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Niniejszy Raport legislacyjny przygotowany został w ramach współpracy
z Kancelarią Adwokacką Filipa Łukaszewicza w oparciu o umowę o obsługę prawną PRCH.
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ZESTAWIENIE WYBRANYCH DZIAŁAŃ PRCH W ZAKRESIE PUBLIC AFFAIRS

Nazwa projektu /
organu
Dokument
strategiczny Polskiej
Rady Centrów
Handlowych

Podmiot

Przedmiot regulacji / działalności

Decydenci (m.in.
Ministrowie,
Marszałek Sejmu,
Marszałek
Senatu, Rzecznik
MŚP, Prezydenci
Miast)

- w dokumencie zostały
wskazane najważniejsze obszary
z punktu widzenia działalności
Stowarzyszenia oraz
przedstawione możliwe kierunki
działań podejmowanych przez
władze publiczne w istotnych dla
branży kwestiach
- z dniem 1 stycznia 2020 r.
wejdą w życie przepisy ustawy
z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie
ustawy o odpadach oraz
niektórych innych ustaw;
- jedną z podstawowych zmian
wprowadzanych ustawą jest
umożliwienie składania
formularzy wyłącznie
za pośrednictwem systemu
elektronicznego BDO

Stanowisko
dotyczące nowelizacji
przepisów
regulujących
gospodarkę
odpadami oraz
funkcjonowania
systemu BDO

Minister Klimatu

VII Posiedzenie Rady
Przedsiębiorców

Rada
Przedsiębiorców
przy Rzeczniku
MŚP

Priorytety Rzecznika
MŚP na nową
kadencję Sejmu

Rzecznik MŚP

- tematem przewodnim
posiedzenia było pogłębianie
współpracy pomiędzy Zakładem
Ubezpieczeń Społecznych a
przedsiębiorcami oraz pełne
wdrożenie Konstytucji Biznesu
- PRCH skierowało do Rzecznika
MŚP istotne dla branży
postulaty, co do których
uzasadniona byłaby aktywność
Rzecznika
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Stanowisko PRCH
- nie dotyczy

- PRCH zwróciło się
do Ministerstwa Klimatu z prośbą
o udzielenie odpowiedzi
na pytania związane
z funkcjonowaniem systemu
elektronicznego BDO;
- zwrócono uwagę na wątpliwości
interpretacyjne w zakresie
przepisów ustawy oraz
stosunkowo krótki czas
na dostosowanie się do zmian
przez przedsiębiorców
- nie dotyczy

- PRCH wskazało m.in. na kwestie
związane z nowymi podatkami,
skutkami obowiązującego zakazu
handlu w niedziele, czy też
przekształcenie prawa
wieczystego gruntu w prawo
własności
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II.

INFORMACJE OGÓLNE
a) Ustawy uchwalone na grudniowym posiedzeniu Sejmu
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▪

Ustawa z dnia 20 grudnia 2019 r. o zmianie ustawy
o
Solidarnościowym
Funduszu
Wsparcia
Osób
Niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw:
o ustawa dotyczy rozszerzenia zakresu zadań
Solidarnościowego
Funduszu
Wsparcia
Osób
Niepełnosprawnych poprzez wprowadzenie możliwości
udzielenia wsparcia finansowego kolejnym grupom
społecznym – emerytom i rencistom;
o ze
środków
Funduszu
finansowane
będzie:
jednorazowe roczne świadczenie pieniężne dla
emerytów i rencistów wraz z kosztami obsługi tego
świadczenia, ponadto renta socjalna i zasiłek
pogrzebowy, który przysługuje w razie śmierci osoby
pobierającej rentę socjalną;
o ustawa wejdzie w życie co do zasady z dniem
następującym po dniu ogłoszenia;
o w dniu 21 grudnia 2019 r. ustawa została opublikowana
w Dzienniku Ustaw;
o treść ustawy dostępna jest tutaj.
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▪
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Ustawa z dnia 12 grudnia 2019 r. o zmianie ustawy
o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o Krajowej
Administracji Skarbowej:
o ustawa ma na celu poszerzenie rozwiązań tzw. Małego
ZUS-u poprzez obniżenie składek na ubezpieczenia
społeczne osób fizycznych wykonujących działalność
gospodarczą na mniejszą skalę;
o ustawa wejdzie w życie co do zasady z dniem 1 stycznia
2020 r.;
o w dniu 31 grudnia 2019 r. ustawa została opublikowana
w Dzienniku Ustaw;
o treść ustawy dostępna jest tutaj.
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b) Przedstawione projekty aktów prawnych

▪
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Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie
ubezpieczeń społecznych:
o projekt zakłada likwidację obowiązku opłaty składek
na ubezpieczenie społeczne (emerytalne, rentowe,
wypadkowe i chorobowe) przez przedsiębiorców
na rzecz wprowadzenia systemu dobrowolnych składek;
o ustawa miałaby wejść w życie z dniem 1 stycznia
2020 r.;
o w dniu 5 grudnia 2019 r. projekt wpłynął do Sejmu;
o treść projektu dostępna jest tutaj.

▪

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o Państwowej
Inspekcji Sanitarnej:
o projektowane przepisy dotyczą zmiany struktury
organizacyjnej Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz
zwiększenia roli koordynacyjno-nadzorczej Głównego
Inspektora Sanitarnego;
o ustawa miałaby wejść w życie z dniem 1 marca 2020 r.;
o w dniu 19 grudnia 2019 r. odbyło się I czytanie projektu
na posiedzeniu Sejmu;
o treść projektu dostępna jest tutaj.
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▪

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks
postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw:
o projekt ma na celu stworzenie w ramach sądownictwa
powszechnego odrębnych jednostek organizacyjnych,
które miałyby się zajmować sprawami z zakresu prawa
autorskiego i praw pokrewnych, własności przemysłowej
oraz powiązanych z nimi spraw dotyczących nieuczciwej
konkurencji;
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o ustawa miałaby wejść w życie z dniem 1 lipca 2020 r.;
o w dniu 20 grudnia 2019 r. odbyło się I czytanie projektu
na posiedzeniu Sejmu;
o treść projektu dostępna jest tutaj.

▪

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o zasadach
prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw:
o projektowa regulacja zakłada wprowadzenie zmian
umożliwiających stworzenie skutecznego systemu
zarządzania rozwojem kraju przez zintegrowanie
planowania społeczno-gospodarczego i przestrzennego;
o ustawa miałaby wejść w życie co do zasady po upływie 3
miesięcy od dnia ogłoszenia;
o w dniu 11 grudnia 2019 r. projekt wpłynął do Sejmu;
o treść projektu dostępna jest tutaj.

▪

Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2020:
o projektowa ustawa reguluje budżet państwa na rok 2020;
o ustawa miałaby wejść w życie z dniem następującym
po dniu ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia 2020 r.;
o w dniu 24 grudnia 2019 r. projekt wpłynął do Sejmu;
o treść projektu dostępna jest tutaj.

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

▪

Rządowy projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących
realizacji ustawy budżetowej na rok 2020:
o projektowa ustawa reguluje szczególne rozwiązania
służące prawidłowej realizacji ustawy budżetowej na rok
2020;
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o ustawa miałaby wejść w życie z dniem następującym
po dniu ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia 2020 r.;
o w dniu 24 grudnia 2019 r. projekt wpłynął do Sejmu;
o treść projektu dostępna jest tutaj.

▪

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy:
o projektowana regulacja ma na celu zobowiązanie
pracodawców do przedstawiania w publikowanych przez
nich
ofertach
zatrudnienia
proponowanego
wynagrodzenia, które planują zaoferować aplikującym
na dane stanowisko kandydatom (projekt jest kontynuacją
poselskiej inicjatywy ustawodawczej rozpoczętej w
poprzedniej kadencji Sejmu);
o ustawa miałaby wejść w życie z dniem 30 lipca 2020 r.;
o w dniu 12 grudnia 2019 r. projekt wpłynął do Sejmu;
o treść projektu dostępna jest tutaj.
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▪

Poselski projekt ustawy – Karta Praw Podatnika:
o projekt przewiduje wprowadzenie do polskiego systemu
podatkowego nowej instytucji – Karty Praw Podatnika,
której celem jest zapewnienie należytej ochrony praw
podatników i podniesienie świadomości społecznej praw
podatnika (projekt jest kontynuacją poselskiej inicjatywy
ustawodawczej rozpoczętej w poprzedniej kadencji
Sejmu)
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o ustawa miałaby wejść w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia;
o w dniu 12 grudnia 2019 r. projekt wpłynął do Sejmu;
o treść projektu dostępna jest tutaj.

▪

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku
dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym
podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych
przez osoby fizyczne:
o przedmiotowy projekt ma na celu dokonanie zmiany
zakresu usługi polegającej na udostępnianiu przez organy
podatkowe wstępnie wypełnionych zeznań podatkowych
(drugi etap usługi dla rozliczeń za 2019 r. – PIT-28, PIT-28S,
PIT-36, PIT-36S, PIT-36L i PIT-36LS);
o ustawa miałaby wejść w życie z dniem 15 lutego 2020 r.;
o w dniu 24 grudnia 2019 r. projekt wpłynął do Sejmu;
o treść projektu dostępna jest tutaj.
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▪

Rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku
z przeniesieniem środków z otwartych funduszy emerytalnych
na indywidualne konta emerytalne:
o projektowana ustawa zakłada przekształcenie OFE
w fundusze inwestycyjne prowadzące indywidualne konta
emerytalne,
zasilone
aktywami
pochodzącymi
z OFE;
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o ustawa miałaby wejść w życie co do zasady z dniem
1 czerwca 2020 r.;
o w dniu 20 grudnia 2019 r. projekt wpłynął do Sejmu;
o treść projektu dostępna jest tutaj.

▪

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach:
o projektowana ustawa zakłada dodanie przepisów
regulujących sporządzanie dokumentów ewidencji
odpadów w trybie „awaryjnym” umożliwiającym
sporządzanie, przez czas awarii systemu, dokumentów
ewidencji odpadów w formie papierowej lub formie
elektronicznej prowadzonej poza BDO;
o ustawa miałaby wejść w życie z dniem następującym
po dniu ogłoszenia;
o w dniu 31 grudnia 2019 r. projekt wpłynął do Sejmu;
o treść projektu dostępna jest tutaj.
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▪

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku
dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku od towarów
i usług oraz niektórych innych ustaw:
o celem projektowanej regulacji jest m.in. uproszczenie,
modernizacja i ujednolicenie oraz w niektórych obszarach
uszczelnienie przepisów dotyczących VAT mających
zastosowanie do transakcji transgranicznych;
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o projekt zakłada także dopuszczenie wydawania
paragonów w formie elektronicznej, tzw. e-paragonów,
z kas rejestrujących on-line;
o ponadto projektowane przepisy mają służyć transpozycji
dyrektywy Rady (UE) 2017/952 z dnia 29 maja 2017 r.
zmieniającej dyrektywę (UE) 2016/1164 w zakresie
rozbieżności w kwalifikacji struktur hybrydowych
dotyczących państw trzecich (ATAD 2);
o aktualnie projekt opracowywany jest w resorcie finansów;
o założenia projektu dostępne są tutaj.

▪

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz
niektórych innych ustaw:
o celem projektowanej regulacji jest dostosowanie
polskiego
porządku
prawnego
do
przepisów
Wspólnotowego Kodeksu Wizowego;
o ponadto, projekt ma na celu dostosowanie przepisów
w związku z przystąpieniem Rzeczpospolitej Polskiej
do programu ruchu bezwizowego z USA;
o ustawa miałaby wejść w życie co do zasady z dniem
2 lutego 2020 r.;
o aktualnie projekt znajduje się na etapie uzgodnień;
o treść projektu dostępna są tutaj.
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▪
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Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia
wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia
zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych
raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek,
deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych
korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych
warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów
informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów
informacyjnych oraz innych dokumentów:
o projektowane rozporządzenie określa nowe wzory
zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia
zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych
i imiennych raportów miesięcznych korygujących,
zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych
i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń
danych o pracy w szczególnych warunkach lub
o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych,
oświadczeń o zamiarze przekazania raportów
informacyjnych oraz innych dokumentów;
o rozporządzenie miałoby wejść w życie z dniem 1 stycznia
2020 r.;
o aktualnie projekt znajduje się na etapie opiniowania;
o treść projektu dostępna jest tutaj.
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▪

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzoru
zawiadomienia o zapłacie należności na rachunek inny niż
zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów,
o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.
o podatku od towarów i usług:
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o projektowane
rozporządzenie
określa
wzór
zawiadomienia o zapłacie należności na rachunek inny niż
zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie
podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy
z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów
i usług;
o rozporządzenie miałoby wejść w życie z dniem 1 stycznia
2020 r.;
o aktualnie projekt został skierowany do podpisu ministra;
o treść projektu dostępna jest tutaj.

▪

Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu w sprawie rodzajów
odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku
prowadzenia ewidencji odpadów:
o projektowane rozporządzenie określa rodzaje i ilości
odpadów, dla których wytwórcy tych odpadów nie muszą
prowadzić ewidencji odpadów;
o rozporządzenie miałoby wejść w życie z dniem 1 stycznia
2020 r.;
o aktualnie projekt znajduje się na etapie Komisji
Prawniczej;
o treść projektu dostępna jest tutaj.
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▪
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Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu w sprawie bazy danych
o ocenach oddziaływania na środowisko:
o przedmiotowy projekt określa szczegółowy zakres
informacji
dotyczących
strategicznych
ocen
oddziaływania na środowisko, ocen oddziaływania
przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na
środowisko oraz ocen oddziaływania przedsięwzięć
mogących
potencjalnie
znacząco
oddziaływać
na środowisko;
o rozporządzenie miałoby wejść w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia;
o aktualnie projekt znajduje się na etapie opiniowania;
o treść projektu dostępna jest tutaj.
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c) Interpelacje, zapytania, pytania i oświadczenia poselskie, a także informacje
bieżące rozpatrywane w analizowanym okresie

▪
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Interpelacja nr 494 w sprawie pogarszających się nastrojów
wśród przedsiębiorców w związku z prowadzoną polityką
podatkową (autor: Henryka Krzywonos-Strycharska):
o przedmiotowa interpelacja dotyczy tego, jakie plany ma
ministerstwo wobec prowadzonej polityki podatkowej,
aby odwrócić trend niezadowolenia z jakości
stanowionego prawa;
o na dzień sporządzenia niniejszego Raportu brak jest
odpowiedzi na interpelację;
o informacje dotyczące interpelacji dostępne są tutaj.

▪

Interpelacja nr 529 w sprawie priorytetów rządu w latach 20192023 (autor: Wojciech Król):
o przedmiotowa interpelacja dotyczy planów rządu
na najbliższą kadencję;
o na dzień sporządzenia niniejszego Raportu brak jest
odpowiedzi na interpelację;
o informacje dotyczące interpelacji dostępne są tutaj.
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▪

Interpelacja nr 538 w sprawie wdrożenia Bazy Danych
o Odpadach (autor: Paulina Hennig-Kloska):
o przedmiotowa interpelacja dotyczy kontroli ministerstwa
klimatu nad procesem wdrażania bazy, ilości
przedsiębiorców, którzy posiadają dostęp do bazy oraz
czy proces wdrażania bazy pozwoli po 1 stycznia 2020 r.
zachować ciągłość w obrocie odpadami;

15

o w odpowiedzi wskazano, iż minister klimatu ma pełną
kontrolę nad procesem wdrażania bazy, około 80%
przedsiębiorców dokonało prawidłowego pierwszego
logowania do bazy oraz że proces wdrażania jest
prowadzony w taki sposób, aby zachowana była ciągłość
w obrocie odpadami prowadzonym przez podmioty;
o informacje dotyczące interpelacji dostępne są tutaj.

▪

Interpelacja nr 887 w sprawie wzrostu stawek opłat za wywóz
odpadów (autorzy: Paweł Szramka, Jarosław Sachajko):
o przedmiotowa interpelacja dotyczy problemu wzrostu
stawek opłat za wywóz odpadów i planów z tym
związanych;
o na dzień sporządzenia niniejszego Raportu brak jest
odpowiedzi na interpelację;
o informacje dotyczące interpelacji dostępne są tutaj.
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▪

Interpelacja nr 975 w sprawie podatków i danin (autor:
Aleksander Miszalski):
o przedmiotowa interpelacja dotyczy nowych podatków
i danin wprowadzonych w porównaniu do lat ubiegłych;
o na dzień sporządzenia niniejszego Raportu brak jest
odpowiedzi na interpelację;

16

o informacje dotyczące interpelacji dostępne są tutaj.

▪

Interpelacja nr 1023 w sprawie nowych zasad gospodarki
odpadami (autor: Zbigniew Chmielowiec):
o przedmiotowa interpelacja dotyczy możliwości
zastosowania okresu przejściowego do wdrożenia
nowych przepisów, instrumentów wsparcia rozwoju
infrastruktury
recyklingowej
oraz
możliwości
wprowadzenia systemu kaucyjnego;
o na dzień sporządzenia niniejszego Raportu brak jest
odpowiedzi na interpelację;
o informacje dotyczące interpelacji dostępne są tutaj.

▪

Interpelacja nr 1025 w sprawie podatku od wartości dodanej
w przychodach i kosztach podatkowych (autor: Tomasz
Rzymkowski):
o przedmiotowa interpelacja dotyczy tożsamości podatku
od towarów i usług z podatkiem od wartości dodanej;
o na dzień sporządzenia niniejszego Raportu brak jest
odpowiedzi na interpelację;
o informacje dotyczące interpelacji dostępne są tutaj.
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▪

Interpelacja nr 1065 w sprawie reformy systemu gospodarki
odpadami komunalnymi w Polsce (autor: Marek Krząkała):
o na dzień sporządzenia niniejszego Raportu brak jest
treści interpelacji na stronie Sejmu;
o na dzień sporządzenia niniejszego Raportu brak jest
odpowiedzi na interpelację;
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o informacje dotyczące interpelacji dostępne są tutaj.

▪

Interpelacja nr 1072 w sprawie problemów małych i średnich
przedsiębiorstw (autor: Hanna Gill-Piątek):
o na dzień sporządzenia niniejszego Raportu brak jest
treści interpelacji na stronie Sejmu;
o na dzień sporządzenia niniejszego Raportu brak jest
odpowiedzi na interpelację;
o informacje dotyczące interpelacji dostępne są tutaj.

▪

Interpelacja nr 1074 w sprawie ewentualnego podniesienia
kwoty wolnej od podatku w 2020 r. (autor: Katarzyna Osos):
o na dzień sporządzenia niniejszego Raportu brak jest
treści interpelacji na stronie Sejmu;
o na dzień sporządzenia niniejszego Raportu brak jest
odpowiedzi na interpelację;
o informacje dotyczące interpelacji dostępne są tutaj.
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▪
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Interpelacja nr 1079 w sprawie sporu wokół podwyżek cen
za wywóz śmieci i gospodarowanie odpadami (autor: Katarzyna
Osos):
o na dzień sporządzenia niniejszego Raportu brak jest
treści interpelacji na stronie Sejmu;
o na dzień sporządzenia niniejszego Raportu brak jest
odpowiedzi na interpelację;
o informacje dotyczące interpelacji dostępne są tutaj.
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III.

MONITORING DLA PODMIOTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ HANDLEM
a) Ustawy uchwalone na grudniowym posiedzeniu Sejmu

19

▪

Ustawa z dnia 12 grudnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku
od sprzedaży detalicznej:
o celem uchwalonej ustawy jest zawieszenie poboru
podatku od sprzedaży detalicznej na okres kolejnych 6
miesięcy;
o przepisy dotyczące podatku od sprzedaży detalicznej
będą stosowane do przychodów ze sprzedaży
detalicznej osiągniętych od dnia 1 lipca 2020 r.;
o ustawa wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.;
o w dniu 19 grudnia 2019 r. ustawa została przekazana
Prezydentowi RP do podpisu;
o treść ustawy dostępna jest tutaj.

▪

Ustawa z dnia 21 listopada 2019 r. o zmianie ustawy o podatku
akcyzowym:
o celem regulacji jest zwiększenie podatku akcyzowego
o 10% na wyroby akcyzowe będące używkami – alkohol
etylowy, piwo, wino, wyroby winiarskie, wyroby
pośrednie, wyroby tytoniowe, susz tytoniowy, płyn
do papierosów elektronicznych i wyroby nowatorskie;
o ustawa wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.;
o w dniu 20 grudnia 2019 r. Sejm odrzucił uchwałę Senatu
o odrzuceniu ustawy;
o treść ustawy dostępna jest tutaj.
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b) Przedstawione projekty aktów prawnych
▪
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Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz
o uchyleniu ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta
oraz w niektóre inne dni:
o celem projektu jest uchylenie ustawy z dnia 10 stycznia
2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz
w niektóre inne dni oraz zagwarantowanie pracownikom
co najmniej dwóch wolnych niedziel w miesiącu (projekt
jest kontynuacją poselskiej inicjatywy ustawodawczej
rozpoczętej w poprzedniej kadencji Sejmu);
o ustawa miałaby wejść w życie pierwszego dnia miesiąca
następującego po miesiącu ogłoszenia;
o w dniu 12 grudnia 2019 r. projekt wpłynął do Sejmu;
o treść projektu dostępna jest tutaj.
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▪
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Rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku
z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów:
o zasadniczym celem projektu jest wykorzystanie polityki
fiskalnej
jako
narzędzia
służącego
promocji
prozdrowotnych wyborów konsumentów;
o w projekcie zaproponowano nałożenie dodatkowych
opłat związanych z:
•

napojami z dodatkiem monosacharydów,
disacharydów,
oligosacharydów,
środków
spożywczych zawierających te substancje oraz
substancje słodzące, kofeiny, guarany lub tauryny;

•

napojami alkoholowymi w opakowaniach o małej
objętości (do 300 ml);

•

reklamami suplementów diety;

o ustawa miałaby wejść w życie co do zasady z dniem
1 kwietnia 2020 r.;
o aktualnie projekt znajduje się na etapie konsultacji
publicznych;
o treść projektu dostępna jest tutaj.
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▪
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Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o jakości handlowej
artykułów rolno-spożywczych oraz niektórych innych ustaw
o projekt ma na celu dokonanie zmiany systemowej
polegającej na powierzeniu Inspekcji Jakości Handlowej
Artykułów Rolno-Spożywczych zadań w zakresie nadzoru
nad jakością handlową artykułów rolno-spożywczych
na wszystkich etapach obrotu: produkcji, przetwarzania
i dystrybucji;
o ustawa miałaby wejść w życie co do zasady z dniem
1 lipca 2020 r.;
o w dniu 11 grudnia 2019 r. projekt wpłynął do Sejmu;
o treść projektu dostępna jest tutaj.
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c) Interpelacje, zapytania, pytania i oświadczenia poselskie, a także informacje
bieżące rozpatrywane w analizowanym okresie
▪
23

Interpelacja nr 288 w sprawie wprowadzenia podatku cyfrowego
(autor: Hanna Gil-Piątek):
o przedmiotowa interpelacja dotyczy stanowiska rządu
wobec propozycji wprowadzenia podatku cyfrowego na
dzień sporządzenia niniejszego Raportu brak jest treści
interpelacji na stronie Sejmu;
o w odpowiedzi na interpelację resort finansów wskazał,
że rządowi zależy na tym, aby wszystkie podmioty
działające na rynku były sprawiedliwie opodatkowane;
o informacje dotyczące interpelacji dostępne są tutaj.

▪

Interpelacja nr 932 w sprawie zakazu handlu w niedziele (autor:
Paulina Hennig-Kloska):
o przedmiotowa
interpelacja
dotyczy
skutków
obowiązywania ustawy o zakazie handlu w niedzielę
i jej wpływu na branżę handlową i przedsiębiorców;
o informacje dotyczące interpelacji dostępne są tutaj.

▪

Interpelacja nr 1076 w sprawie ewentualnej nowelizacji ustawy
o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne
dni (autor: Katarzyna Osos):
o na dzień sporządzenia niniejszego Raportu brak jest
treści interpelacji na stronie Sejmu;
o na dzień sporządzenia niniejszego Raportu brak jest
odpowiedzi na interpelację;
o informacje dotyczące interpelacji dostępne są tutaj.
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IV.

MONITORING DLA PODMIOTÓW ZWIĄZANYCH Z RYNKIEM NIERUCHOMOŚCI
KOMERCYJNYCH
a) Przedstawione projekty aktów prawnych

24

▪

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu
termomodernizacji i remontów:
o celem projektowanych przepisów jest zwiększenie
efektywności interwencji publicznych realizowanych
ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów
poprzez m.in. wprowadzenie dodatkowego instrumentu
finansowego wsparcia dla inwestorów dokonujących wraz
z przedsięwzięciem termomodernizacyjnym wzmocnienia
warstw fakturowych w budynkach wybudowanych w
technologii wielkopłytowej, czy też zwiększenie
dostępności premii kompensacyjnej;
o ustawa miałaby wejść w życie po upływie 30 dni od dnia
ogłoszenia;
o w dniu 23 grudnia 2019 r. projekt wpłynął do Sejmu;
o treść projektu dostępna jest tutaj.
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▪
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Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane
oraz niektórych innych ustaw:
o nowelizacja ma na celu uproszczenie i przyspieszenie
procesu inwestycyjno-budowlanego za pomocą m.in.
wprowadzenia
podziału
projektu
budowlanego
na projekt zagospodarowania działki lub terenu, projekt
architektoniczno-budowlany oraz projekt techniczny;
o
o ustawa miałaby wejść w życie co do zasady po upływie
6 miesięcy od dnia ogłoszenia;
o w dniu 23 grudnia 2019 r. projekt wpłynął do Sejmu;
o treść projektu dostępna jest tutaj.
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▪
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Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju zmieniającego
rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie:
o projekt ma wprowadzić wymóg w zakresie wyposażenia
nowych budynków w urządzenia, które automatycznie
regulują temperaturę w poszczególnych pomieszczeniach
lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej, jeżeli jest to
możliwe
z
technicznego
punktu
widzenia
i uzasadnione ekonomicznie oraz wymóg w zakresie
wyposażenia budynków istniejących w urządzenia, które
automatycznie
regulują
temperaturę
oddzielnie
w poszczególnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej
strefie ogrzewanej, w przypadku wymiany źródeł ciepła;
o ponadto, projekt zakłada wprowadzenie wymogu
stosowania infrastruktury na potrzeby ładowania
pojazdów elektrycznych;
o rozporządzenie miałoby wejść w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia;
o aktualnie projekt znajduje się na etapie konsultacji
publicznych;
o treść projektu dostępna jest tutaj.
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▪
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Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju zmieniającego
rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy
projektu budowlanego:
o projektowana
regulacja
dotyczy
wprowadzenia
do rozporządzenia przepisów określających wymóg
uwzględnienia w projekcie infrastruktury na potrzeby
ładowania pojazdów elektrycznych oraz określających
sposób uwzględnienia w projekcie budowalnym kwestii
systemów automatyki i instalacji punktów ładowania lub
infrastruktury kanałowej na potrzeby ładowania pojazdów
elektrycznych na etapie opracowania projektu
budowlanego;
o w projekcie zaproponowano także wprowadzenie
do opisu technicznego projektu architektonicznobudowlanego kwestii dotyczących uwzględnienia
wyposażenia
budynków
w
urządzenia,
które
automatycznie
regulują
temperaturę
oddzielnie
w poszczególnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej
strefie ogrzewanej;
o nowelizacja zakłada również, że opis techniczny budynku
miałby określać analizę technicznych i ekonomicznych
możliwości wykorzystania urządzeń, które automatycznie
regulują temperaturę oddzielnie w poszczególnych
pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej;
o rozporządzenie miałoby wejść w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia;
o aktualnie projekt znajduje się na etapie konsultacji
publicznych;
o treść projektu dostępna jest tutaj.
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b) Interpelacje, zapytania, pytania i oświadczenia poselskie, a także informacje
bieżące rozpatrywane w analizowanym okresie
▪
28

Interpelacja nr 341 w sprawie reformy systemu planowania
i zagospodarowania przestrzennego (autor: Agnieszka
Dziemianowicz-Bąk):
o przedmiotowa interpelacja dotyczy planowanych zmian
prawnych
w
zakresie
systemu
planowania
i zagospodarowania przestrzennego;
o na dzień sporządzenia niniejszego Raportu brak jest
odpowiedzi na interpelację;
o informacje dotyczące interpelacji dostępne są tutaj.

▪

Interpelacja nr 846 w sprawie ustawy o planowaniu
przestrzennym (autor: Małgorzata Chmiel):
o przedmiotowa interpelacja dotyczy podejścia resortu
do planów likwidacji przepisów dotyczących
uporządkowania reklam oraz konsultacji projektu
z gminami, które uchwaliły już uchwały krajobrazowe;
o na dzień sporządzenia niniejszego Raportu brak jest
odpowiedzi na interpelację;
o informacje dotyczące interpelacji dostępne są tutaj.

▪

Interpelacja nr 566 w sprawie programu „Dostępność Plus”
(autor: Jacek Czerniak):
o przedmiotowa interpelacja dotyczy warunków realizacji
rządowego programu „Dostępność Plus”;
o na dzień sporządzenia niniejszego Raportu brak jest
odpowiedzi na interpelację;
o informacje dotyczące interpelacji dostępne są tutaj.
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c) Inne informacje
▪
29

Na początku grudnia w Rzeczpospolitej ukazał się artykuł
dotyczący opłat za odpady.
Materiał dotyczył nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach, która weszła w życie 6 września 2019 r.
Zgodnie z reformą właściciele nieruchomości niezamieszkanych,
np. biurowców, galerii handlowych czy hoteli, mogą zdecydować
czy chcą, aby gmina odbierała od nich śmieci czy nie.
Ministerstwo Klimatu opowiada się za taką interpretacją
przepisów ustawy, zgodnie z którą wyłączenie nieruchomości
niezamieszkanych z systemów komunalnych gmin nastąpi
z chwilą dostosowania dotychczasowych uchwał do nowych
przepisów.
Samorządy wypowiadają się krytycznie wobec nowych regulacji,
ponieważ rząd narzucił maksymalne stawki za wywóz
nieczystości od firm, które są poniżej kosztów. W efekcie
spowoduje to konieczność podniesienia opłat za wywóz śmieci
mieszkańcom.

▪

W jednym z grudniowych wydań Pulsu Biznesu opublikowany
został artykuł dotyczący rozwiązań e-commerce dla małych
najemców oraz nowych koncepcji restauracji.
Materiał wskazywał na konieczność korzystania przedstawicieli
branży handlowej z usług e-commerce. Takie połączenie
działalności stacjonarnej oraz internetowej stanowi najlepszą
formę dotarcia do klienta i jest najbardziej dochodowe.
Ponadto, artykuł mówił o przekształceniu się koncepcji
korzystania z usług gastronomii przy okazji robienia zakupów
w koncepcję robienia zakupów przy okazji jedzenia. Dlatego też
pasaże handlowe są coraz częściej modernizowane
i dostosowywane do potrzeb klientów.
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