
 

 

Druk nr 1064 - A                   

SEJM 

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ  

 

 VIII kadencja 

 

 

D  O  D  A  T  K  O  W  E   S  P  R  A  W  O  Z  D  A  N  I  E  

KOMISJI   NADZWYCZAJNEJ  DO  SPRAW  DEREGULACJI 

 

o rządowym projekcie ustawy o zmianie 

niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia 

prawnego przedsiębiorców (druk nr 994). 
 

Sejm na 31. posiedzeniu w dniu 30 listopada 2016 r -  zgodnie z art. 47 ust. 1  regulaminu 

Sejmu - skierował ponownie projekt ustawy zawarty w druku nr 1064 do Komisji 

Nadzwyczajnej do spraw deregulacji w celu rozpatrzenia poprawek zgłoszonych w drugim 

czytaniu. 

Komisja Nadzwyczajna do spraw deregulacji po rozpatrzeniu poprawek na posiedzeniu 

w dniu 30 listopada 2016 r. 

wnosi: 

 

W y s o k i  S e j m    raczy następujące poprawki: 

 

1) w art. 1: 

a) pkt 1 nadać brzmienie: 

„1) art. 43¹ otrzymuje brzmienie: 

„Art. 43¹. 1. Przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka 

organizacyjna, o której mowa w art. 33¹§1 wykonująca działalność 

gospodarczą.  

2. Za przedsiębiorców uznaje się także wspólników spółki cywilnej w zakresie 

wykonywanej przez nich działalności gospodarczej. 

3. Działalnością gospodarczą jest zorganizowana działalność wykonywana 

samodzielnie i w sposób ciągły.”;”, 

b)  dotychczasowy pkt 1 staje się pkt 2, pkt 2 staje się pkt 3, pkt 3 staje się pkt 4, 

c) dodać pkt 5 w brzmieniu:  

„5) art. 140 otrzymuje brzmienie:  

„Art. 140. W granicach określonych przez ustawy właściciel może, z 

wyłączeniem innych osób, korzystać z rzeczy w szczególności może 

pobierać pożytki i inne dochody z rzeczy. W tych samych granicach może 

rozporządzać rzeczą.”;”; 

– KP Kukiz’15 

– odrzucić 

 

 

 



2) po art. 1 dodać art. 1a w brzmieniu: 

„Art. 1a. W ustawie z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks Wykroczeń wprowadza się 

następujące zmiany: 

1) w art. 60³ uchyla się § 2; 

2) uchyla się art. 135; 

3) uchyla się art. 137; 

4) uchyla się art. 138;”; 

– KP Kukiz’15 

– odrzucić 

3) w art. 2:  

a) pkt 1 nadać brzmienie: 

„1) w art. 30 § 4 otrzymuje brzmienie:  

„§ 4. W oświadczeniu pracodawcy zatrudniającego co najmniej 20 

pracowników o wypowiedzeniu umowy o pracę zawartej na czas 

nieokreślony lub o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia 

powinna być wskazana przyczyna uzasadniająca wypowiedzenie lub 

rozwiązanie umowy.”;”,  

b) dotychczasowy pkt 1 staje się pkt 2 i otrzymuje brzmienie: 

„2) w art. 77² : 

a) § 1 otrzymuje brzmienie:  

„§ 1. Pracodawca zatrudniający co najmniej 50 pracowników, nieobjętych 

zakładowym układem zbiorowym pracy ani ponadzakładowym układem 

zbiorowym pracy odpowiadającym wymaganiom określonym w § 3, ustala 

warunki wynagradzania za pracę w regulaminie wynagradzania jeżeli 

zakładowa organizacja związkowa wystąpi z wnioskiem o jego ustalenie.”,  

b) po § 1 dodaje się § 1¹ i 1² w brzmieniu:  

„§ 1¹. Pracodawca zatrudniający mniej niż 50 pracowników, nieobjętych 

zakładowym układem zbiorowym pracy ani ponadzakładowym układem 

zbiorowym pracy odpowiadającym wymaganiom określonym w § 3, może 

ustalić warunki wynagradzania za pracę w regulaminie wynagradzania.  

§ 1². Pracodawca zatrudniający co najmniej 20 i mniej niż 50 pracowników, 

nieobjętych zakładowym układem zbiorowym pracy ani ponadzakładowym 

układem zbiorowym pracy odpowiadającym wymaganiom  określonym 

w § 3, może ustalić warunki wynagradzania za pracę w regulaminie 

wynagradzania, jeżeli zakładowa organizacja związkowa wystąpi z 

wnioskiem o jego ustalenie.”,  

c) § 2 otrzymuje brzmienie:  

„§ 2. W regulaminie wynagradzania pracodawca może ustalić także  inne 

świadczenia związane z pracą i zasady ich przyznawania.”, 

d) po § 6 dodaje się § 7 w brzmieniu:  

„§ 7. Jeżeli u danego pracodawcy nie działają zakładowe organizacje 

związkowe, uprawnienia tych organizacji w zakresie wynikającym z § 1–6 

przysługują przedstawicielom pracowników wyłonionym w trybie 

przyjętym u danego pracodawcy.”;”,  

 

 

 



c) pkt 3 nadać brzmienie: 

„3) w art. 87¹ § 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) 75% minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie 

odrębnych przepisów, przysługującego pracownikom zatrudnionym w 

pełnym wymiarze czasu pracy, po odliczeniu składek na ubezpieczenia 

społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych – przy 

potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na 

pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne.”;”, 

d) dotychczasowy pkt 2 staje się pkt 4, 

e) dotychczasowy pkt 3 staje się pkt 5 i otrzymuje brzmienie: 

„5) w art. 104:  

a) po § 1 dodaje się § 1¹ w brzmieniu:  

„§ 1¹. Pracodawca zatrudniający co najmniej 50 pracowników wprowadza 

regulamin pracy, jeżeli zakładowa organizacja związkowa wystąpi z 

wnioskiem o jego wprowadzenie, chyba że w zakresie przewidzianym 

w § 1 obowiązują postanowienia układu zbiorowego pracy.”,  

b) § 2 otrzymuje brzmienie:  

„§ 2. Pracodawca zatrudniający mniej niż 50 pracowników może 

wprowadzić regulamin pracy, chyba że w zakresie przewidzianym w § 

1 obowiązują postanowienia układu zbiorowego pracy.”,  

c) dodaje się § 3 w brzmieniu:  

„§ 3. Pracodawca zatrudniający co najmniej 20 i mniej niż 50 

pracowników może wprowadzić regulamin pracy, jeżeli zakładowa 

organizacja związkowa wystąpi z wnioskiem o jego wprowadzenie, 

chyba że w zakresie przewidzianym w § 1 obowiązują postanowienia 

układu zbiorowego pracy.”;  

d) dodaje się § 4 w brzmieniu:  

„§ 4. Jeżeli u danego pracodawcy nie działają zakładowe organizacje 

związkowe, uprawnienia tych organizacji w zakresie wynikającym z § 

1–3 przysługują przedstawicielom pracowników wyłonionym w trybie 

przyjętym u danego pracodawcy.”;”, 

f) dotychczasowy pkt 4 staje się pkt 6, 

g) dotychczasowy pkt 5 staje się pkt 7; 

– KP Kukiz’15 

– odrzucić 

 

4) po art. 2 dodać art. 2a w brzmieniu: 

„Art. 2a. W ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i 

przeciwdziałaniu alkoholizmowi wprowadza się następujące zmiany:  

1) w art. 9 w ust. 3b uchyla się pkt 4; 

2) w art. 18 w § 6 uchyla się pkt 3.”; 

– KP Kukiz’15 

– odrzucić 

 

 

 

 



5) po art. 3 dodać art. 3a w brzmieniu: 

„Art. 3a. W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. 

U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.) w art. 5a pkt 20 otrzymuje brzmienie: 

„20) małym podatniku – oznacza to podatnika, u którego wartość przychodu ze 

sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła 

w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej 

równowartości 2 000 000 euro; przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonuje 

się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na 

pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w 

zaokrągleniu do 1000 zł.”; 

– KP Nowoczesna 

– odrzucić 

 

6) w art. 4 w pkt 1 lit. b nadać brzmienie: 

„b) po ust. 1b dodaje się ust. 1c w brzmieniu: 

„1c. Pracodawcy zatrudniający według stanu na dzień 1 stycznia danego roku, co 

najmniej 20 i mniej niż 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty, mogą 

tworzyć Fundusz na wniosek zakładowej organizacji związkowej.””; 

– KP Kukiz’15 

– odrzucić 

 

7) w art. 6:  

a) pkt 1 nadać brzmienie: 

„1) w art. 2:  

a) w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:  

„2) osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek 

jawnych osób fizycznych oraz spółek partnerskich, jeżeli ich przychody 

netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za 

poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie 

polskiej 3 000 000 euro;”,  

b) w ust. 2 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:  

„Osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób 

fizycznych oraz spółki partnerskie mogą stosować zasady 

rachunkowości określone ustawą również od początku następnego roku 

obrotowego, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, 

produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy są niższe 

niż równowartość w walucie polskiej 3 000 000 euro.”,  

c) ust. 2a otrzymuje brzmienie: 

„2a. Do spółek jawnych osób fizycznych oraz spółek partnerskich, których 

przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji 

finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły mniej niż 

równowartość w walucie polskiej 3 000 000 euro i które nie stosują 

zasad rachunkowości określonych ustawą na podstawie ust. 2, stosuje 

się art. 70a.”;”,  

b) pkt 3 nadać brzmienie: 

„3) art. 70a otrzymuje brzmienie:  

„Art. 70a. Kierownik jednostki będącej spółką jawną osób fizycznych lub 

spółką partnerską, której przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów 

i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły mniej niż 

równowartość w walucie polskiej 3 000 000 euro i która nie  

 

    stosuje zasad rachunkowości określonych ustawą na podstawie art. 2  

ust. 2, składa w sądzie rejestrowym prowadzącym Krajowy Rejestr Sądowy, 



w terminie 6 miesięcy od dnia kończącego rok obrotowy, oświadczenie o 

braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania 

finansowego.”,”; 

– KP Kukiz’15 

– odrzucić 

 

8) w art. 10 pkt 1 nadać brzmienie:  

„1) w art. 6: 

a) w ust. 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie:  

„1)  w roku poprzedzającym rok podatkowy:  

a) uzyskali przychody z tej działalności, prowadzonej wyłącznie 

samodzielnie, w wysokości nieprzekraczającej 300 000 euro, lub  

b) uzyskali przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w 

formie spółki, a suma przychodów wspólników spółki z tej 

działalności nie przekroczyła kwoty 300 000 euro,”,  

b) w ust. 6 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:  

„Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych opłacają również 

podatnicy, którzy w roku poprzedzającym rok podatkowy 

prowadzili działalność samodzielnie lub w formie spółki, z której 

przychody były opodatkowane wyłącznie w formie karty 

podatkowej, lub za część roku były opodatkowane w formie karty 

podatkowej i za część roku na ogólnych zasadach, a łączne 

przychody w roku poprzedzającym rok podatkowy nie 

przekroczyły kwoty 300 000 euro; w tych przypadkach przychody 

opodatkowane w formie karty podatkowej oblicza się wyłącznie na 

podstawie wystawionych faktur lub rachunków.”,”;  

– KP Kukiz’15 

– odrzucić 

 

9) w art. 13: 

a) pkt 4 nadać brzmienie: 

„4) art. 289 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Nie wnoszą opłat z tytułu korzystania ze środowiska spośród 

wymienionych w art. 273 ust. 1: 

1) mikro przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 

2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 

672, z późn. zm.), 

2) podmioty, o których mowa w art. 3 pkt 20 lit. b, 

3) podmioty, których roczna wysokość opłat wnoszona na rachunek 

urzędu marszałkowskiego nie przekracza 1 000 zł.  

Przepisy art. 286 ust. 1–2 stosuje się odpowiednio.”;”; 

b) po pkt 4 dodać pkt 5 w brzmieniu:  

„5) w art. 359 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:  

„3. Karze, o której mowa w ust. 1 i 2 nie podlegają podmioty, które są 

zwolnione z opłat za korzystanie ze środowiska na podstawie art. 289 

ust 1.”;”; 

– KP Kukiz’15 

– odrzucić 

 

 

 



10) w art. 15 w pkt 4 w lit. a skreślić tiret trzecie; 

– KP PiS 

– przyjąć 

Uwaga: poprawkę nr 10 należy głosować łącznie z poprawką nr 13. 

 

11) w art. 15 po pkt 15 dodać pkt 15a w brzmieniu: 

„15a) w art. 84c ust. 10 otrzymuje brzmienie:  

„10. Na postanowienie, o którym mowa w ust. 9, przedsiębiorcy przysługuje 

zażalenie w terminie 3 dni od dnia otrzymania postanowienia. 

Rozstrzygnięcie zażalenia następuje w drodze postanowienia, nie później 

niż w terminie 7 dni od dnia jego wniesienia. Na postanowienie 

rozstrzygające zażalenie przedsiębiorca może wnieść do sądu 

administracyjnego skargę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 30 

sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami 

administracyjnymi.”,”; 

– KP Kukiz’15 

– odrzucić 

 

12) art. 18 nadać brzmienie: 

„Art. 18. W ustawie z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami 

opakowaniowymi (Dz. U. poz. 888, z 2015 r. poz. 1688 oraz z 2016 r. poz. 

542) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 6 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Przepisów ustawy w zakresie: 

1) uzyskania wymaganych poziomów odzysku i recyklingu odpadów 

opakowaniowych, w tym dotyczących opłaty produktowej, oraz 

dokumentów potwierdzających recykling lub inny niż recykling 

proces odzysku odpadów opakowaniowych, eksport odpadów 

opakowaniowych i wewnątrzwspólnotową dostawę odpadów 

opakowaniowych, 

2) obowiązku prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych, o 

których  mowa w art. 19 ust. 1, oraz obowiązku dotyczącego 

sprawozdań o wysokości środków przeznaczonych na publiczne 

kampanie edukacyjne, 

3) obowiązku prowadzenia ewidencji, o której mowa w art. 22 ust. 1, 

 4) sprawozdawczości w zakresie gospodarki opakowaniami i 

odpadami opakowaniowymi, o której mowa w rozdziale 8 

– nie stosuje się do przedsiębiorców wprowadzających produkty w 

opakowaniach, którzy w danym roku kalendarzowym wprowadzili do 

obrotu produkty w opakowaniach o łącznej masie opakowań 

nieprzekraczającej 5 Mg, z zastrzeżeniem art. 7 ust. 1.”; 

2) w art. 23 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. W przypadku, gdy wprowadzający produkty w opakowaniach nie 

prowadzi ewidencji, o której mowa w art. 22 ust. 1, albo prowadzi ją 

nierzetelnie lub nie jest obowiązany do jej prowadzenia, informacje o 

masie opakowań, w których wprowadził on do obrotu produkty, 

marszałek województwa lub wojewódzki inspektor ochrony 

środowiska ustalają na podstawie wszelkich dostępnych informacji, a 

w razie ich braku szacunkowo.”; 

 

 

 

 



3) w art. 35 ust. 2 otrzymuje brzmienie:  

„2. Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem 

właściwym do spraw finansów publicznych oraz ministrem właściwym 

do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe 

stawki opłat produktowych dla poszczególnych rodzajów opakowań, 

kierując się negatywnym oddziaływaniem na środowisko odpadów 

opakowaniowych powstałych z tych opakowań, kosztami ich 

zagospodarowania oraz biorąc pod uwagę, że opłata produktowa 

powinna stanowić zachętę do poddawania odpadów opakowaniowych 

odzyskowi i recyklingowi, jak i nie powinna stanowić przeszkody dla 

zrównoważonego rozwoju gospodarczego, a w szczególności dla 

rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorców w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności 

gospodarczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 672 i 675).”;”; 

– KP Kukiz’15 

– odrzucić 

 

13) w art. 33 pkt 1 nadać brzmienie: 

„1) art. 14, art. 15 pkt 4 lit. a tiret czwarte i piąte oraz pkt 7, które wchodzą w życie z 

dniem 1 kwietnia 2017 r.”. 

– KP PiS 

– przyjąć 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Warszawa, dnia 30 listopada 2016 r. 

 

 

 

                     Sprawozdawca 

 

                 /-/ Anna Kwiecień 

 

 

 

Przewodniczący Komisji 

 

/-/ Wojciech Murdzek 

                

 

 


