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I. ZESTAWIENIE WYBRANYCH DZIAŁAŃ PRCH W ZAKRESIE PUBLIC 

AFFAIRS. 

 

Nazwa projektu / 

organu 

Data Podmiot Przedmiot regulacji / 

działalności 

Stanowisko PRCH 

Projekt 

rozporządzenia  

w sprawie kas 

fiskalnych 

15-01-2019 Biuro Rzecznika 

Małych i Średnich 

Przedsiębiorców / 

Ministerstwo 

Finansów 

- dostosowanie 

przepisów do możliwości 

prowadzenia ewidencji 

przy wykorzystaniu kas 

fiskalnych online  

przekazanie stanowiska 

wskazującego na: 

- działania branży związane  

z realizacją obowiązku 

wystawiania paragonów; 

- konieczność podjęcia przez 

sprzedawcę szeregu dodatkowych 

czynności w przypadku 

„wycofania się” z transakcji przez 

kontrahenta i zagrożeń 

wynikających z wprowadzenia 

obowiązku wystawiania paragonu 

przed sfinalizowaniem transakcji 

Projekt ustawy  

o dostępności 

21-01-2019 Ministerstwo 

Inwestycji  

i Rozwoju 

- przyspieszenie procesu 

poprawy dostępności 

przestrzeni publicznej 

(obiektów, usług, 

informacji) dla osób  

z niepełnosprawnościami 

zgłoszenie postulatów 

dotyczących: 

- zwiększenia udziału organizacji 

pozarządowych w koordynacji 

dostępności; 

- rozszerzenia katalogu 

podmiotów mogących uzyskać 

status podmiotu akredytowanego  

(o podmioty działające  

na rzecz odstępności 

nieposiadające odpowiedniego 

wpisu w statucie); 

- doprecyzowania przepisów 

związanych z postępowaniem 

skargowym  

(w związku ze zróżnicowaniem 

obowiązku zapewnienia 

dostępności dla podmiotów 

publicznych i innych podmiotów) 

Projekt 

rozporządzenia  

w sprawie ochrony 

przeciwpożarowej 

budynków, innych 

obiektów i terenów 

09-01-2019 Biuro Rzecznika 

Małych i Średnich 

Przedsiębiorców / 

Ministerstwo 

Spraw 

Wewnętrznych  

i Administracji 

- wprowadzenie 

rozwiązań prawnych 

mających na celu 

zwiększenie ochrony 

przeciwpożarowej 

obiektów typu  

„escape room” 

zgłoszenie uwag dotyczących: 

- konieczności uwzględnienia 

odmiennego charakteru obiektów, 

w których mogą być 

zlokalizowane pomieszczenia 

typu „escape room”  

(np. centra handlowe); 

- trybu procedowania nad 

projektem (konsultacje publiczne 

trwały nieco ponad 24 godziny) 

 

  



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 

 

 

3 

II. INFORMACJE OGÓLNE. 

a) Ustawy uchwalone na styczniowych posiedzeniach Sejmu: 

 Ustawa budżetowa na rok 2019 z dnia 16 stycznia 2019 r.:  

o uchwalona ustawa określa wysokość dochodów  

i wydatków państwa w 2019 r.; 

o przewiduje się m.in.: 

 obniżenie rezerwy budżetowej do kwoty 

235 000 000 zł; 

 zwiększenie kwoty środków na wynagrodzenia 

dla służby cywilnej do 8 717 245 000 zł; 

o ustawa wejdzie w życie z dniem ogłoszenia,  

ze skutkiem od 1 stycznia 2019 r.; 

o aktualnie przedmiotowa ustawa oczekuje na podpis 

Prezydenta RP.  

 

 Ustawa z dnia 17 stycznia 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo 

własności przemysłowej: 

o przedmiotowa ustawa dotyczy implementacji  

do polskiego porządku prawnego rozwiązań 

obowiązujących na szczeblu unijnym; 

o proponuje się określenie przepisów dotyczących: 

 katalogu bezwzględnych i względnych podstaw 

odmowy udzielania praw ochronnych na znaki 

towarowe; 

 zasad udzielania licencji i uprawnień 

licencjobiorcy; 

 rezygnacji z obowiązku graficznego 

przedstawiania znaku towarowego; 

o ustawa wejdzie w życie z dniem następującym  

po dniu ogłoszenia; 

o aktualnie przedmiotowa ustawa oczekuje na podpis 

Prezydenta RP.  

http://orka.sejm.gov.pl/opinie8.nsf/dok?OpenAgent&2864_u
http://orka.sejm.gov.pl/opinie8.nsf/dok?OpenAgent&3107_u
http://orka.sejm.gov.pl/opinie8.nsf/dok?OpenAgent&3107_u
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 Ustawa z dnia 17 stycznia 2019 r. o zmianie ustawy  

o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw: 

o przedmiotowa ustawa dotyczy implementacji  

do polskiego porządku prawnego rozwiązań 

obowiązujących na szczeblu unijnym; 

o omawiany akt prawny wprowadza zmiany w zakresie 

warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich  

w celu prowadzenia m.in. badań naukowych, odbycia 

studiów, szkoleń, czy też udziału w wolontariacie; 

o ustawa wejdzie w życie w zasadniczym zakresie  

po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia; 

o aktualnie przedmiotowa ustawa oczekuje na podpis 

Prezydenta RP. 

 

 Ustawa z dnia 17 stycznia 2019 r. o Fundacji Platforma 

Przemysłu Przyszłości: 

o ustawa powołuje nowy podmiot w roli tzw. integratora 

– Fundację Platforma Przemysłu Przyszłości, której 

zadaniem będzie upowszechnianie wiedzy  

i umiejętności niezbędnych do funkcjonowania  

w realiach Przemysłu 4.0, dodatkowo Fundacja będzie 

zrzeszać i koordynować dostawców i biorców 

technologii oraz ośrodki naukowe; 

o ustawa wejdzie w życie po upływie 30 dni od dnia 

ogłoszenia;  

o aktualnie przedmiotowa ustawa oczekuje na podpis 

Prezydenta RP.  

  

  

http://orka.sejm.gov.pl/opinie8.nsf/dok?OpenAgent&3072_u
http://orka.sejm.gov.pl/opinie8.nsf/dok?OpenAgent&3072_u
http://orka.sejm.gov.pl/opinie8.nsf/dok?OpenAgent&2960_u
http://orka.sejm.gov.pl/opinie8.nsf/dok?OpenAgent&2960_u
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 Ustawa z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim 

świadczeniu uzupełniającym: 

o ustawa dotyczy przyznania dodatkowego świadczenia 

osobom, które urodziły i wychowały albo wychowały 

co najmniej czworo dzieci i nie nabyły prawa  

do emerytury lub też ich emerytura wypłacana przez 

organ rentowy jest niższa od najniższej emerytury; 

o ustawa wejdzie w życie z dniem 1 marca 2019 r.; 

o aktualnie trwają prace nad ustawą w Senacie RP.  

  

http://orka.sejm.gov.pl/opinie8.nsf/dok?OpenAgent&3157_u
http://orka.sejm.gov.pl/opinie8.nsf/dok?OpenAgent&3157_u
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b) Przedstawione projekty aktów prawnych. 

 

 Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks 

postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw: 

o projekt związany jest z kompleksową reformą mającą 

na celu usprawnienie, uproszczenie i przyspieszenie 

postępowań przed sądami w sprawach cywilnych, 

poprzez m.in.: 

 zwolnienie z opłat sądowych osób mniej 

zamożnych oraz pracowników; 

 wprowadzenie wielu rozwiązań o charakterze 

proceduralnym, które wpływać będą  

na możliwość rozstrzygania spraw już na 

pierwszej rozprawie; 

o projektowane przepisy miałyby być stosowane  

po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia;  

o w dniu 16 stycznia 2019 r. projekt został skierowany  

do I czytania na posiedzeniu Sejmu RP.  

 

 Rządowy projekt ustawy o odpowiedzialności podmiotów 

zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary: 

o projekt dotyczy zwiększenia efektywności narzędzi 

służących do wymierzania sankcji podmiotom 

zbiorowym, w szczególności w zakresie zwalczania 

poważnej przestępczości gospodarczej i skarbowej; 

o projektowane przepisy miałyby być stosowane  

po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia; 

o w dniu 11 stycznia 2019 r. projekt został skierowany do 

opiniowania do jednostek organizacyjnych Sejmu RP.  

  

http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/0/166CCC44490F3965C1258384003CD40A/%24File/3137.pdf
http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/0/166CCC44490F3965C1258384003CD40A/%24File/3137.pdf
http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/dok?OpenAgent&8-020-1211-2019
http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/dok?OpenAgent&8-020-1211-2019
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 Senacki projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks 

postępowania karnego: 

o projekt dotyczy dostosowania systemu prawa  

do jednego z wyroków Trybunału Konstytucyjnego; 

o proponuje się przyznanie oskarżycielom posiłkowym, 

których pozbawiono statusu strony w postępowaniu, 

uprawnienia do zaskarżenia decyzji sądu; 

o projektowane przepisy miałyby być stosowane  

po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia; 

o w dniu 28 stycznia 2019 r. projekt został skierowany  

do opiniowania do jednostek organizacyjnych  

Sejmu RP.  

 

 Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny skarbowy: 

o projektowana ustawa ma na celu zaostrzenie polityki 

karnej w zakresie odpowiedzialności karno-skarbowej 

poprzez m.in.: 

 zaostrzenie zasad odpowiedzialności karnej przy 

przestępstwach skarbowych skutkujących 

uszczupleniem należności podatkowych dużej 

wartości; 

 doprecyzowanie i zaktualizowanie regulacji 

zawartych w Kodeksie karnym skarbowym  

do obecnych realiów społeczno-gospodarczych; 

o projektowane przepisy miałyby być stosowane  

po upływie miesiąca od dnia ogłoszenia; 

o w dniu 10 stycznia 2019 r. projekt został skierowany  

do opiniowania.  

  

http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/dok?OpenAgent&8-020-1139-2018
http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/dok?OpenAgent&8-020-1139-2018
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12319850
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 Projekt ustawy – Prawo zamówień publicznych: 

o projektowana ustawa zakłada wprowadzenie istotnych 

zmian w systemie udzielania zamówień publicznych; 

o przewiduje się wprowadzenie przepisów dotyczących: 

 wprowadzenia obowiązku dokonania analizy 

przed wszczęciem postępowania o udzielenie 

zamówienia; 

 zwiększenia znaczenia dialogu z wykonawcą 

poprzez podkreślenie roli przygotowania 

postępowania; 

 wprowadzenia zasady efektywności; 

o projektowane przepisy miałyby być stosowane od dnia 

1 stycznia 2020 r.; 

o w dniu 24 stycznia 2019 r. projekt został skierowany  

do opiniowania.   

  

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12320355
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 Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz 

niektórych innych ustaw: 

o celem projektowanych przepisów jest wzmocnienie 

ochrony prawnokarnej w zakresie czynów godzących  

w dobra prawne takie jak życie, zdrowie człowieka, 

wolność seksualna, czy własność; 

o przewiduje się m.in.: 

 wyeliminowanie kary 25 lat pozbawienia 

wolności i wprowadzenie kary 30 lat 

pozbawienia wolności; 

 aktualizację przepisów dotyczących orzekania 

kar nieizolacyjnych; 

 modyfikację zasad odpowiedzialności karnej 

nieletnich; 

o projektowane przepisy miałyby być stosowane  

po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia; 

o w dniu 25 stycznia 2019 r. projekt został skierowany  

do opiniowania.  

  

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12320403
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12320403
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c) Interpelacje, zapytania, pytania i oświadczenia poselskie, a także 

informacje bieżące rozpatrywane w analizowanym okresie. 

 

 Interpelacja nr 28617 w sprawie projektu ustawy  

o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny 

zabronione pod groźbą kary i zmianie niektórych ustaw (autor: 

Ewa Lieder, Nowoczesna): 

o przedmiotowe zapytanie dotyczy konsekwencji 

uchwalenia ww. ustawy dla przedsiębiorców; 

o na dzień sporządzenia niniejszego Raportu brak jest 

odpowiedzi na interpelację.  

 

 Interpelacja nr 28727 w sprawie cen paliw na rynku polskim 

(autor: Andrzej Halicki, Platforma Obywatelska-Koalicja 

Obywatelska): 

o przedmiotowe zapytanie dotyczy wpływu opłaty 

emisyjnej na ceny paliw na polskim rynku; 

o na dzień sporządzenia niniejszego Raportu brak jest 

odpowiedzi na interpelację.  

 

 Interpelacja nr 28739 w sprawie naliczania emerytur (autor: 

Andrzej Melak, Prawo i Sprawiedliwość): 

o przedmiotowe zapytanie dotyczy zmiany wskaźników 

determinujących wysokość emerytury;  

o na dzień sporządzenia niniejszego Raportu brak jest 

odpowiedzi na interpelację.  

  

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/interpelacja.xsp?documentId=7ECD78475E5E06ACC125837B0050785E&view=1
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/interpelacja.xsp?documentId=DA85F82ABADBA433C125837D004E81CB&view=1
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/interpelacja.xsp?documentId=371E16B46F9F0A54C125837E004E9B4F&view=1
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 Interpelacja nr 28917 w sprawie rekompensaty za podwyżkę 

cen prądu (autor: Michał Jaros, Platforma Obywatelska-

Koalicja Obywatelska): 

o przedmiotowe zapytanie dotyczy funkcjonowania 

Funduszu Rekompensat Wzrostu Cen Energii 

Elektrycznej; 

o na dzień sporządzenia niniejszego Raportu brak jest 

odpowiedzi na interpelację.  

 

 Interpelacja nr 29043 w sprawie znaczącego wzrostu obciążeń 

do ZUS z tytułu działalności gospodarczej (autor: Krystyna 

Skowrońska, Platforma Obywatelska-Koalicja Obywatelska): 

o przedmiotowe zapytanie dotyczy planowanych przez 

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 

działań mających na celu zmniejszenie obciążeń dla 

przedsiębiorców; 

o na dzień sporządzenia niniejszego Raportu brak jest 

odpowiedzi na interpelację.  

 

 Zapytanie nr 8277 w sprawie rozpatrywania spraw karnych  

i cywilnych w sądach powszechnych (autor: Robert 

Kropiwnicki, Platforma Obywatelska-Koalicja Obywatelska): 

o przedmiotowe zapytanie dotyczy danych statystycznych 

związanych z funkcjonowaniem sądownictwa 

powszechnego; 

o na dzień sporządzenia niniejszego Raportu brak jest 

odpowiedzi na zapytanie.  

  

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/interpelacja.xsp?documentId=1F0DD3FB8F5F58EDC1258384004EACD8&view=1
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/interpelacja.xsp?documentId=D35ABCF3567963EDC125838B004F0CA9&view=1
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/interpelacja.xsp?documentId=BE9FEF33E710DB0DC1258382004DB0E0&view=2
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 Zapytanie nr 8292 w sprawie ustawy o podatku dochodowym 

od osób prawnych (autor: Jan Mosiński, Prawo  

i Sprawiedliwość): 

o przedmiotowe zapytanie dotyczy zwolnień 

podatkowych w świetle ustawy o CIT; 

o na dzień sporządzenia niniejszego Raportu brak jest 

odpowiedzi na zapytanie.  

  

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/interpelacja.xsp?documentId=C59C35BAF8C7882CC1258384004EAE44&view=2
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III. MONITORING DLA PODMIOTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ HANDLEM. 

a) Projekty aktów prawnych wniesione do Sejmu w grudniu 2018 r.  

 

 Poselski projekt uchwały wzywającej Radę Ministrów  

do podjęcia działań mających na celu wyeliminowanie 

praktyki oferowania produktów podwójnej jakości przez 

międzynarodowe koncerny: 

o przedłożona uchwała ma bezpośredni związek  

z zaprezentowanymi przez Urząd Ochrony Konkurencji 

i Konsumentów w październiku 2018 r. wynikami 

badań dotyczących jakości produktów spożywczych 

oferowanych konsumentom z Polski; 

o w projekcie wzywa się Radę Ministrów do ponownego 

przeprowadzenia ww. badań, z zastrzeżeniem, że 

powinny obejmować szerszy zakres, aniżeli produkty 

spożywcze; 

o jednocześnie zobowiązuje się Radę Ministrów  

do przedstawienia wyników tych badań do dnia 31 

marca 2019 r.  

o w dniu 16 stycznia 2019 r. projekt został skierowany  

do I czytania w Komisji do Spraw Unii Europejskiej 

oraz Komisji Gospodarki i Rozwoju.  

  

http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/0/021F955BDD020921C12583840044A42C/%24File/3147.pdf
http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/0/021F955BDD020921C12583840044A42C/%24File/3147.pdf
http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/0/021F955BDD020921C12583840044A42C/%24File/3147.pdf
http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/0/021F955BDD020921C12583840044A42C/%24File/3147.pdf
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b) Interpelacje, zapytania, pytania i oświadczenia poselskie, a także 

informacje bieżące rozpatrywane w analizowanym okresie. 

 

 Interpelacja nr 28556 w sprawie uszczelnienia systemu 

podatkowego i wprowadzenia kas fiskalnych online  

(autor: Paweł Pudłowski, Nowoczesna): 

o przedmiotowe zapytanie dotyczy tempa procedowania 

projektu ustawy, którego głównym założeniem jest 

wprowadzenie możliwości prowadzenia ewidencji  

z wykorzystaniem kas rejestrujących online; 

o w odpowiedzi na interpelację, Ministerstwo Finansów 

wskazało główne założenia ww. ustawy, a także 

przekazało informację, że aktualnie projekt znajduje się 

na etapie prac legislacyjnych w komisjach sejmowych.  

 

 Interpelacja nr 28688 w sprawie braku nadzoru nad 

stosowaniem dodatków do żywności (autorzy: grupa posłów 

Platformy Obywatelskiej-Koalicji Obywatelskiej): 

o przedmiotowe zapytanie dotyczy działalności organów 

sprawujących nadzór nad stosowaniem dodatków  

do żywności, a także planów Ministerstwa Zdrowia  

w zakresie zaostrzenia obecnie obowiązujących 

przepisów; 

o na dzień sporządzenia niniejszego Raportu brak jest 

odpowiedzi na interpelację.  

 

 Interpelacja nr 28966 w sprawie podatku VAT płaconego 

przez międzynarodowe sieci handlowe (autor: Tomasz Jaskóła, 

Kukiz15): 

o przedmiotowe zapytanie dotyczy działań służb celno-

skarbowych w zakresie kontroli uiszczania podatku 

VAT przez międzynarodowe sieci handlowe; 

o na dzień sporządzenia niniejszego Raportu brak jest 

odpowiedzi na interpelację.  

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/interpelacja.xsp?documentId=0BE4A8DC600973A6C1258377004F708B
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/interpelacja.xsp?documentId=E8C5E3C0A7B94DA9C125837C004EC70C
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/interpelacja.xsp?documentId=77765B18374E6ED2C1258386004E1908
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 Zapytanie nr 8279 w sprawie analizy skutków wprowadzenia 

ograniczeń handlu w niedziele na działalność małych sklepów 

(autor: Zofia Czernow, Platforma Obywatelska-Koalicja 

Obywatelska): 

o przedmiotowe zapytanie dotyczy dotychczasowych 

działań Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki 

Społecznej w zakresie oceny skutków funkcjonowania 

ustawy o zakazie handlu, w szczególności  

w odniesieniu do małych sklepów; 

o na dzień sporządzenia niniejszego Raportu brak jest 

odpowiedzi na zapytanie.  

  

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/interpelacja.xsp?documentId=BF76A42115B5C4AFC1258382004DB0EE&view=2
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c) Inne informacje. 

 

 Do sejmowej Komisji do Spraw Petycji trafiła petycja  

w sprawie nowelizacji ustawy o ograniczeniu handlu  

w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni.  

Głównym celem przedmiotowej petycji jest wprowadzenie 

całkowitego zakazu prowadzenia handlu i wykonywania 

czynności związanych z handlem w niedziele i święta. Tym 

samym proponuje się wyeliminowanie „stopniowego” 

wdrażania bezwzględnego zakazu handlu w niedziele, a także 

usunięcie z ww. ustawy przepisu wskazującego na 7 niedziel  

w roku, w których prowadzenie handlu będzie możliwe.  

Aktualnie petycja oczekuje na rozpatrzenie przez Komisję  

do Spraw Petycji.  

 

 W ostatnim czasie w przestrzeni publicznej pojawiła się 

informacja o przygotowaniu przez Biuro Analiz Sejmowych 

analizy ExPost dotyczącej ustawy o ograniczeniu handlu  

w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni.  

Najważniejsze wnioski płynące z przedmiotowej analizy to: 

o postulat przywrócenia rozwiązania obowiązującego  

w 2018 r. (wyłączenie spod zakazu handlu pierwszej  

i ostatniej niedzieli w miesiącu); 

o możliwość wpływu (dalszego) zaostrzenia zakazu 

handlu na preferencje wyborcze Polaków; 

o wskazanie, że pozytywne skutki ustawy dostrzegalne są 

w aspektach społecznych, które w zasadzie są 

niemierzalne; 

o wskazanie, że w małych i średnich sklepach wprawdzie 

obroty w niedziele wzrosły, to jednak w tygodniu 

zaobserwować można spadek tych obrotów o około  

20-30%.  

 

   

http://orka.sejm.gov.pl/petycje.nsf/nazwa/145-443-18/$file/145-443-18.pdf
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IV. MONITORING DLA PODMIOTÓW ZWIĄZANYCH Z RYNKIEM 

NIERUCHOMOŚCI KOMERCYJNYCH.  

a) Ustawy uchwalone na styczniowym posiedzeniu Sejmu. 

 

 Ustawa z dnia 31 stycznia 2019 r. o zmianie ustawy  

o gospodarce nieruchomościami i ustawy o przekształceniu 

prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych  

na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów: 

o uchwalona ustawa wprowadza dodatkowe rozwiązania 

dotyczące ustalania wysokości opłaty rocznej z tytułu 

użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej 

oraz ustalania bonifikaty od tej opłaty; 

o zasadniczym celem ustawy jest zabezpieczenie 

mieszkańców przed nieuzasadnionym zwiększeniem 

opłat z tytułu użytkowania wieczystego poprzez 

wprowadzenie maksymalnego poziomu wzrostu opłaty 

rocznej z tytułu użytkowania wieczystego; 

o ustawa wejdzie w życie z dniem następującym  

po dniu ogłoszenia; 

o w dniu 31 stycznia 2019 r. ustawa została uchwalona 

przez Sejm RP.  

  

http://orka.sejm.gov.pl/opinie8.nsf/nazwa/3161_u/$file/3161_u.pdf
http://orka.sejm.gov.pl/opinie8.nsf/nazwa/3161_u/$file/3161_u.pdf
http://orka.sejm.gov.pl/opinie8.nsf/nazwa/3161_u/$file/3161_u.pdf
http://orka.sejm.gov.pl/opinie8.nsf/nazwa/3161_u/$file/3161_u.pdf
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b) Przedstawione projekty aktów prawnych. 

 

 Senacki projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane: 

o projekt dotyczy dostosowanie systemu prawa  

do jednego z wyroków Trybunału Konstytucyjnego; 

o zakłada się przeniesienie regulacji dotyczących 

ograniczenia zakresu uprawnień budowlanych  

z rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju  

z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych 

funkcji technicznych w budownictwie do ustawy – 

Prawo budowlane; 

o projektowane przepisy miałyby wejść w życie  

po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia;  

o w dniu 28 stycznia 2019 r. projekt został skierowany  

do opiniowania do jednostek organizacyjnych  

Sejmu RP.  

  

http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/dok?OpenAgent&8-020-1194_2-2018
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 Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych  

i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie 

ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 

budowlanych i terenów: 

o zasadniczym celem projektowanych regulacji jest 

wzmocnienie warunków formalno-prawnych, które 

będą wpływały pozytywnie na stosowanie wymagań 

ochrony przeciwpożarowej w obiektach, w których 

zlokalizowane są pomieszczenia typu „escape room”; 

o projekt zakłada wprowadzenie procedury sprawdzającej 

tego typu obiektów z udziałem rzeczoznawcy do spraw 

zabezpieczenia przeciwpożarowego co najmniej raz  

na dwa lata oraz przed rozpoczęciem prowadzenia tego 

rodzaju działalności; 

o projektowane przepisy miałyby być stosowane  

po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia; 

o w dniu 9 stycznia 2019 r. projekt został skierowany  

do uzgodnień międzyresortowych.   

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12319801
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12319801
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12319801
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12319801
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c) Interpelacje, zapytania, pytania i oświadczenia poselskie, a także 

informacje bieżące rozpatrywane w analizowanym okresie. 

 

 Interpelacja nr 28531 w sprawie świadectw efektywności 

energetycznej (autor: Piotr Uściński, Prawo i Sprawiedliwość): 

o przedmiotowe zapytanie dotyczy aktualnego stanu prac 

legislacyjnych zmierzających do przedłużenia ważności 

świadectw efektywności energetycznej; 

o w odpowiedzi na przedmiotową interpelację 

Ministerstwo Energii wskazało, że na gruncie obecnie 

obowiązujących przepisów, pod pewnym warunkami, 

możliwe jest przedłużenie ważności tych świadectw bez 

dokonania ingerencji legislacyjnej.  

 

 Interpelacja nr 28678 w sprawie wykonania przepisów ustawy 

o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów 

zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych 

gruntów (autor: Krzysztof Sitarski, Kukiz15): 

o przedmiotowe zapytanie dotyczy sytuacji, w której lokal 

mieszkalny, z prawem użytkowania wieczystego gruntu, 

zostanie sprzedany bez zaświadczenia informacyjnego  

o przekształceniu we własność;  

o na dzień sporządzenia niniejszego Raportu brak jest 

odpowiedzi na interpelację.  

 

 Interpelacja nr 28693 w sprawie terminu ważności 

przedstawienia do umorzenia białych świadectw efektywności 

energetycznej (autor: Barbara Chrobak, Kukiz15): 

o przedmiotowe zapytanie dotyczy planowanych działań 

Ministerstwa Energii w sprawie ważności białych 

świadectw efektywności energetycznej; 

o w odpowiedzi na przedmiotową interpelację 

Ministerstwo Energii wskazało, że analizuje obecną 

sytuację.  

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/interpelacja.xsp?documentId=65614F3D33A4E03EC1258376003D6F91
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/interpelacja.xsp?documentId=9BBA6BF7C14AF662C125837C004EC6D3
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/interpelacja.xsp?documentId=4DD90B19B14EFD15C125837C004EC72A
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 Interpelacja nr 28724 w sprawie programu „Mieszkanie Plus” 

(autor: Krzysztof Brejza, Platforma Obywatelska-Koalicja 

Obywatelska): 

o przedmiotowe zapytanie dotyczy liczby beneficjentów 

programu „Mieszkanie Plus”; 

o na dzień sporządzenia niniejszego Raportu brak jest 

odpowiedzi na interpelację. 

 

 Interpelacja nr 28764 w sprawie środków finansowych 

przeznaczonych na program „Czyste Powietrze” (autor: Paweł 

Olszewski, Platforma Obywatelska-Koalicja Obywatelska): 

o przedmiotowe zapytanie dotyczy konkretnych kwot  

i beneficjentów środków z programu „Czyste 

Powietrze” w latach 2019, 2020; 

o na dzień sporządzenia niniejszego Raportu brak jest 

odpowiedzi na interpelację.  

 

 Interpelacja nr 28767 w sprawie podsumowania 2,5 roku 

funkcjonowania programu „Mieszkanie Plus” (autor: Artur 

Gierada, Platforma Obywatelska-Koalicja Obywatelska): 

o przedmiotowe zapytanie dotyczy liczby beneficjentów 

programu „Mieszkanie Plus” w Polsce, ze szczególnym 

uwzględnieniem województwa świętokrzyskiego; 

o na dzień sporządzenia niniejszego Raportu brak jest 

odpowiedzi na interpelację.  

  

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/interpelacja.xsp?documentId=18F62B5EF873A900C125837D004E81BB
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/interpelacja.xsp?documentId=CF2B781CDFD9F073C125837F004E96C5
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/interpelacja.xsp?documentId=4F5FA82496D62DB4C125837F004E96DD
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 Interpelacja nr 28785 w sprawie wniosków o wsparcie  

z programu „Czyste Powietrze” (autor: Krzysztof Sitarski, 

Kukiz15): 

o przedmiotowe zapytanie dotyczy warunków 

dofinansowania inwestycji z programu „Czyste 

Powietrze”; 

o na dzień sporządzenia niniejszego Raportu brak jest 

odpowiedzi na interpelację.  

 

 Interpelacja nr 28842 w sprawie przekształcenia użytkowania 

wieczystego we własność (autor: Małgorzata Chmiel, Platforma 

Obywatelska-Koalicja Obywatelska): 

o przedmiotowe zapytanie dotyczy budynków 

mieszkalnych, w których dominują lokale usługowe; 

o na dzień sporządzenia niniejszego Raportu brak jest 

odpowiedzi na interpelację. 

 

 Interpelacja nr 28859 w sprawie zmiany definicji 

przedsiębiorstwa energochłonnego (autor: Włodzimierz 

Karpiński, Platforma Obywatelska-Koalicja Obywatelska): 

o przedmiotowe zapytanie dotyczy zmiany definicji 

przedsiębiorstwa energochłonnego dokonanej  

na gruncie ustawy o rynku mocy oraz rozporządzenia 

Ministra Energii w sprawie taryf; 

o na dzień sporządzenia niniejszego Raportu brak jest 

odpowiedzi na interpelację.  

  

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/interpelacja.xsp?documentId=6D7B8EA4667651EEC125837F004E973C
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/interpelacja.xsp?documentId=EA8F357375BE3C2EC1258382004DAFC5
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/interpelacja.xsp?documentId=12828F9D8A9B3CC7C1258383004ED098
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 Interpelacja nr 28940 w sprawie pominięcia osób 

starszych/seniorów w projekcie ustawy o dostępności (autor: 

grupa posłów Platformy Obywatelskiej-Koalicji 

Obywatelskiej): 

o przedmiotowe zapytanie dotyczy pominięcia zarówno  

w definicjach, jak i w zakresie obowiązku zapewnienia 

dostępności osób starszych (seniorów); 

o na dzień sporządzenia niniejszego Raportu brak jest 

odpowiedzi na interpelację.  

 

 Interpelacja nr 28997 w sprawie programu „Mieszkasz-

Decydujesz” (autor: Marek Wójcik, Platforma Obywatelska-

Koalicja Obywatelska): 

o przedmiotowe zapytanie dotyczy realizacji 

zapowiedzianego w trakcie kampanii samorządowej 

programu „Mieszkasz-Decydujesz”; 

o na dzień sporządzenia niniejszego Raportu brak jest 

odpowiedzi na interpelację.  

 

 Interpelacja nr 29187 w sprawie Narodowego Programu 

Mieszkaniowego (autor: grupa posłów Kukiz15): 

o na dzień sporządzenia niniejszego Raportu brak jest 

treści interpelacji.  

 

 Interpelacja nr 29137 w sprawie wątpliwości dotyczących 

naliczania podatku VAT od opłat przekształceniowych 

związanych z przekształceniem użytkowania wieczystego  

w prawo własności (autor: Zofia Czernow, Platforma 

Obywatelska-Koalicja Obywatelska): 

o na dzień sporządzenia niniejszego Raportu brak jest 

treści interpelacji.  

 

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/interpelacja.xsp?documentId=F0E423B3F0871326C1258385004FDE63
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/interpelacja.xsp?documentId=36A38CBA48CAF32FC1258389004FCB72
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/interpelacja.xsp?documentId=9277342085FADC7BC1258392004F0C52
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/interpelacja.xsp?documentId=94543890CEC1FBF0C1258390004E3B1F&view=1

