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Podsumowanie prac legislacyjnych związanych z ustawą o ograniczeniu handlu 

w niedziele, święta oraz w niektóre inne dni 

 Ustawa zakładająca stopniowe wprowadzenie, począwszy od 1 marca 2018 r., zakazu handlu w 
niedziele, święta oraz w niektóre inne dni wróciła, na dzień sporządzania niniejszego dokumentu 
(tj. 22 grudnia 2017 r.), na etap ponownych prac legislacyjnych w Sejmie po pracy w 
Senacie.  

 Na skutek zgłoszonych w Senacie poprawek do przyjętego przez Sejm aktu prawnego, ustawa 
ponownie skierowana została do Sejmu, celem przyjęcia bądź odrzucenia zmian 
zaproponowanych przez Senatorów.  

 Poniżej przedstawiona tabela prezentuje najważniejsze poprawki dotyczące katalogu 
wyłączeń spod zakazu handlu w niedziele zgłoszone na etapie prac legislacyjnych w Senacie. 

  

Treść ustawy przyjęta przez Sejm 
Treść z uwzględnieniem senackich 

poprawek 

Zakaz prowadzenia handlu oraz wykonywania innych czynności związanych z handlem nie 

obowiązuje: 

„w kwiaciarniach;” 

„w placówkach handlowych, w których 

przeważająca działalność polega na handlu 

kwiatami;” 

„w placówkach handlowych, w których 

handel jest prowadzony przez przedsiębiorcę 

będącego osobą fizyczną wyłącznie 

osobiście;” 

„w placówkach handlowych, w których handel 

jest prowadzony przez przedsiębiorcę będącego 

osobą fizyczną wyłącznie osobiście, we 

własnym imieniu i na własny rachunek;” 

„w piekarniach, cukierniach i lodziarniach;” 

„w piekarniach, cukierniach i lodziarniach, w 

których przeważająca działalność polega na 

handlu wyrobami piekarniczymi i 

cukierniczymi;” 

brak 

„w placówkach handlowych, w których 

przeważającą działalnością jest działalność 

gastronomiczna;” 
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 Ponadto, poprawki senackie dotyczą m.in. doprecyzowania znamion czynu zabronionego 
wskazanego w art. 13 ustawy, a także rozszerzenia wyłączeń o obiekty zajmujące się handlem 
produktami rybołówstwa i akwakultury.  

 Kolejnym krokiem w pracach legislacyjnych nad ustawą jest przyjęcie bądź odrzucenie 

senackich poprawek przed Sejm: 

o pierwsze po Nowym Roku posiedzenie Sejmu zaplanowano na 9-10 stycznia 2018 r.  

o przed posiedzeniem plenarnym, na którym głosowane będą senackie poprawki, odbędzie się 

posiedzenie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, na którym Komisja rekomenduje 

przyjęcie bądź odrzucenie poprawek;  

o przedstawienie posłom sprawozdania (rekomndacji) Komisji zaplanowano – we wstępnym 

porządku obrad – na dzień 10 stycznia 2018 r.; 

o przypuszczać zatem można, że głosowanie w przedmiocie przyjęcia bądź odrzucenia 

poprawek zgłoszonych przez Senat, a więc również finalne głosowanie parlamentarne 

nad projektem, nastąpi w bloku głosowań na najbliższym posiedzeniu Sejmu, tj. 10 

stycznia 2018 r.  

 Po przegłosowaniu poprawek przez Sejm, uchwalona treść ustawy przekazana zostanie do 

podpisu Prezydenta RP. 

 Prezydent, w terminie 21 dni od dnia przekazania ustawy przez Marszałka Sejmu, jest 

zobowiązany albo podpisać ustawę, albo skierować ustawę do Trybunału Konstytucyjnego albo 

przekazać ustawę do ponownego rozpatrzenia do Sejmu („veto”).  

 W sytuacji gdyby Prezydent podpisał ustawę, uwzględniając wszystkie wskazane powyżej terminy, 

stwierdzić należy, że najprawdopodobniej ustawa zostanie opublikowana w Dzienniku 

Ustaw na przełomie stycznia i lutego, a zatem niecały miesiąc przed wejściem w życie jej 

przepisów (w ustawie wskazano sztywny termin 1 marca 2018 r.).  

 


