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BIURO ANAlll SEJMOWYCH 
KANCElARII SEJMU 

Warszawa, 23 paidziemika 2018 r. 

Pan 
Marek Kuchcinski 
Marszalek Sejmu 
Rzeczypospolitej Polskiej 

Opinia prawna w sprawie stwierdzenia - w trybie art. 95a ust. 3 
regulaminu Sejmu - czy poselski projekt ustawy o Swi~cie Narodowym z 

okazji 100. Rocznicy Odzyskania Niepodleglosci (przedstawiciel 
wnioskodawcow: posel Elzbieta Kruk) jest projektem ustawy wykonuj~cej 

prawo Unii Europejskiej 

Projekt przewiduje ustanowienie dnia 12 listopada 2018 r. uroczystym 
swi~tem narodowym i dniem wolnym od pracy. Zgodnie z projektem, w dniu 
tym nie obowi~alyby zasady dotycz~ce ograniczenia handlu i wykonywania 
czynnosci zwi~ych z handlem w plac6wkach handlowych w niedziele i 
swi~ta, o kt6rych mowa w ustawie z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu 
handlu w niedziele i swi~ta oraz niekt6re inne dni 1 • Kwestie stanowi~ce 
przedmiot projektu ustawy nie s~ obj~te zakresem regulacji prawa Unii 
Europejskiej. · 

Projekt nie zawiera przepis6w maj~cych na celu wykonanie prawa UE. 
Projekt ustawy o ustawy o Swi~cie Narodowym z okazji 100. Rocznicy 

Odzyskania Niepodleglosci nie jest projektem ustawy wykonuj~cej prawo 
Unii Europejskiej. 

Wicedyrektor 
Biura Analiz Sejmowych 

~~~v~~-
Przemyslaw Sobolewski 

1 Dz. U. poz. 305 i poz. 650. 
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BIURO ANAliZ SEJMOWYCH 
KANCELARII SEJMU 

Warszawa, 23 paidziemika 2018 r. 

Pan 
Marek Kuchcinski 
Marszalek Sejmu 
Rzeczypospolitej Polskiej 

Opinia prawna 
w sprawie zgodnosci z prawem Unii Europejskiej poselskiego projektu 
ustawy o Swi~cie Narodowym z okazji 100. Rocznicy Odzyskania 
Niepodleglosci (przedstawiciel wnioskodawcow: posel Elzbieta Kruk) 

Na podstawie art. 34 ust. 9 uchwaly Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 
1992 roku- Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (Monitor Polski z 2012 r. poz. 32, 
ze zm.) spor~dza sicr nastcrpuj~c~ opinicr: 

1. Przedmiot projektu ustawy 
Projekt przewiduje ustanowienie dnia 12 listopada 2018 r. uroczystym 

swiytem narodowym i dniem wolnym od pracy. Zgodnie z projektem, w dniu 
tym nie obowi~alyby zasady dotycz~ce ograniczenia handlu i wykonywania 
czynnosci zwi~anych z handlem w plac6wkach handlowych w niedziele i 
swiyta, o kt6rych mowa w ustawie z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu 
handlu w niedziele i swiyta oraz niekt6re inne dni 1. 

Proponowana ustawa mialaby wejsc w eycie z dniem nastypuj~cym po 
dniu ogloszenia. 

2. Stan prawa Unii Europejskiej w materii obj~tej projektem ustawy 
Prawo Unii Europejskiej nie reguluje kwestii zawartych w przepisach 

projektu. 

3. Analiza przepisow projektu pod Jottem ustalonego stanu prawa 
Unii Europejskiej 

K westie stanowi~ce przedmiot projektu ustawy nie s~ regulowane 
prawem Unii Europejskiej. 

t Dz. U. poz. 305 i poz. 650. 
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4. Konkluzja 
Przedmiot projektu ustawy o Swiycie Narodowym z okazji 100. 

Rocznicy Odzyskania Niepodleglosci nie jest objyty zakresem regulacji prawa 
Unii Europejskiej. 

Wicedyrektor 
Biura Analiz Sejmowych 

/, tf~/cw-/~-

Przemyslaw Sobolewski 
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