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Niniejszy Raport legislacyjny przygotowany został w ramach współpracy z Kancelarią 
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I. INFORMACJE OGÓLNE. 

a) Ustawy uchwalone na ostatnim posiedzeniu Sejmu (8-10 maja 2018 r.). 

 Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych: 

o przedmiotowa ustawa wdraża do polskiego porządku 

prawnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  

i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO); 

o zawarte w ustawie regulacje dotyczą: 

 określenia podmiotów publicznych 

obowiązanych do wyznaczenia inspektora 

ochrony danych oraz tryb zawiadamiania o jego 

wyznaczeniu; 

 warunków i trybu akredytacji i certyfikacji  

w zakresie ochrony danych osobowych; 

 ustanowienie nowego organu właściwego  

w sprawie ochrony danych osobowych – Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych; 

 przebiegu postępowania w sprawie naruszenia 

przepisów o ochronie danych osobowych; 

 zasad odpowiedzialności cywilnej, karnej oraz 

administracyjnej za naruszenie przepisów  

o ochronie danych osobowych; 

o dodatkowo ustawa wprowadziła zmiany  

w Kodeksie pracy poprzez określenie regulacji 

związanych z monitoringiem pracowników, w tym 

m.in. z koniecznością przekazywania pracownikom 

informacji o celach, zakresie oraz sposobie 

zastosowania monitoringu; 

 

 

http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2018/1000
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o wskazane w ustawie rozwiązania nałożyły  

na przedsiębiorców szereg obowiązków związanych  

z dostosowaniem obowiązujących dotychczas procedur 

pozyskiwania i przetwarzania danych osobowych  

do nowych regulacji prawnych;  

o ustawa weszła w życie z dniem 25 maja 2018 r.  

 

 Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych 

inwestycji: 

o ustawa ta określa zasady udzielania przedsiębiorcom 

wsparcia na realizację nowych inwestycji; 

o zakłada się udzielanie przedsiębiorcom wsparcia  

w formie zwolnienia od podatku dochodowego,  

na zasadach określonych w przepisach o podatku 

dochodowym od osób prawnych albo w przepisach  

o podatku dochodowym od osób fizycznych; 

o dodatkowo akt ten zawiera przepisy dotyczące kontroli 

zadań zarządzającego obszarem; 

o organem właściwym w sprawach wspierania nowych 

inwestycji będzie minister właściwy do spraw 

gospodarki; 

o ustanawia się także Ewidencję Wsparcia Nowej 

Inwestycji, która służyć będzie do pozyskiwania 

danych wykorzystywanych m.in. do obsługi procesu 

inwestycyjnego; 

o w zasadniczym zakresie rozwiązania zawarte w ustawie 

zaczną obowiązywać po upływie 14 dni od dnia jej 

ogłoszenia w Dzienniku Ustaw; 

o aktualnie ustawa oczekuje na podpis Prezydenta RP. 

  

http://orka.sejm.gov.pl/opinie8.nsf/nazwa/2307_u/$file/2307_u.pdf
http://orka.sejm.gov.pl/opinie8.nsf/nazwa/2307_u/$file/2307_u.pdf
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b) Planowane posiedzenia komisji sejmowych lub zespołów 

parlamentarnych. 

 Komisja do Spraw Kontroli Państwowej: 

o posiedzenie zaplanowane na dzień 6 czerwca 2018 r. 

(środa)  w sali nr 307 (bud. B); 

o tematy posiedzenia: 

 rozpatrzenie informacji Państwowej Inspekcji 

Pracy dotyczącej wypłaty minimalnej stawki 

godzinowej wynagrodzenia na podstawie 

wyników kontroli PIP; 

 informacja Głównego Inspektora Pracy 

dotycząca oceny rozwiązań prawnych 

związanych z delegowaniem pracowników  

w ramach świadczenia usług w świetle działań 

kontrolno-nadzorczych PIP; 

 Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych  

i Leśnictwa: 

o posiedzenie zaplanowane na dzień 7 czerwca 2018 r. 

(czwartek) w sali nr 12 (bud. G); 

o temat posiedzenia: pierwsze czytanie poselskiego 

projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony 

środowiska oraz ustawy o odpadach. 
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c) Interpelacje, zapytania, pytania i oświadczenia poselskie, a także 

informacje bieżące rozpatrywane w analizowanym okresie. 

 Interpelacja nr 22389 w sprawie opóźnienia zwrotu nadwyżki 

podatku VAT naliczonego nad należnym (autor: Piotr Misiło, 

Nowoczesna): 

o zapytanie dotyczy terminów i opóźnień  

w dokonywaniu zwrotu podatku VAT; 

o na dzień sporządzenia niniejszego raportu brak jest 

odpowiedzi Ministra Finansów na tę interpelację; 

 Interpelacja nr 22388 w sprawie braku zwrotu nadwyżki 

podatku VAT naliczonego nad należnym (autor: Piotr Misiło, 

Nowoczesna): 

o zapytanie dotyczy braku dokonywania zwrotu 

podatku VAT; 

o na dzień sporządzenia niniejszego raportu brak jest 

odpowiedzi Ministra Finansów na tę interpelację; 

 Interpelacja nr 22359 w sprawie sposobu naliczania 

minimalnego wynagrodzenia za pracę (autor: Barbara Chrobak, 

Kukiz15): 

o zapytanie dotyczy sposobu określania minimalnego 

wynagrodzenia za pracę przez Ministerstwo 

Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej; 

o na dzień sporządzenia niniejszego raportu brak jest 

odpowiedzi Ministra Rodziny Pracy i Polityki 

Społecznej na tę interpelację.  

  

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/interpelacja.xsp?documentId=F79AD71C6F10B1F3C125829B002DF304
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/interpelacja.xsp?documentId=5B1B77099847419BC125829B002DF301
http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/interpelacja.xsp?documentId=F17BF309AC751923C125829B002DF292
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d) Przedstawione projekty ustaw. 

 Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks spółek 

handlowych oraz niektórych innych ustaw: 

o projektowana ustawa przygotowana została przez 

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii; 

o projekt zakłada wprowadzenie do polskiego porządku 

prawnego nowej formy spółki kapitałowej – prostej 

spółki akcyjnej: 

 taka spółka będzie mogła zostać założona  

w każdym celu prawnie dopuszczalnym przez 

jedną lub kilka osób, którzy nie odpowiadają  

za zobowiązania spółki i są zobowiązani  

do wniesienia odpowiednich wkładów  

na pokrycie obejmowanych akcji; 

 planuje się, aby wysokość kapitału akcyjnego 

takiej spółki nie była stała i nie była 

wskazywana w umowie spółki; 

 zakłada się, że w odniesieniu do prostej spółki 

akcyjnej brak będzie obowiązku wniesienia, 

przed datą złożenia wniosku o wpis  

do rejestru, jakiejkolwiek z góry określonej 

części wkładów – będą one musiały zostać 

wniesione w całości w ciągu 3 lat od chwili 

wpisu do rejestru; 

 projekt wskazuje, że w prostej spółce akcyjnej 

powołany będzie musiał zostać zarząd albo rada 

dyrektorów, a także zgromadzenie 

akcjonariusza; 

o planuje się, aby projektowane rozwiązania stosowane 

były z dniem 1 czerwca 2019 r.; 

o aktualnie projekt znajduje się na etapie konsultacji 

publicznych, do udziału w których zaproszone zostało 

również PRCH i planowane jest przedłożenie 

stanowiska w ramach tych konsultacji. 

 

http://legislacja.rcl.gov.pl/docs/2/12311555/12507990/12507991/dokument341636.pdf
http://legislacja.rcl.gov.pl/docs/2/12311555/12507990/12507991/dokument341636.pdf
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 Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania 

cywilnego oraz niektórych innych ustaw: 

o przedmiotowy projekt przygotowany został przez 

Ministerstwo Sprawiedliwości; 

o głównym założeniem przedstawionych propozycji jest 

wprowadzenie zasad i trybu postępowania  

z informacjami niejawnymi w procesie cywilnym  

i sądowoadministracyjnym oraz w zakresie 

dowodów z zeznań świadków i zwalniania  

z obowiązku zachowania tajemnicy służbowej lub 

zawodowej; 

o ponadto, proponuje się wprowadzenia zmian w zakresie 

elektronicznego systemu ogłoszeń sądowych; 

o zakłada się, że projektowana rozwiązania wejdą w życie 

po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia; 

o aktualnie projekt znajduje się na etapie opiniowania. 

 

 Projekt ustawy o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz 

niektórych innych ustaw: 

o przedmiotowy projekt przygotowany został przez 

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, we 

współpracy z Ministerstwem Cyfryzacji;  

o głównym założeniem przedstawionych regulacji jest 

zapewnienie przez państwo bezpiecznego  

i bezpłatnego narzędzia do upowszechnienia 

komunikacji elektronicznej obywateli  

z administracją, służbą zdrowia i podmiotami 

komercyjnymi oraz poprawa bezpieczeństwa  

w zakresie potwierdzania tożsamości obywateli; 

o planuje się wprowadzenie nowego dowodu osobistego 

(dowodu osobistego z warstwą elektroniczną); 

 

http://legislacja.rcl.gov.pl/docs/2/12311751/12509657/12509658/dokument342105.pdf
http://legislacja.rcl.gov.pl/docs/2/12311751/12509657/12509658/dokument342105.pdf
http://legislacja.rcl.gov.pl/docs/2/12311208/12505867/12505868/dokument340666.pdf
http://legislacja.rcl.gov.pl/docs/2/12311208/12505867/12505868/dokument340666.pdf
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o wdrożenie projektowanych zmian spowoduje 

wprowadzenie nowej możliwości uwierzytelniania 

tożsamości, przy wykorzystaniu tzw. profilu 

osobistego; 

o planuje się, aby projektowane zmiany weszły w życie  

z dniem 1 marca 2019 r.; 

o aktualnie projekt znajduje się na etapie uzgodnień 

międzyresortowych.  

 

e) Przedstawione projekty rozporządzeń. 

 Projekt rozporządzenia w sprawie określenia wzorów 

deklaracji, zeznania, oświadczenia oraz informacji 

podatkowych obowiązujących w zakresie podatku 

dochodowego od osób prawnych: 

o projekt ten został przedstawiony przez Ministerstwo 

Finansów; 

o zasadniczym celem zaproponowanych przepisów jest 

dostosowanie wzorów formularzy związanych  

z podatkiem CIT do obowiązujących obecnie 

przepisów; 

o wskazane w projekcie wzory stosowane będą  

do osiągniętych dochodów (uzyskanych przychodów, 

poniesionych strat) od dnia 1 stycznia 2018 r.; 

o planuje się, aby projektowane rozporządzenie weszło  

w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia; 

o aktualnie projekt znajduje się na etapie konsultacji 

publicznych. 

  

https://legislacja.rcl.gov.pl/docs/502/12311256/12506316/12506317/dokument340656.pdf
https://legislacja.rcl.gov.pl/docs/502/12311256/12506316/12506317/dokument340656.pdf
https://legislacja.rcl.gov.pl/docs/502/12311256/12506316/12506317/dokument340656.pdf
https://legislacja.rcl.gov.pl/docs/502/12311256/12506316/12506317/dokument340656.pdf
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 Projekt rozporządzenia w sprawie określenia wzoru 

uproszczonego sprawozdania w zakresie podatku 

dochodowego od osób prawnych: 

o podmiotem odpowiedzialnym za przygotowanie tego 

projektu jest Ministerstwo Finansów; 

o projekt dostosowuje wzór uproszczonego 

sprawozdania w zakresie podatku CIT do obecnie 

obowiązujących przepisów; 

o wskazuje się, że sprawozdanie uwzględniać  

ma charakter powiązań, informacje dotyczące 

podmiotów powiązanych, a także uproszczone 

standardy kontroli podatkowych;  

o planuje się, aby projektowane rozporządzenie 

stosowane było z dniem następującym po dniu 

ogłoszenia; 

o aktualnie projekt znajduje się na etapie konsultacji 

publicznych; 

 

 Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie pomocy 

publicznej udzielanej przedsiębiorcom na obszarach: 

o projekt przygotowany został przez Ministerstwo 

Inwestycji i Rozwoju; 

o głównym celem przedłożonego aktu wykonawczego jest 

określenie zasad i trybu wydawania decyzji  

o wsparciu, a także warunków udzielania pomocy 

publicznej w formie zwolnienia podatkowego; 

o planuje się, aby projektowane rozporządzenie weszło  

w życie z dniem ogłoszenia; 

o aktualnie projekt znajduje się na etapie opiniowania. 

 

http://legislacja.rcl.gov.pl/docs/502/12311959/12511006/12511007/dokument342752.pdf
http://legislacja.rcl.gov.pl/docs/502/12311959/12511006/12511007/dokument342752.pdf
http://legislacja.rcl.gov.pl/docs/502/12311959/12511006/12511007/dokument342752.pdf
http://legislacja.rcl.gov.pl/docs/3/12311957/12510915/12510916/dokument342744.pdf
http://legislacja.rcl.gov.pl/docs/3/12311957/12510915/12510916/dokument342744.pdf
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f) Przedstawione projekty aktów prawnych na poziomie unijnym. 

 Projekt dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 

ograniczenia wpływu niektórych plastikowych produktów 

na środowisko: 

o zasadniczym celem przedstawionej przez Komisję 

Europejską dyrektywy jest ograniczenie wpływu 

niektórych plastikowych produktów na środowisko, 

w szczególności na środowisko morskie, zdrowie 

lubi, a także promowanie przejścia do gospodarki 

obiegu zamkniętego z wykorzystaniem 

innowacyjnych modeli biznesowych; 

o planuje się zobowiązanie państw członkowskich  

do podjęcia niezbędnych środków do osiągnięcia 

znacznej redukcji zużycia jednorazowych produktów 

wskazanych w załączniku do projektowanej dyrektywy; 

o na liście produktów, których zużycie powinno zostać 

obniżone znajdują się m.in. jednorazowe sztućce, 

słomki; 

o projektowana dyrektywa przewiduje, że termin  

na osiągnięcie zakładanego wskaźnika redukcji zużycia 

jednorazowych produktów plastikowych wynosić 

będzie sześć lat po upływie terminu na dokonanie 

transpozycji zaproponowanych przepisów; 

o projekt dyrektywy został w dniu 28 maja 2018 r. 

przyjęty przez Komisję; 

  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=comnat:COM_2018_0340_FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=comnat:COM_2018_0340_FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=comnat:COM_2018_0340_FIN
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 Projekt dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 

zmieniającej dyrektywę (UE) 2017/1132 w odniesieniu  

do transgranicznego przekształcania, łączenia i podziału 

spółek: 

o zasadniczym celem przedłożonego przez Komisję 

Europejską projektu jest wprowadzenie nowych ram 

prawnych w zakresie przeprowadzania 

transgranicznych przekształceń i podziałów spółek 

kapitałowych; 

o projekt zawiera regulacje dotyczące m.in.: 

 warunków przeprowadzania transgranicznych 

przekształceń, łączeń i podziałów spółek, 

sposobu ich weryfikacji i określenia prawa 

właściwego; 

 minimalnego zakresu informacji wskazywanego 

w planie transgranicznego przekształcenia, 

łączenia lub podziału; 

 zasad ujawnienia planu transgranicznego 

przekształcenia, łączenia lub podziału spółki  

i sprawozdania niezależnego biegłego; 

 gwarancji dla wspólników i prawa wyjścia  

ze spółki dla tych wspólników, którzy 

sprzeciwiają się transgranicznemu 

przekształceniu, połączeniu lub podziałowi 

spółki; 

 partycypacji pracowników spółki dokonującej 

przekształcenia, łączenia lub podziału, gdy 

ochrona praw do partycypacji jest zagrożona 

wskutek planowanego przekształcenia; 

 procedury kontroli legalności transgranicznego 

przekształcenia, łączenia lub podziału spółki; 

o planuje się, aby projektowane przepisy zostały 

zaimplementowane przez państwa członkowskie  

w terminie 24 miesięcy od dnia wejścia dyrektywy  

w życie; 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018PC0241&from=PL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018PC0241&from=PL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018PC0241&from=PL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018PC0241&from=PL
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o aktualnie projekt znajduje się na etapie prac 

przygotowawczych w Radzie i Parlamencie 

Europejskim; 

 

 Projekt dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 

zmieniającej dyrektywę (UE) 2017/1132 w odniesieniu do 

stosowania narzędzi i procesów cyfrowych w prawie spółek: 

o głównym założeniem projektu jest wprowadzenie 

nowych przepisów oraz uzupełnienie 

dotychczasowych regulacji w ten sposób, aby 

doprowadzić do stosowania narzędzi i procesów 

cyfrowych przez cały okres istnienia spółki; 

o zasadniczo projektowane przepisy dotyczyć będą 

zakładania i funkcjonowania spółek z ograniczoną 

odpowiedzialnością; 

o planuje się wprowadzenie regulacji, które dotyczyć 

będą: 

 środków identyfikacji koniecznych w celu 

rejestracji spółki przez internet i składania 

dokumentów przez internet; 

 nałożenia na państwa członkowskie obowiązku 

stosowania przejrzystych i niedyskryminujących 

opłat związanych z rejestracją spółki; 

 wprowadzenia możliwości rejestrowania 

spółek przez internet; 

 nałożenia na państwa członkowskie określenia 

szablonów aktu założycielskiego spółki, które 

będzie wykorzystywanych do rejestracji spółki 

przez internet; 

o wskazany w projekcie termin na dokonanie transpozycji 

tych przepisów do porządków krajowych wynosi  

24 miesiące od dnia wejścia w życie tej dyrektywy; 

o aktualnie projekt znajduje się na etapie prac 

przygotowawczych w Radzie i Parlamencie 

Europejskim.   

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A52018PC0239
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A52018PC0239
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A52018PC0239
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II. MONITORING DLA PODMIOTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ HANDLEM. 

a) Interpelacje, zapytania, pytania i oświadczenia poselskie, a także 

informacje bieżące rozpatrywane w analizowanym okresie. 

 Interpelacja nr 22242 w sprawie możliwości handlu  

w niedziele (autor: Joanna Mucha, Platforma Obywatelska): 

o przedłożone zapytanie dotyczy możliwości prowadzenia 

handlu przez podmioty prowadzące działalność „przy 

stawach”, tj. sprzedaży napojów, artykułów 

wędkarskich oraz żywych ryb; 

o w treści interpelacji zawarto pytanie, czy planowane są 

zmiany w ustawie, które doprecyzowałaby jej przepisy; 

o na dzień sporządzenia niniejszego raportu brak jest 

odpowiedzi Ministra Rodziny, Pracy i Polityki 

Społecznej na tę interpelację; 

 Interpelacja nr 22493 w sprawie sieci handlowej Żabka 

Polska spółka z o.o. (autor: Tomasz Jaskóła, Kukiz15): 

o na dzień sporządzenia niniejszego raportu brak jest 

treści interpelacji; 

 Interpelacja nr 22495 w sprawie zapytań pracowników 

supermarketów o kod pocztowy (autor: Tomasz Jaskóła, 

Kukiz15): 

o na dzień sporządzenia niniejszego raportu brak jest 

treści interpelacji; 

 Interpelacja nr 21529 w sprawie protestu pracowników 

Państwowej Inspekcji Pracy kontrolujących przestrzeganie 

zakazu handlu w niedziele i święta (autor: Paulina Henning-

Kloska, Nowoczesna): 

o przedmiotowe zapytanie dotyczy protestu pracowników 

PIP zobowiązanych do podejmowania czynności 

kontrolnych w odniesieniu do ustawy ograniczającej 

handel w niedziele; 

o w odpowiedzi na przedmiotową interpelację, 

Wiceminister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 

Stanisław Szwed wskazał, że Państwowa Inspekcja 

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=425C6F3A
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/interpelacja.xsp?documentId=786F830FC1FDFDAAC125829600463611
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/interpelacja.xsp?documentId=E29A481E2CF542ACC125829600463618
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/interpelacja.xsp?documentId=3763C06FA3487DC1C125826E00488012
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Pracy nie jest instytucją podległą Ministrowi Rodziny, 

Pracy i Polityki Społecznej; 

o jednocześnie zastrzeżono, że do Ministerstwa nie 

wpłynęło wystąpienie strajkujących funkcjonariuszy 

Państwowej Inspekcji Pracy; 

 Interpelacja nr 21624 w sprawie interpretacji przepisów 

ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz  

w niektóre inne dni (autor: Krystyna Pawłowicz, Prawo  

i Sprawiedliwość): 

o w przedmiotowym wystąpieniu wskazane zostały 

pytania dotyczące interpretacji konkretnych przepisów 

ustawy, m.in. w zakresie stacji benzynowych czy też 

kwiaciarni; 

o w odpowiedzi na przedmiotową interpelację 

Wiceminister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 

Stanisław Szwed przytoczył informacje zawarte już  

w tzw. Wyjaśnieniach do przepisów ustawy  

o ograniczeniu handlu w niedziele; 

o warto jednocześnie wskazać, że w przedmiotowym 

dokumencie wskazano wprost, że centra handlowe  

i galerie handlowe nie są w dosłownym znaczeniu 

placówkami handlowymi w rozumieniu tej ustawy, 

lecz miejscem, gdzie zlokalizowane są poszczególne 

pojedyncze placówki handlowe oraz usługowe,  

do których zastosowanie znajduje ograniczenie lub 

zakaz handlu w niedziele. 

  

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/interpelacja.xsp?documentId=0634ADE819B878C3C1258272004AC362
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b) Informacje o odbytych spotkaniach. 

 W trakcie trzeciego dnia Europejskiego Kongresu 

Gospodarczego w Katowicach (16 maja 2018 r.) odbył się 

panel pn. Handel w niedziele, w którym – poza Dyrektorem 

Generalnym PRCH p. Radosławem Knapem – uczestniczyli 

m.in. przedstawiciele POHiD, PIH, ale także i NSZZ 

„Solidarność”. W trakcie dyskusji poruszone zostały m.in. 

skutki gospodarcze obowiązywania przepisów ustawy. 

Ponadto, wskazano na – wynikającą z badań 

przeprowadzonych na zlecenie PRCH – nieświadomość 

konsumentów w zakresie tego, które niedziele objęte  

są zakazem handlu, a w które swobodnie można dokonywać 

zakupów. Przedstawiciele branży ponownie wskazali  

na zasadność uchylenia tej ustawy i wprowadzenia 

kompromisowego rozwiązania, zgodnie z którym pracownikom 

obowiązkowo, z mocy ustawy, przysługiwałyby dwie niedziele 

wolne od pracy w ciągu 4 tygodni.  
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c) Inne informacje.  

 W dniu 29 maja 2018 r. na łamach Dziennika Gazety Prawnej 

opublikowany został obszerny artykuł pt. „Zakaz handlu  

do poprawki”, w którym to przytoczono postulaty zarówno 

związkowców, jak i branży w zakresie zmian niezbędnych  

do wprowadzenia w ustawie o ograniczeniu handlu w niedziele. 

W publikacji tej wskazano na problemy interpretacyjne 

dotyczące przepisów ustawy związane m.in. z koniecznością 

określania przeważającej działalności według PKD, czy też 

niejasności w zakresie dopuszczalności zatrudniania członków 

rodziny. Do artykułu dołączone zostało także podsumowanie 

najważniejszych postulatów związkowców (m.in. wydłużenie 

doby pracowniczej, ograniczenie działalności sklepów 

internetowych, wyłączenie możliwości zatrudniania 

członków rodziny), a także branży (doprecyzowanie 

wyjątków od zakazu handlu w niedziele, zmiana 

interpretacji w zakresie centrów logistycznych  

i dystrybucyjnych). 

 Polska Izba Handlu opublikowała w maju na swojej stronie 

internetowej informację o wynikach sprzedaży w sklepach 

małoformatowych (tj. do 300 m
2
), z których to wynika, że  

w samym tylko kwietniu – zapewne na skutek wejścia w życie 

przepisów ustawy – sprzedaż w takich sklepach spadła  

o 4,7% mdm.  

  

http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/1126791,zakaz-handlu-czy-bedzie-zmiana-w-ustawie.html
http://www.pih.org.pl/index.php/9-projekty/1471-dane-polskiej-izby-handlu-sprzeda-w-sklepach-maoformatowych
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III. MONITORING DLA PODMIOTÓW ZWIĄZANYCH Z RYNKIEM 

NIERUCHOMOŚCI KOMERCYJNYCH.  

a) Ustawy uchwalone na ostatnim posiedzeniu Sejmu (8-10 maja 2018 r.). 

 Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo 

telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw: 

o przyjęta przez Sejm ustawa ma na celu doprecyzowanie 

przepisów, a także ich dostosowanie do aktualnej 

sytuacji na rynku telekomunikacyjnym; 

o istotną zmianą zaproponowaną w ustawie jest 

wprowadzenie rozwiązań chroniących konsumentów 

przez usługami telekomunikacyjnymi  

o podwyższonej opłacie (tzw. usługi premium rate); 

o zakłada się także ujednolicenie formy przekazywania 

przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych danych  

z działalności telekomunikacyjnej poprzez 

wprowadzenie elektronicznego formularza; 

o jednocześnie ustawa wprowadza zmiany w ustawie  

o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych 

(tzw. megaustawa), poprzez uproszczenie procesu 

nadawania jednostkom samorządu terytorialnego 

uprawnienia do świadczenia usługi dostępu  

do internetu; 

o zakłada się, że zawarte w ustawie rozwiązania 

stosowane będą po upływie 6 miesięcy od dnia 

ogłoszenia ustawy; 

o ustawa została w dniu 22 maja 2018 r. podpisana przez 

Prezydenta RP i aktualnie oczekuje na publikację  

w Dzienniku Ustaw; 

  

http://orka.sejm.gov.pl/opinie8.nsf/nazwa/2229_u/$file/2229_u.pdf
http://orka.sejm.gov.pl/opinie8.nsf/nazwa/2229_u/$file/2229_u.pdf


Polska Rada Centrów Handlowych / Polish Council of Shopping Centres 
ul. Nowogrodzka 50, 00-695 Warszawa 

tel./fax: +48 22 629 23 81, e-mail: prch@prch.org.pl 

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 

XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

KRS 0000227312, NIP 534-22-89-555, Regon 140066364 

 

 

18 

 Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o podatku 

dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku 

dochodowym od osób prawnych oraz ustawy  

o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych 

przychodów osiąganych przez osoby fizyczne: 

o zasadniczym celem uchwalonej przez Sejm ustawy jest 

wprowadzenie zmian w zakresie zasad dokonywania 

odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych oraz 

wartości niematerialnych i prawnych nabytych  

w drodze darowizny lub spadku; 

o ponadto, ustaw wprowadza zmiany dotyczące 

podatników posiadających określone nieruchomości 

komercyjne w postaci budynków biurowych oraz 

budynków handlowo-usługowych, których wartość 

początkowa przekracza 10 milionów złotych – w tym 

zakresie ustawa przewiduje: 

 objęcie minimalnym podatkiem dochodowym 

wszystkich budynków, z wyłączeniami 

wskazanymi w ustawie; 

 stosowanie minimalnego podatku dochodowego 

w odniesieniu do nieruchomości 

wynajmowanych;  

 pomniejszenie podstawy opodatkowania  

w odniesieniu do podatnika, a nie posiadanej 

przez niego nieruchomości; 

o w zasadniczym zakresie przepisy ustawy wejdą w życie 

po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy  

w Dzienniku Ustaw; z wyłączeniem chociażby 

przepisów dotyczących podatku dochodowego  

od przychodu ze środka trwałego będącego budynkiem, 

które wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.   

o aktualnie ustawa została skierowana do dalszych prac 

legislacyjnych w Senacie.  

http://orka.sejm.gov.pl/opinie8.nsf/nazwa/2291_u/$file/2291_u.pdf
http://orka.sejm.gov.pl/opinie8.nsf/nazwa/2291_u/$file/2291_u.pdf
http://orka.sejm.gov.pl/opinie8.nsf/nazwa/2291_u/$file/2291_u.pdf
http://orka.sejm.gov.pl/opinie8.nsf/nazwa/2291_u/$file/2291_u.pdf
http://orka.sejm.gov.pl/opinie8.nsf/nazwa/2291_u/$file/2291_u.pdf
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b) Interpelacje, zapytania, pytania i oświadczenia poselskie, a także 

informacje bieżące rozpatrywane w analizowanym okresie. 

 Interpelacja nr 22570 w sprawie kwalifikacji obiektów 

budowalnych (autor: Paweł Skutecki, Kukiz15): 

o na dzień sporządzenia niniejszego raportu brak jest 

treści złożonej interpelacji; 

 Interpelacja nr 22571 w sprawie kwalifikacji obiektów 

budowlanych na potrzeby opodatkowania podatkiem  

od nieruchomości (autor: Paweł Skutecki, Kukiz15): 

o na dzień sporządzenia niniejszego raportu brak jest 

treści złożonej interpelacji.  

 

c) Przedstawione projekty aktów prawnych na poziomie unijnym. 

 Projekt dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 

zmieniającej dyrektywę 2010/31/UE w sprawie 

charakterystyki energetycznej budynków i dyrektywę 

2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej: 

o zasadniczym celem przedmiotowego projektu jest 

wprowadzenie przepisów, które przyczynią się  

do zmniejszenia energii potrzebnej do zaspokojenia 

zapotrzebowania na energię związanego z typowym 

użytkowaniem budynków; 

o zmiany wskazane w projekcie dotyczą m.in.: 

 wprowadzenia jednolitych określeń w zakresie 

certyfikacji i minimalnych wymagań 

dotyczących charakterystyki energetycznej; 

 określenie minimalnej liczby punktów 

ładowania pojazdów elektrycznych  

w budynkach niemieszkalnych, w których jest 

więcej niż 20 miejsc parkingowych; 

 

 

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/interpelacja.xsp?documentId=24173D47056CFC33C12582980048E358
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/interpelacja.xsp?documentId=E9A19E7E812B1C88C12582980048E35F
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/PE-4-2018-INIT/pl/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/PE-4-2018-INIT/pl/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/PE-4-2018-INIT/pl/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/PE-4-2018-INIT/pl/pdf
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 wprowadzenia przepisów związanych  

z długoterminową strategią renowacji odnoszącą 

się do wspierania renowacji krajowych zasobów 

budynków nie mieszkaniowych  

i mieszkaniowych; 

 wprowadzenia inteligentnego wskaźnika 

gotowości, który mierzyć będzie zdolność 

budynków do korzystania z nowych technologii 

i systemów elektronicznych;  

o wskazany w projekcie termin na transpozycję przepisów 

dyrektywy przez państwa członkowskie wynosi  

20 miesięcy od daty wejścia w życie projektowanej 

dyrektywy; 

o aktualnie projekt został przyjęty przez Radę i oczekuje 

na publikację w Dzienniku Urzędowym Unii 

Europejskiej.  


