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RAPORT LEGISLACYJNY 

ZA OKRES OD 1 DO 28 LUTEGO 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 

Data Podmiot Przedmiot regulacji / 

działalności 

Stanowisko PRCH 

Rada Konsultacyjna 

do Spraw Handlu  

i Usług 

04-02-2019 Ministerstwo 

Przedsiębiorczości 

i Technologii  

- posiedzenie 

inauguracyjne; 

- określenie tematów 

istotnych dla branży – do 

poruszenia na kolejnych 

spotkaniach Rady   

- udział PRCH w posiedzeniu; 

- określenie chęci zaangażowania 

się w prace Rady; 

- zgłoszenie propozycji tematów do 

poruszenia w ramach 

funkcjonowania Rady 

Rada 

Przedsiębiorców 

21-02-2019 Biuro Rzecznika 

Małych i Średnich 

Przedsiębiorców 

- posiedzenie zwyczajne 

poświęcone problemom 

małych i średnich 

przedsiębiorców  

- zaprezentowanie przez dyrektora 

Radosława Knapa stanowiska 

branży w zakresie projektowanego 

pomysłu, aby paragon wystawiany 

był przed przyjęciem płatności 

przez sprzedawcę 
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II. INFORMACJE OGÓLNE. 

a) Ustawy uchwalone na styczniowych posiedzeniach Sejmu: 

▪ Ustawa z dnia 22 lutego 2019 r. o ustanowieniu Święta Chrztu 

Polski: 

o ustawa dotyczy ustanowienia dnia 14 kwietnia świętem 

państwowym – „Święto Chrztu Polski”; 

o co istotne, dzień ten nie będzie dniem wolnym od pracy 

w rozumieniu przepisów o dniach wolnych od pracy; 

o ustawa wejdzie w życie z dniem ogłoszenia; 

o w dniu 23 lutego 2019 r. ustawa została przekazana 

do Senatu.  

 

▪ Ustawa z dnia 22 lutego 2019 r. o zmianie ustawy o utworzeniu 

Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości: 

o ustawa dotyczy dostosowania obecnie obowiązujących 

przepisów dotyczących funkcjonowania instytucji 

biorących udział w realizacji programów operacyjnych 

na lata 2014-2020 do nowych regulacji unijnych; 

o ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia 

ogłoszenia; 

o w dniu 23 lutego 2019 r. ustawa została przekazana 

do Senatu.  

  

http://orka.sejm.gov.pl/opinie8.nsf/nazwa/1456_u/$file/1456_u.pdf
http://orka.sejm.gov.pl/opinie8.nsf/nazwa/1456_u/$file/1456_u.pdf
http://orka.sejm.gov.pl/opinie8.nsf/nazwa/3085_u/$file/3085_u.pdf
http://orka.sejm.gov.pl/opinie8.nsf/nazwa/3085_u/$file/3085_u.pdf
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▪ Ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o dostępności cyfrowej stron 

internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów 

publicznych: 

o ustawa zakłada wprowadzenie obowiązku zwiększenia 

dostępności stron internetowych i mobilnych organów 

sektora publicznego; 

o zaproponowane w ustawie rozwiązania są częścią 

realizacji rządowego programu Dostępność Plus; 

o w zasadniczym zakresie ustawa wejdzie w życie  

po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia; 

o w dniu 22 lutego 2019 r. ustawa została przekazana 

do Senatu.  

 

▪ Ustawa z dnia 20 lutego 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo 

własności przemysłowej: 

o wskazane w ustawie przepisy służą wdrożeniu  

do polskiego porządku prawnego przepisów unijnych; 

o ustawa wprowadza istotne zmiany w zakresie ochrony 

znaków towarowych, m.in. poprzez: 

▪ rezygnację z obowiązku graficznego 

przedstawiania znaku towarowego; 

▪ modyfikację instytucji i zakresu ochrony znaku 

towarowego; 

o ustawa wejdzie w życie z dniem następującym po dniu 

ogłoszenia; 

o w dniu 21 lutego 2019 r. ustawa została przekazana 

do Senatu.  

  

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
http://orka.sejm.gov.pl/opinie8.nsf/nazwa/3119_u/$file/3119_u.pdf
http://orka.sejm.gov.pl/opinie8.nsf/nazwa/3107_u/$file/3107_u.pdf
http://orka.sejm.gov.pl/opinie8.nsf/nazwa/3107_u/$file/3107_u.pdf
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b) Przedstawione projekty aktów prawnych. 

 

▪ Poselski projekt ustawy o ustanowieniu święta państwowego 

w rocznicę wyborów 4 czerwca 1989 r.: 

o projekt zakłada ustanowienie w dniu 4 czerwca święta 

państwowego; 

o co istotne święto to nie będzie dniem wolnym od pracy 

w rozumieniu przepisów o dniach wolnych od pracy; 

o ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia 

ogłoszenia; 

o w dniu 28 lutego 2019 r. projekt został skierowany do 

opiniowania do wewnętrznych jednostek 

organizacyjnych Sejmu.  

 

▪ Rządowy projekt ustawy o przedkładaniu niektórych 

dokumentów urzędowych w państwach członkowskich Unii 

Europejskiej: 

o projekt dotyczy wprowadzenia rozwiązań, które 

uproszczą i skrócą proces realizacji procedur 

wzajemnego uznawania dokumentów przez urzędy; 

o projektowana ustawa miałaby wejść w życie po upływie 

14 dni od dnia ogłoszenia; 

o w dniu 28 lutego 2019 r. projekt wpłynął do Sejmu.  

  

http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/dok?OpenAgent&8-020-1250-2019
http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/dok?OpenAgent&8-020-1250-2019
http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/dok?OpenAgent&8-020-1249-2019
http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/dok?OpenAgent&8-020-1249-2019
http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/dok?OpenAgent&8-020-1249-2019
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▪ Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości: 

o projekt zakłada określenie odpowiedniego terminu  

na sporządzenie sprawozdania finansowego w postaci 

elektronicznej przez organizacje pozarządowe, które nie 

są zarejestrowane w rejestrze przedsiębiorców KRS; 

o zakłada się, że projektowane przepisy wejdą w życie  

po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia; 

o w dniu 25 lutego 2019 r. projekt został skierowany do 

opiniowania do wewnętrznych jednostek 

organizacyjnych Sejmu. 

 

▪ Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o zmianie ustawy – 

Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw: 

o projekt zakłada wprowadzenie do obrotu nowego typu 

spółki kapitałowej – prostej spółki akcyjnej (PSA); 

o proponuje się, aby projektowane przepisy weszły  

w życie z dniem 1 marca 2020 r.;  

o w dniu 20 lutego 2019 r. projekt został skierowany do 

I czytania na posiedzeniu Sejmu. 

 

▪ Projekt ustawy o elektronizacji doręczeń oraz o zmianie 

niektórych innych ustaw; 

o projekt określa zasady doręczania korespondencji przez 

podmioty publiczne i do takich podmiotów, a także 

zasady i warunki świadczenia publicznej usługi 

rejestrowanego doręczenia elektronicznego; 

o przewiduje się, aby podmiotem zobowiązanym  

do świadczenia ww. usługi był operator wyznaczony 

(obecnie Poczta Polska S.A.); 

o przewiduje się, że projektowane przepisy stosowane 

będą od dnia 1 października 2020 r.; 

o w dniu 14 lutego 2019 r. projekt został skierowany do 

opiniowania.  

http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/dok?OpenAgent&8-020-1245-2019
http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/0/5EA8D7DC70002162C12583A70034174A/%24File/3236.pdf
http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/0/5EA8D7DC70002162C12583A70034174A/%24File/3236.pdf
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321208
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▪ Projekt ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu 

egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw: 

o projektowana ustawa zakłada wprowadzenie 

następujących rozwiązań: 

▪ uproszczenie wszczęcia postępowania 

egzekucyjnego (m.in. poprzez elektroniczne 

doręczenie organowi egzekucyjnemu tytułu 

wykonawczego); 

▪ uproszczenie procedury dochodzenia z majątku 

wspólnego zobowiązanego i jego małżonka; 

▪ wprowadzenie uproszczeń w procedurze  

w zakresie egzekucji z nadpłaty lub zwrotu 

podatku; 

o w zasadniczym zakresie projektowana ustawa wejdzie w 

życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia; 

o w dniu 25 lutego 2019 r. projekt został skierowany do 

opiniowania.  

  

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321208
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321208
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c) Interpelacje, zapytania, pytania i oświadczenia poselskie, a także 

informacje bieżące rozpatrywane w analizowanym okresie. 

 

▪ Interpelacja nr 29946 w sprawie wsparcia dla firm tworzących 

innowacyjne rozwiązania (autor: Stanisław Lamczyk, Platforma 

Obywatelska-Koalicja Obywatelska): 

o na dzień sporządzenia niniejszego Raportu brak jest 

treści interpelacji.  

 

▪ Interpelacja nr 29937 w sprawie procedur przy zatrudnianiu 

cudzoziemców (autor: Krystyna Sibińska, Platforma 

Obywatelska-Koalicja Obywatelska): 

o na dzień sporządzenia niniejszego Raportu brak jest 

treści interpelacji.  

 

▪ Interpelacja nr 29817 w sprawie niekorzystnej  

dla przedsiębiorców interpretacji nowych przepisów  

o obniżonej stawce CIT (autor: Bożena Kamińska, Platforma 

Obywatelska-Koalicja Obywatelska): 

o na dzień sporządzenia niniejszego Raportu brak jest 

treści interpelacji.  

 

▪ Interpelacja nr 29677 w sprawie bezpieczeństwa e-dowodów 

(autor: Bożena Kamińska, Platforma Obywatelska-Koalicja 

Obywatelska): 

o na dzień sporządzenia niniejszego Raportu brak jest 

treści interpelacji.  

  

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/interpelacja.xsp?documentId=A43956168C42C0CAC12583AF004E6068
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/interpelacja.xsp?documentId=717059A30B2C0B4DC12583AF004E602B&view=1
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/interpelacja.xsp?documentId=1C6AE2441963AFD1C12583A90044EC9D&view=1
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/interpelacja.xsp?documentId=25BAE1E0D78474C2C12583A500505013&view=1
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▪ Interpelacja nr 29506 w sprawie zwrotów podatku VAT (autor: 

Paulina Henning-Kloska, Nowoczesna): 

o przedmiotowe zapytanie dotyczy wysokości kwot 

zwrotów podatku VAT w poszczególnych miesiącach 

2017 i 2018 roku; 

o w odpowiedzi na przedmiotową interpelację 

Ministerstwo Finansów udostępniło dane zgromadzone 

w sprawozdaniach z wykonania planu dochodów 

budżetowych.  

  

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/interpelacja.xsp?documentId=2557111718782564C125839F004D78D9&view=1
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III. MONITORING DLA PODMIOTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ HANDLEM. 

a) Ustawy uchwalone na lutowym posiedzeniu Sejmu: 

 

▪ Ustawa z dnia 22 lutego 2019 r. o zmianie ustawy o ochronie 

zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów 

tytoniowych:  

o uchwalona ustawa ma związek z koniecznością 

dostosowania polskich przepisów do regulacji unijnych; 

o ustawa wprowadza przepisy dotyczące umieszczania  

na opakowaniach wyrobów tytoniowych 

niepowtarzalnego identyfikatora umożliwiającego 

śledzenie paczek wyrobów tytoniowych; 

o w zasadniczym zakresie ustawa wejdzie w życie  

po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia; 

o w dniu 22 lutego 2019 r. ustawa została przekazana 

do Senatu.  

  

http://orka.sejm.gov.pl/opinie8.nsf/nazwa/3201_u/$file/3201_u.pdf
http://orka.sejm.gov.pl/opinie8.nsf/nazwa/3201_u/$file/3201_u.pdf
http://orka.sejm.gov.pl/opinie8.nsf/nazwa/3201_u/$file/3201_u.pdf
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b) Projekty aktów prawnych opublikowane w lutym 2019 r.: 

 

▪ Poselski projekt ustawy o zasadach wykonywania pracy  

w placówkach handlowych: 

o projektowana ustawa zakłada uchylenie 

dotychczasowych przepisów dotyczących zakazu handlu 

w niedziele; 

o dodatkowo, proponuje się wprowadzenie obowiązku 

zapewnienia pracownikom co najmniej dwa razy  

na 4 tygodnie niedzieli wolnej od pracy;  

o planuje się, że ustawa wejdzie w życie z dniem 1 marca 

2019 r.; 

o w dniu 20 lutego 2019 r. projekt został skierowany do 

opiniowania do jednostek wewnętrznych Sejmu.  

 

▪ Projekt ustawy o zmianie ustawy o jakości handlowej 

artykułów rolno-spożywczych: 

o projektowana ustawa wprowadza zmiany, które mają 

przyczynić się do zwiększenia rzetelności nadzoru 

sprawowanego przez Głównego Inspektora Jakości 

Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych; 

o w zasadniczym zakresie projektowane przepisy 

stosowane będą od dnia 1 stycznia 2020 r.; 

o w dniu 25 lutego 2019 r. projekt został skierowany do 

konsultacji publicznych.  

  

http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/dok?OpenAgent&8-020-1240-2019
http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/dok?OpenAgent&8-020-1240-2019
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321205
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321205
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c) Interpelacje, zapytania, pytania i oświadczenia poselskie, a także 

informacje bieżące rozpatrywane w analizowanym okresie. 

 

▪ Interpelacja nr 29957 w sprawie funkcjonowania sklepów  

na Lotnisku Chopina (autor: Paweł Pudłowski, Nowoczesna): 

o na dzień sporządzenia niniejszego Raportu brak jest 

treści interpelacji.  

 

▪ Interpelacja nr 29907 w sprawie umożliwienia wystawiania 

paragonów fiskalnych na podstawie danych zebranych  

w aplikacji mobilnej (autor: Magdalena Błeńska, Prawo  

i Sprawiedliwość): 

o na dzień sporządzenia niniejszego Raportu brak jest 

treści interpelacji.  

 

▪ Interpelacja nr 29881 w sprawie konsekwencji zakazu handlu 

w niedzielę dla małych sklepów (autor: Bożena Kamińska, 

Platforma Obywatelska-Koalicja Obywatelska): 

o na dzień sporządzenia niniejszego Raportu brak jest 

treści interpelacji.  

 

▪ Zapytanie nr 8505 w sprawie zakazu handlu w niedziele (autor: 

Marcin Kierwiński, Platforma Obywatelska-Koalicja 

Obywatelska): 

o na dzień sporządzenia niniejszego Raportu brak jest 

treści zapytania.  

  

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/interpelacja.xsp?documentId=1EFC3EF6FE2C99B1C12583AF004E60A7
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/interpelacja.xsp?documentId=26DDFA1E3F5920D5C12583AE004DA2D2
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/interpelacja.xsp?documentId=489BB60E92BB0955C12583AD004EABC0
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/interpelacja.xsp?documentId=C48F38721D325B46C12583A8004DF979&view=2


 

 

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 

13 

IV. MONITORING DLA PODMIOTÓW ZWIĄZANYCH Z RYNKIEM 

NIERUCHOMOŚCI KOMERCYJNYCH.  

 

a) Ustawy uchwalone na styczniowym posiedzeniu Sejmu. 

 

▪ Ustawa z dnia 22 lutego 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo 

budowlane: 

o przedmiotowa ustawa dotyczy wykonania jednego  

z orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego; 

o ustawa zakłada przeniesienie regulacji dotyczących 

uprawnień budowlanych z dotychczas obowiązującego 

aktu wykonawczego do ustawy – Prawo budowlane; 

o ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia 

ogłoszenia; 

o w dniu 22 lutego 2019 r. ustawa została przekazana 

do Senatu.  

  

http://orka.sejm.gov.pl/opinie8.nsf/nazwa/3107_u/$file/3107_u.pdf
http://orka.sejm.gov.pl/opinie8.nsf/nazwa/3107_u/$file/3107_u.pdf
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b) Przedstawione projekty aktów prawnych. 

 

▪ Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o przekształceniu 

prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych  

na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów: 

o projekt dotyczy ujednolicenia wysokości bonifikaty  

od opłaty jednorazowej za przekształcenie gruntu 

stanowiącego własność Skarbu Państwa, osobom 

fizycznym będącym właścicielami budynków 

mieszkalnych – z bonifikatą przysługującą takim samym 

podmiotom, które mają prawa użytkowania wieczystego 

gruntu na gruntach stanowiących własność jednostek 

samorządu terytorialnego; 

o planuje się, aby projektowane przepisy stosowane były 

po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia; 

o w dniu 20 lutego 2019 r. projekt został skierowany do 

opiniowania jednostek wewnętrznych Sejmu.  

  

http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/dok?OpenAgent&8-020-1239-2019
http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/dok?OpenAgent&8-020-1239-2019
http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/dok?OpenAgent&8-020-1239-2019
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c) Interpelacje, zapytania, pytania i oświadczenia poselskie, a także 

informacje bieżące rozpatrywane w analizowanym okresie. 

 

▪ Interpelacja nr 29876 w sprawie trybu wdrażania programu 

„Dostępność Plus” (autor: Artur Szałabawska, Prawo  

i Sprawiedliwość): 

o na dzień sporządzenia niniejszego Raportu brak jest 

treści interpelacji.  

 

▪ Interpelacja nr 29838 w sprawie realizacji Programu 

„Dostępność Plus” (autor: Kornelia Wróblewska, Nowoczesna): 

o na dzień sporządzenia niniejszego Raportu brak jest 

treści interpelacji.  

 

▪ Interpelacja nr 29451 w sprawie świadectw efektywności 

energetycznej (autor: Jacek Falfus, Prawo i Sprawiedliwość): 

o przedmiotowe zapytanie dotyczy przedłużenia ważności 

umarzania świadectw energetycznych; 

o na dzień sporządzenia niniejszego Raportu brak jest 

odpowiedzi na interpelację.  

 

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/interpelacja.xsp?documentId=7C5C6219852D3426C12583AE004DA23D
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/interpelacja.xsp?documentId=ABD04A141DA8A018C12583AC004E9AFA
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/interpelacja.xsp?documentId=12BC60BB45E82A76C125839B004DA7BF

