyłącznie za uprzednią zgodą tego pracownika lub zatrudnionego albo na jego wyraźny 
wniosek.” 


