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RAPORT LEGISLACYJNY 

ZA OKRES OD 1 DO 30 KWIETNIA 2019 R.   

 

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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I. ZESTAWIENIE WYBRANYCH DZIAŁAŃ PRCH W ZAKRESIE PUBLIC AFFAIRS. 

 

Nazwa projektu / 
organu 

Podmiot Przedmiot regulacji / 

działalności 

Stanowisko PRCH 

Stanowisko  
w sprawie projektu 
ustawy o zmianie 
niektórych ustaw  
w celu ograniczenia 
obciążeń 
regulacyjnych 

Marek Niedużak 
MPiT 

 - rozszerzenie ochrony 
konsumenckiej w niektórych 
czynnościach prawnych  
z udziałem przedsiębiorców; 
- złagodzenie zasad 
dokonywania wpłat na 
PFRON; 
- rozszerzenie uprawnień 
Rzecznika Małych i Średnich 
Przedsiębiorców 

- co do zasady pozytywna ocena 
zaproponowanych przez MPiT 
rozwiązań; 
- prośba o przeanalizowanie 
możliwości uzupełnienie zmian 
wprowadzanych w ustawie o 
wspieraniu rozwoju sieci i usług 
telekomunikacyjnych o kwestie 
związane z zapewnieniem dostępu 
telekomunikacyjnego do budynków 
innych aniżeli budynki mieszkalne; 

Stanowisko w 
sprawie konferencji 
„Ustawa o 
ograniczeniu 
handlu  
w niedziele i święta 
oraz w niektóre 
inne dni – 
podsumowanie po 
rocznym okresie 
funkcjonowania” 

Adam Abramowicz  
Rzecznik MŚP 

- komentarz w związku z 
poruszanymi na konferencji 
kwestiami; 
 

- krytyczna ocena poziomu 
merytorycznego i formuły debaty; 
- poparcie postulatu określenia 
ustawowego obowiązku zapewnienia 
pracownikom co najmniej dwóch 
niedziel wolnych w miesiącu 

Stanowisko  
w sprawie ustawy  
o ograniczeniu 
handlu w niedziele 

Stanisław Szwed  
MRPiPS 

- stanowisko w sprawie 
wprowadzenia tylko jednej 
niedzieli handlowej w 
miesiącu i pojawiających się 
ze strony związków 
zawodowych postulatów o 
jeszcze bardziej restrykcyjne 
przepisy; 

- poparcie postulatu powrotu  
do prawa obowiązującego w 2018 r.,  
tj. do dwóch niedziel handlowych  
w miesiącu; 
- prośbą o rozważenie zasadności 
postulatów zmierzających do 
zaostrzenia przepisów ustawy; 

Stanowisko  
w sprawie ustawy  
o ograniczeniu 
handlu w niedziele 

Jadwiga Emilewicz 
MPiT 

- stanowisko w sprawie 
wprowadzenia tylko jednej 
niedzieli handlowej w 
miesiącu i pojawiających się 
ze strony związków 
zawodowych postulatów o 
jeszcze bardziej restrykcyjne 
przepisy; 

- poparcie postulatu powrotu  
do prawa obowiązującego w 2018 r.,  
tj. do dwóch niedziel handlowych  
w miesiącu; 
- prośbą o rozważenie zasadności 
postulatów zmierzających do 
zaostrzenia przepisów ustawy; 
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II. INFORMACJE OGÓLNE. 

a) Ustawy uchwalone na kwietniowych posiedzeniach Sejmu: 

▪ Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o wymianie 

informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych 

innych ustaw: 

o ustawa wprowadza modyfikację zasad i trybu wymiany 

informacji podatkowych, obowiązków instytucji 

finansowych w zakresie automatycznej wymiany 

informacji podatkowych oraz kontroli ich wykonywania, 

a także obowiązków w zakresie automatycznej wymiany 

informacji pochodzących  

z informacji o jednostkach wchodzących w skład grupy 

podmiotów; 

o ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia 

ogłoszenia, ze wskazanymi wyjątkami (m.in. zmiany  

w ustawie - Ordynacja podatkowa wejdą w życie  

z dniem 1 maja 2019 r.); 

o w dniu 11 kwietnia 2019 r. Prezydent podpisał ustawę.  

  

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190000694/O/D20190694.pdf
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190000694/O/D20190694.pdf
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190000694/O/D20190694.pdf
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▪ Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron 

internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych: 

o ustawa dotyczy wdrożenia do polskiego porządku 

prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/2102 z 26.10.2016 r., która nakazuje 

zwiększenie dostępności stron internetowych  

i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego  

w oparciu o wspólne wymogi dostępności; 

o ustawa realizuje rządowy program Dostępność Plus; 

o przedmiotowy akt określa m.in.: wymagania 

dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji 

mobilnych podmiotów publicznych, postępowanie  

w sprawie zapewniania dostępności cyfrowej strony 

internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów; 

o ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia 

ogłoszenia, ze wskazanymi wyjątkami. 

  

http://orka.sejm.gov.pl/opinie8.nsf/nazwa/3119_u/$file/3119_u.pdf
http://orka.sejm.gov.pl/opinie8.nsf/nazwa/3119_u/$file/3119_u.pdf
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▪ Ustawa z dnia 12 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku 

od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw 

o Ustawa wprowadza zmiany do ustawy o VAT,  

w wyniku których dotychczasowe informacje zawarte  

w dwóch wykazach, tj.: podatników, w odniesieniu  

do których naczelnik urzędu skarbowego nie dokonał 

rejestracji lub którzy zostali wykreśleni z rejestru jako 

podatnicy VAT oraz podatników, których rejestracja jako 

podatników VAT została przywrócona, zostaną 

połączone w jeden wykaz, który zostanie rozszerzony  

o podmioty zarejestrowane jako podatnicy VAT, czyli  

o dane dotyczące statusu podatników VAT czynnych  

i zwolnionych z VAT; 

o ustawa co do zasady wejdzie w życie z dniem  

1 września 2019 r., ze wskazanymi wyjątkami; 

o w dniu 15 kwietnia 2019 r. ustawę przekazano 

Prezydentowi do podpisu. 

 

▪ Ustawa z dnia 12 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo o 

postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz niektórych 

innych ustaw: 

o Ustawa dostosowuje przepisy do wymogów 

wynikających z informatyzacji w zakresie niezbędnym 

dla prawidłowego funkcjonowania elektronicznego 

postępowania sądowoadministracyjnego i ma na celu 

umożliwienie wszystkim sądom administracyjnym pełne 

wdrożenie systemu teleinformatycznego  

do kompleksowej obsługi tego postępowania; 

o ustawa wejdzie w życie z dniem 31 maja 2019 r. 

o w dniu 15 kwietnia 2019 r. ustawę przekazano 

Prezydentowi i Marszałkowi Senatu. 

  

http://orka.sejm.gov.pl/opinie8.nsf/nazwa/3256_u/$file/3256_u.pdf
http://orka.sejm.gov.pl/opinie8.nsf/nazwa/3256_u/$file/3256_u.pdf
http://orka.sejm.gov.pl/opinie8.nsf/nazwa/3260_u/$file/3260_u.pdf
http://orka.sejm.gov.pl/opinie8.nsf/nazwa/3260_u/$file/3260_u.pdf
http://orka.sejm.gov.pl/opinie8.nsf/nazwa/3260_u/$file/3260_u.pdf
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▪ Ustawa z dnia 26 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy: 

o ustawa znosi obowiązek ustalania przez powiatowy 

urząd pracy profilu pomocy dla każdego bezrobotnego; 

o konieczność wprowadzenia zmian wynika z wyroku 

Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 czerwca 2018 r. 

sygn. akt K 53/16 (Dz. U. poz. 1149); 

o ustawa wejdzie w życie z dniem 14 czerwca 2019 r. 

o w dniu 26 kwietnia ustawę skierowano do Senatu. 

  

▪ Ustawa z dnia 26 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks 

pracy oraz niektórych innych ustaw: 

o ustawa wprowadza zmiany ułatwiające pracownikom 

realizację uprawnień pracowniczych związanych  

z równym traktowaniem pracowników, ochroną osób 

korzystających z uprawnień rodzicielskich, mobbingiem, 

wydawaniem świadectw pracy i terminem 

przedawnienia roszczeń ze stosunku pracy; 

o ustawa wejdzie w życie po upływie 3 miesięcy od dnia 

ogłoszenia, z wyjątkiem zmian w ustawie  

o pracownikach urzędów państwowych, które wchodzą 

w życie po upływie miesiąca od dnia ogłoszenia; 

o w dniu 26 kwietnia ustawę skierowano do Senatu. 

  

http://orka.sejm.gov.pl/opinie8.nsf/nazwa/3363_u/$file/3363_u.pdf
http://orka.sejm.gov.pl/opinie8.nsf/nazwa/3363_u/$file/3363_u.pdf
http://orka.sejm.gov.pl/opinie8.nsf/dok?OpenAgent&1653_u
http://orka.sejm.gov.pl/opinie8.nsf/dok?OpenAgent&1653_u
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b) Przedstawione projekty aktów prawnych: 

▪ Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu 

egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw: 

o projekt dotyczy utworzenia nowego modelu naliczania  

i poboru kosztów egzekucyjnych w administracyjnym 

postępowaniu egzekucyjnym, polegającego  

w szczególności na określeniu maksymalnej wysokości 

opłaty egzekucyjnej i opłaty manipulacyjnej oraz 

określeniu sposobu obliczania wysokości tych opłat  

w związku z dobrowolną zapłatą egzekwowanej 

należności, po dokonaniu czynności egzekucyjnych; 

o projekt uwzględnia wyrok Trybunału Konstytucyjnego  

z 28 czerwca 2016 r., dotyczący określenia maksymalnej 

wysokości opłaty za dokonane czynności egzekucyjne; 

o ustawa wejdzie w życie po upływie 18 miesięcy od dnia 

ogłoszenia, ze wskazanymi wyjątkami; 

o w dniu 11 kwietnia projekt skierowano do I czytania na 

posiedzeniu Sejmu. 

 

▪ Poselski projekt ustawy – Karta Praw Podatnika: 

o projekt dotyczy wprowadzenia listy podstawowych praw 

podatników, którym odpowiadać będą obowiązki 

organów podatkowych; 

o projektowane przepisy miałyby wejść w życie  

po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.  

 

  

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=3379
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=3379
http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/Projekty/8-020-1306-2019/$file/8-020-1306-2019.pdf
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c) Interpelacje, zapytania, pytania i oświadczenia poselskie, a także informacje 

bieżące rozpatrywane w analizowanym okresie: 

▪ Interpelacja nr 30645 w sprawie możliwości złożenia deklaracji 

CIT-8 przez organizacje pozarządowe zwolnione z podatku 

dochodowego od osób prawnych oraz organizacje, które nie 

składały w roku obrotowym żadnego PIT, za pośrednictwem 

profilu zaufanego ePUAP (Zgłaszający: Artur Gierada, Sławomir 

Nitras, Paweł Olszewski, Agnieszka Pomaska, Cezary Tomczyk, 

PO-KO): 

 

o Przedmiotem interpelacji jest apel o zmianę przepisów 

zobowiązujących przedstawicieli organizacji 

pozarządowych zwolnionych z podatku dochodowego 

od osób prawnych oraz organizacji, które nie składały  

w roku obrotowym żadnego PIT (np. w związku  

z zatrudnianiem osób) do złożenia deklaracji CIT-8 drogą 

elektroniczną przy konieczności złożenia podpisu 

kwalifikowanego; 

o W odpowiedzi na interpelację podsekretarz stanu  

w Ministerstwie Finansów Filip Świtała  wskazuje, że 

stosowana technologia nie pozwala aktualnie  

na implementację podpisywania przedmiotowych 

dokumentów (CIT-8) podpisem zaufanym (PZ), planuje 

się przeniesienie narzędzi do wypełniania i wysyłania 

deklaracji na rozwiązania portalowe, które umożliwią 

implementację podpisu zaufanego. W chwili obecnej 

trwają analizy dotyczące możliwości wdrożenia takiej 

platformy, przy czym aktualnie nie jest możliwe 

wskazanie terminu wdrożenia stosownych rozwiązań. 

  

http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/interpelacja.xsp?documentId=E3BDE192F986E209C12583D000333E14
http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/interpelacja.xsp?documentId=E3BDE192F986E209C12583D000333E14
http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/interpelacja.xsp?documentId=E3BDE192F986E209C12583D000333E14
http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/interpelacja.xsp?documentId=E3BDE192F986E209C12583D000333E14
http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/interpelacja.xsp?documentId=E3BDE192F986E209C12583D000333E14
http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/interpelacja.xsp?documentId=E3BDE192F986E209C12583D000333E14
http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/interpelacja.xsp?documentId=E3BDE192F986E209C12583D000333E14
http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/interpelacja.xsp?documentId=E3BDE192F986E209C12583D000333E14
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▪ Interpelacja nr 30737 w sprawie centrów opiekuńczo-

mieszkalnych (Zgłaszający: Kornelia Wróblewska, PO-KO) 

 

o Przedmiotem interpelacji jest pytanie o wysokość kwot 

przekazanych na zasilenie programu utworzenia 

centrów opiekuńczo-mieszkalnych oraz o termin 

oddania do użytku pierwszego centrum opiekuńczo-

mieszkalnego; 

o Na dzień sporządzania niniejszego Raportu brak jest 

odpowiedzi na interpelację;  

 

▪ Interpelacja nr 30766 w sprawie tzw. pakietu mobilności 

(Zgłaszający: Jerzy Kozłowski, Kukiz15)  

 

o Przedmiotem interpelacji jest pytanie o działania, jakie 

zamierzają podjąć polski rząd i Pan Premier, aby stanąć 

w obronie polskich firm transportowych. Zdaniem 

zgłaszającego tzw. pakiet mobilności zlikwidował 

wspólny rynek usług transportowych; 

o Na dzień sporządzania niniejszego Raportu brak jest 

odpowiedzi na interpelację;  

 

▪ Interpelacja nr 30793 w sprawie elektronicznego składania 

sprawozdań finansowych (Zgłaszający: Ryszard Petru, TERAZ!) 

 

o Przedmiotem interpelacji jest pytanie o skutek awarii 

systemów ePUAP i obywatel.gov.pl. 

o Na dzień sporządzania niniejszego Raportu brak jest 

odpowiedzi na interpelację;  

  

http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=BB9AVY
http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=BB9AVY
http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=BB9AWU
http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=BB9AWU
http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=BBAHW5
http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=BBAHW5
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▪ Interpelacja nr 30901 w sprawie wątpliwości co do kwalifikacji 

nowego prezesa Bankowego Funduszu Gwarancyjnego 

(Zgłaszający: Izabela Leszczyna, PO-KO) 

 

o Przedmiotem interpelacji jest prośba o wskazanie 

powodu  zastąpienia w Radzie BFG ministra Piotra 

Nowaka ministrem Leszkiem Skibą oraz o wiedzę 

Premiera co do nieuzyskania przez pana Mirosława 

Panka zgody Komisji Nadzoru Finansowego na zajęcie 

przez niego stanowiska zarządzającego bankiem; 

o Na dzień sporządzania niniejszego Raportu brak jest 

odpowiedzi na interpelację;  

 

▪ Interpelacja nr 31113 w sprawie planowanego przez rząd "testu 

przedsiębiorcy" (Zgłaszający: Arkadiusz Marchewka, PO-KO); 

 

o Przedmiotem interpelacji jest pytanie  

o przeprowadzenie „testu przedsiębiorcy” wobec 

obecnie działających na rynku przedsiębiorców oraz  

o ewentualne konsekwencje niespełnienia tego testu; 

o na dzień sporządzania niniejszego Raportu brak jest 

odpowiedzi na interpelację. 

  

http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=BBBCKX
http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=BBBCKX
http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=BBBCKX
http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=BBBCKX
http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=BBKC6H
http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=BBKC6H
http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=BBKC6H
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▪ Interpelacja nr 31141 w sprawie sytuacji sektora 

przedsiębiorstw (Zgłaszający: Anna Elżbieta Sobecka, PiS) 

 

o Przedmiotem interpelacji jest zwrócenie uwagi  

na opublikowany przez Narodowy Bank Polski 

dokument "Szybki Monitoring. Analiza sytuacji sektora 

przedsiębiorstw"; 

o na dzień sporządzania niniejszego Raportu brak jest 

odpowiedzi na interpelację. 

 

▪ Interpelacja nr 31140 w sprawie prognozy dla sektora 

przedsiębiorstw (Zgłaszający: Anna Elżbieta Sobecka, PiS) 

 

o Przedmiotem interpelacji jest prośba o wskazanie czy 

ministerstwo planuje działania w celu zintensyfikowania 

działalności przedsiębiorstw budowlanych; 

o Na dzień sporządzania niniejszego Raportu brak jest 

odpowiedzi na interpelację. 

 

▪ Interpelacja nr 31183 w sprawie konkurencyjności na polskim 

rynku zamówień publicznych oraz podjęcia działań mających na 

celu promowanie wśród przedsiębiorców udziału w publicznych 

przetargach (Zgłaszający: Iwona Michałek, PiS) 

 

o Na dzień sporządzania niniejszego Raportu brak jest 

treści interpelacji. 

  

http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=BBKC7D
http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=BBKC7D
http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=BBKC7C
http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=BBKC7C
http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=BBKC7C
http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/interpelacja.xsp?documentId=29A102BBDDFB3CE7C12583E700490C19
http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/interpelacja.xsp?documentId=29A102BBDDFB3CE7C12583E700490C19
http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/interpelacja.xsp?documentId=29A102BBDDFB3CE7C12583E700490C19
http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/interpelacja.xsp?documentId=29A102BBDDFB3CE7C12583E700490C19
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▪ Interpelacja nr 31201 w sprawie planów Ministerstwa Finansów 

dotyczących wzmożonych kontroli jednoosobowych działalności 

gospodarczych (Zgłaszający: Aldona Młyńczak, PO-KO) 

 

o Na dzień sporządzania niniejszego Raportu brak jest 

treści interpelacji. 

 

▪ Interpelacja nr 31215 w sprawie dokumentacji elektronicznej 

(Zgłaszający: Anna Elżbieta Sobecka, PiS) 

 

o Na dzień sporządzania niniejszego Raportu brak jest 

treści interpelacji. 

 

▪ Interpelacja nr 31216 w sprawie cyfryzacji przedsiębiorstw 

(Zgłaszający: Anna Elżbieta Sobecka, PiS)  

 

o Na dzień sporządzania niniejszego Raportu brak jest 

treści interpelacji. 

 

▪ Interpelacja nr 31262 w sprawie promocji pracowniczych 

planów kapitałowych (Zgłaszający: Anna Elżbieta Sobecka, PiS) 

 

o Na dzień sporządzania niniejszego Raportu brak jest 

treści interpelacji. 

 

 

 

  

http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/interpelacja.xsp?documentId=A1F16654B7D646DDC12583E700490C62
http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/interpelacja.xsp?documentId=A1F16654B7D646DDC12583E700490C62
http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/interpelacja.xsp?documentId=A1F16654B7D646DDC12583E700490C62
http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/interpelacja.xsp?documentId=A1F16654B7D646DDC12583E700490C62
http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/interpelacja.xsp?documentId=006C23F75196A946C12583E700490CA2
http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/interpelacja.xsp?documentId=006C23F75196A946C12583E700490CA2
http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/interpelacja.xsp?documentId=346929714F162C3FC12583E700490CA7
http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/interpelacja.xsp?documentId=346929714F162C3FC12583E700490CA7
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/interpelacja.xsp?documentId=31AAC86481B31592C12583E8004A2106
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/interpelacja.xsp?documentId=31AAC86481B31592C12583E8004A2106
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d) Inne informacje. 

▪ W dniu 24 kwietnia 2019 r. Rada Ministrów przyjęła Wieloletni 

Plan Finansowy Państwa na lata 2019-2022 z Aktualizacją 

Programu Konwergencji (APK), w którym przedstawiono 

planowane działania Ministerstwa Finansów w zakresie 

finansów publicznych.  

Projekt zakłada m.in. zwiększenie źródeł dochodów państwa  

o obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności dla 

niektórych rodzajów usług, czy też wprowadzenie „testu 

przedsiębiorcy” (lub innych mechanizmów weryfikacji 

podmiotów korzystających z preferencji podatkowych)  

lub zniesienie limitu składek na ubezpieczenia społeczne  

dla najlepiej zarabiających.  

 

  

https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/uchwala-w-sprawie-wieloletniego-planu-finansowego-panstwa-na-lata-2019-2022.html
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III. MONITORING DLA PODMIOTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ HANDLEM. 

a) Ustawy uchwalone na kwietniowym posiedzeniu Sejmu: 

▪ Ustawa z dnia 12 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o jakości 

handlowej artykułów rolno-spożywczych: 

o ustawa dostosowuje przepisy prawa krajowego  

do nowego prawodawstwa UE w odniesieniu  

do unijnych skal klasyfikacji tusz wołowych, 

wieprzowych i baranich oraz raportowania cen 

rynkowych niektórych kategorii tusz i żywych zwierząt; 

o ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia 

ogłoszenia. w dniu 22 marca 2019 r. ustawa została 

przekazana Prezydentowi do podpisu; 

o w dniu 15 kwietnia 2019 r. ustawę przekazano 

Prezydentowi i Marszałkowi Senatu. 

  

http://orka.sejm.gov.pl/proc8.nsf/ustawy/3286_u.htm
http://orka.sejm.gov.pl/proc8.nsf/ustawy/3286_u.htm
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b) Projekty aktów prawnych opublikowane w kwietniu 2019 r. 

▪ Projekt ustawy o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów 

rolno-spożywczych oraz niektórych innych ustaw: 

o zasadniczym celem przedstawionego projektu jest 

powierzenie całości zadań w zakresie nadzoru nad 

jakością handlową artykułów rolno-spożywczych 

Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-

Spożywczych w miejsce obowiązującego obecnie 

współdzielenia tych kompetencji z organami Inspekcji 

Handlowej; 

o projektowana ustawa wejdzie w życie w zasadniczym 

zakresie z dniem 1 lipca 2019 r. 

 

  

https://legislacja.rcl.gov.pl/docs/2/12321578/12584837/12584838/dokument390109.pdf
https://legislacja.rcl.gov.pl/docs/2/12321578/12584837/12584838/dokument390109.pdf
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c) Interpelacje, zapytania, pytania i oświadczenia poselskie, a także informacje 

bieżące rozpatrywane w analizowanym okresie. 

▪ Interpelacja nr 31049 w sprawie ustawy o zakazie handlu  

w niedziele i święta (Zgłaszający: Mirosława Nykiel, PO-KO) 

 

o Przedmiotem interpelacji jest krytyka ustawy oraz m.in. 

pytanie o pomysły Ministerstwa Finansów  

z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  

na poprawę warunków pracy pracowników w sklepach 

wielkopowierzchniowych, którzy po wprowadzeniu 

ustawy pracują w innym systemie godzinowym niż 

przed wejściem w życie ustawy, a także często narażeni 

są na redukcję etatów; 

o Przedmiotem interpelacji jest również pytanie o odsetek 

osób zwolnionych z pracy w sieciach handlowych  

po roku działania ustawy; 

o Na dzień sporządzenia niniejszego Raportu brak jest 

odpowiedzi na interpelację. 

 

  

http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=BBHB2R
http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=BBHB2R
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d) Inne informacje.  

▪ W dniu 29 kwietnia 2019 r. do podpisu Ministra Finansów 

skierowano projekt rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących, 

który reguluje kwestie prowadzenia ewidencji przy 

wykorzystaniu kas rejestrujących on-line. Przepisy tego aktu 

wykonawczego miałyby być stosowane już  

od 1 maja 2019 r. – czyli od dnia, w którym w życie wejdą 

przepisy dotyczące możliwości wykorzystywania kas 

rejestrujących on-line.  

Co istotne, w ostatecznej wersji projektu nie uwzględniono 

pomysłu dotyczącego obowiązku wydawania paragonów przed 

przyjęciem płatności od nabywcy. Na niekorzystne aspekty tego 

rozwiązania uwagę zwracało również PRCH.  

 

  

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12317958/katalog/12548957#12548957
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IV. MONITORING DLA PODMIOTÓW ZWIĄZANYCH Z RYNKIEM NIERUCHOMOŚCI 

KOMERCYJNYCH.  

a) Ustawy uchwalone na kwietniowym posiedzeniu Sejmu. 

▪ Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o 
gospodarce nieruchomościami; 

o ustawa ma na celu wykonanie wyroków TK: z dnia  
14 lipca 2015 r. (SK26/14) oraz z dnia 12 grudnia 2017 r. 
(SK 39/14) w sprawie niekonstytucyjności niektórych 
przepisów dotyczących praw poprzedniego właściciela 
lub jego spadkobiercy dochodzenie zwrotu 
wywłaszczonej nieruchomości;  

o ustawa wprowadza regulacje mające zagwarantować 
pewność stosunków prawnych w odniesieniu  
do nieruchomości wywłaszczonych przez wprowadzenie 
terminu wygaśnięcia uprawnienia o zwrot 
wywłaszczonej nieruchomości; 

o ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia; 

o w dniu 5 kwietnia 2019 r. ustawa została przekazana 
Prezydentowi do podpisu. 

  

http://orka.sejm.gov.pl/opinie8.nsf/nazwa/3108_u/$file/3108_u.pdf
http://orka.sejm.gov.pl/opinie8.nsf/nazwa/3108_u/$file/3108_u.pdf
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b) Przedstawione projekty aktów prawnych. 

▪ Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Zasobie 
Nieruchomości oraz niektórych innych ustaw: 

o projekt dotyczy wprowadzenia rozwiązań służących 
realizacji programu Mieszkanie Plus;  

o projekt przewiduje zwiększenie zasobu gruntów, które 
będzie można wykorzystać na cele mieszkaniowe przez 
Krajowy Zasób Nieruchomości (KZN) oraz wprowadzenie 
przepisów umożliwiających pozyskiwanie przez KZN 
nieruchomości stanowiących własność lub oddanych  
w użytkowanie wieczyste jednoosobowych spółek 
Skarbu Państwa; 

o ustawa wejdzie w życie po upływie 30 dni od dnia 
ogłoszenia, ze wskazanymi wyjątkami; 

o w dniu 11 kwietnia 2019 r. projekt skierowano do  
I czytania na posiedzeniu Sejmu. 

 

▪ Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz 
niektórych innych ustaw: 

o projekt dotyczy wprowadzenia rozwiązań, które 
przyczynią się do uproszczenia i przyspieszenia procesu 
inwestycyjno-budowlanego; 

o projekt zakłada m.in.: 

• zmianę zasad sporządzania projektów 
budowlanych; 

• modyfikację procedury uzyskiwania odstępstw 
od warunków techniczno-budowlanych; 

• wzmocnienie bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego obiektów budowlanych; 

o projektowane przepisy mają wejść w życie po upływie  
3 miesięcy od dnia ogłoszenia. 

o w dniu 12 kwietnia 2019 r. projekt został skierowany  
do konsultacji publicznych. 

  

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=3379
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=3379
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=3379
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321551
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c) Interpelacje, zapytania, pytania i oświadczenia poselskie, a także informacje 

bieżące rozpatrywane w analizowanym okresie. 

▪ Interpelacja nr 30673 w sprawie statusu prawnego 
nieruchomości mieszkaniowych przeznaczonych do najmu 
okazjonalnego - krótkoterminowego (Zgłaszający: Jerzy 
Borowczak, PO-KO) 
 

o Przedmiotem interpelacji jest prośba o udzielenie 
odpowiedzi na pytania o powód niepodjęcia prac 
legislacyjnych w celu zmiany przepisów w celu 
odrębnego traktowania lokali tzw. inwestycyjnych 
przeznaczonych do najmu krótkoterminowego oraz  
o kwestie kontroli lokali; 

o Odpowiedź została już udzielona Posłowi na interpelację 
nr 30493 z dnia 1 kwietnia br. 
 

▪ Interpelacja nr 30709 do ministra inwestycji i rozwoju w 
sprawie dopłat z programu "Mieszkanie Plus" (Zgłaszający: 
Małgorzata Chmiel, PO-KO) 
 

o Przedmiotem interpelacji jest pytanie o liczbę osób 
które obecnie korzystają z dopłat przewidzianych  
w ustawie, ilość pieniędzy wydanych na dopłaty  
do czynszów, o liczbę osób, które skorzystały z dopłat 
do czynszów w lokalu wynajmowanym na zasadach 
programu;  

o Na dzień sporządzenia niniejszego Raportu brak jest 
odpowiedzi na interpelację. 
 

  

http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/interpelacja.xsp?documentId=EF5AA54E5BFFEC71C12583D100494F5E
http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/interpelacja.xsp?documentId=EF5AA54E5BFFEC71C12583D100494F5E
http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/interpelacja.xsp?documentId=EF5AA54E5BFFEC71C12583D100494F5E
http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=BB4DLC
http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=BB4DLC
http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=BB4DLC
http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=BB4DLC
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▪ Interpelacja nr 30764 w sprawie interpretacji przepisów ustawy 
o własności lokali ustalających ich odrębną własność 
(Zgłaszający: Paweł Pudłowski, N) 
 

o Przedmiotem interpelacji jest pytanie o interpretację 
przepisów ustawy w zakresie ustalenia odrębnej 
własność lokali, jeśli w trakcie pomiędzy wydaniem 
pozwolenia na budowę/dokonaniem zgłoszenia  
a realizacją obiektów budowlanych i zawiadomieniem  
o zakończeniu budowy obiektu 
budowlanego/udzieleniem pozwolenia na użytkowanie 
został zmieniony miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego oraz o kwestię koniecznych  
do spełnienia warunków; 

o Na dzień sporządzenia niniejszego Raportu brak jest 
odpowiedzi na interpelację. 

 

▪ Interpelacja nr 31086 w sprawie stosowania przepisów ustawy 
Prawo budowlane (Zgłaszający: Jan Duda, PiS) 
 

o Przedmiotem interpelacji jest prośba o udzielenie 
odpowiedzi na pytanie czy urządzenia i maszyny 
pozostają w zakresie uregulowań przewidzianych  
w przepisach Prawa budowlanego;  

o Na dzień sporządzenia niniejszego Raportu brak jest 
odpowiedzi na interpelację.  
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