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USTAWA 
 

z dnia ................................. 2009 r. 

 

o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców
 1) 

                                                 
1)

 Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, 
ustawę z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, ustawę z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze, 
ustawę z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustawę z  

dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym, ustawę z dnia 20 lipca 1990 r. o wliczaniu okresów 

pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego staŜu pracy, ustawę z dnia 20 grudnia 1990 r. 

o ubezpieczeniu społecznym rolników, ustawę z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, 

ustawę z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie, ustawę z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od 

osób fizycznych, ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, ustawę z dnia 28 września 1991 r. o 

lasach, ustawę z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawę z dnia 29 lipca 1992 

r. o grach i zakładach wzajemnych, ustawę z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, 

ustawę z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali, ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, ustawę z 

dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej, ustawę z dnia 13 października 1995 r. - Prawo łowieckie, 

ustawę z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, ustawę z 

dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego, ustawę z dnia 30 

listopada 1995 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii 

gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych, ustawę z dnia 13 września 1996 r. 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawę z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach 

udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne, ustawę z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny, 

ustawę z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, ustawę z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym 

Rejestrze Sądowym, ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, ustawę z dnia 22 

sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia, ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, 

ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji, ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. – 

Ordynacja podatkowa, ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych, ustawę z dnia 13 

października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawę z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym 

podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, ustawę z dnia 10 września 

1999 r. – Kodeks karny skarbowy, ustawę z dnia 19 listopada 1999 r. – Prawo działalności gospodarczej, ustawę 
z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych, ustawę z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks 

spółek handlowych, ustawę z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, ustawę z dnia 16 listopada 

2000 r. o domach składowych oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, Kodeksu postępowania cywilnego i innych 

ustaw, ustawę z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, ustawę z dnia 18 stycznia 2001 r. o wyścigach 

konnych, ustawę z dnia 2 marca 2001 r. o wyrobie alkoholu etylowego oraz wytwarzaniu wyrobów tytoniowych,  

ustawę z dnia 7 czerwca 2001 r. o leśnym materiale rozmnoŜeniowym, ustawę z dnia 7 czerwca 2001 r. o 

zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, ustawę z dnia 8 czerwca 2001 r. o 

zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów,
 
ustawę z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie 

praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego, ustawę z dnia 21 czerwca 

2001 r. o dodatkach mieszkaniowych, ustawę z dnia 22 czerwca 2001 r. o organizmach genetycznie 

zmodyfikowanych, ustawę z dnia 6 lipca 2001 r. o usługach detektywistycznych, ustawę z dnia 6 września 2001 

r. - Prawo farmaceutyczne, ustawę z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, ustawę z dnia 21 czerwca 

2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do uŜytku cywilnego, ustawę z dnia 27 lipca 2002 r. – 

Prawo dewizowe, ustawę z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny 

zabronione pod groźbą kary, ustawę z dnia 28 października 2002 r. o Funduszu śeglugi Śródlądowej i Funduszu 

Rezerwowym, ustawę z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze, ustawę z dnia 28 marca 2003 

r. o transporcie kolejowym, ustawę z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym, ustawę z dnia 12 

czerwca 2003 r. - Prawo pocztowe, ustawę z dnia 26 czerwca 2003 r. o nasiennictwie, ustawę z dnia 27 czerwca 

2003 r. o rencie socjalnej, ustawę z dnia 28 listopada 2003 r. o słuŜbie zastępczej, ustawę z dnia 28 listopada 

2003 r. o świadczeniach rodzinnych, ustawę z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin, ustawę z dnia 22 

stycznia 2004 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina, 

ustawę z dnia 19 lutego 2004 r. o rybołówstwie, ustawę z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, 

ustawę z dnia z dnia 11 marca 2004 r. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych, 

ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, ustawę z dnia 19 marca 2004 r. - Prawo celne, ustawę z 

dnia 31 marca 2004 r. o przewozie koleją towarów niebezpiecznych, ustawę z dnia 20 kwietnia 2004 r. o 

promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności 
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Mając na uwadze dobro wspólne wszystkich obywateli i przedsiębiorców, 

W celu zagwarantowania pełniejszej realizacji konstytucyjnej zasady wolności działalności 

gospodarczej,  

Podkreślając prawo obywateli i przedsiębiorców do dokonywania czynności oraz 

podejmowania działań, które nie są przez prawo zabronione, 

Wprowadzając prawo do uproszczonego dokumentowania przed organami administracji 

publicznej określonych stanów faktycznych i prawnych przez obywateli i przedsiębiorców  

poprzez składanie oświadczeń, 

DąŜąc do: 

- redukcji reglamentacji, 

- zmniejszania kar i środków karnych, 

- ułatwiania podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej, 

- zmniejszania opłat administracyjnych, 

                                                                                           stanowi się, co następuje: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                         
gospodarczej, ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych, ustawę z dnia 21 stycznia 2005 r. o doświadczeniach na zwierzętach, ustawę z dnia 17 lutego 2005 

r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, ustawę z dnia 4 marca 2005 r. o 

Krajowym Funduszu Kapitałowym, ustawę z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie 

stanowienia prawa, ustawę z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych
 
, ustawę z dnia 

29 lipca 2005 r. o systemie tachografów cyfrowych, ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o zuŜytym sprzęcie 

elektrycznym i elektronicznym, ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym, ustawę z dnia 16 

grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego, ustawę z dnia 22 lipca 2006 r. o paszach, ustawę z dnia 

25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie Ŝywności i Ŝywienia, ustawę z dnia 18 października 2006 r. o wyrobie 

napojów spirytusowych oraz o rejestracji i ochronie oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych, ustawę z 

dnia 16 listopada 2006 r. o świadczeniu pienięŜnym i uprawnieniach przysługujących cywilnym niewidomym 

ofiarom działań wojennych, ustawę z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, ustawę z dnia 15 czerwca 

2007 r. o licencji syndyka, ustawę z dnia 29 czerwca 2007 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt 
gospodarskich, ustawę z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawoŜeniu, ustawę z dnia 7 września 2007 r. o 

pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawę z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, ustawę z 

dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie oraz ustawę z dnia 7 maja 2009 o towarach 

paczkowanych. 
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Art. 1. W ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. 

U. Nr 43, poz. 296, z późn. zm.
2)

) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 87 § 2 otrzymuje brzmienie: 

„§ 2. Pełnomocnikiem osoby prawnej lub przedsiębiorcy, w tym nie posiadającego 

osobowości prawnej, moŜe być równieŜ inna osoba posiadająca zdolność do czynności 

prawnych. Osoba prawna prowadząca, na podstawie odrębnych przepisów, obsługę 
prawną przedsiębiorcy, osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej moŜe udzielić 
pełnomocnictwa procesowego - w imieniu podmiotu, którego obsługę prawną prowadzi - 

adwokatowi lub radcy prawnemu, jeŜeli została do tego upowaŜniona przez ten podmiot.”; 

2) w art. 519
1 

§ 1 otrzymuje brzmienie: 

„§ 1. Od wydanego przez sąd drugiej instancji postanowienia co do istoty sprawy oraz od 

postanowienia w przedmiocie odrzucenia wniosku i umorzenia postępowania kończących 

postępowanie w sprawie – w sprawach z zakresu prawa osobowego, rzeczowego 

i spadkowego oraz w sprawach o zatwierdzenie lub zmianę zatwierdzonych tabel 

wynagrodzeń organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i prawami 

pokrewnymi – przysługuje skarga kasacyjna do Sądu NajwyŜszego, chyba Ŝe przepis 

szczególny stanowi inaczej.”; 

3) w art. 1176 dodaje się § 7 w brzmieniu: 

„§ 7. Wnioski o wyłączenie arbitra, o których mowa w § 2 i § 4, sąd rozpoznaje 

niezwłocznie, nie później jednak niŜ w terminie dwóch tygodni od wniesienia wniosku.”; 

4) w art. 1207 po § 2 dodaje się § 3 i 4w brzmieniu: 

„§ 3. W sprawie ze skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego interwencję uboczną 
zgłosić moŜe jedynie strona zapisu na sąd polubowny. 

§ 4. Skargę o uchylenie wyroku sądu polubownego sąd rozpoznaje niezwłocznie, nie 

później jednak niŜ w terminie trzech miesięcy od jej wniesienia.”; 

5) art. 1208 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 1208. § 1. Skargę o uchylenie wyroku sądu polubownego wnosi się w terminie 

dwóch miesięcy od dnia doręczenia wyroku lub jeŜeli strona wniosła o uzupełnienie, 

                                                 
2)

  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1965 r. Nr 15, poz. 113, z 1974 r. Nr 27, poz. 157 i 

Nr 39, poz. 231, z 1975 r. Nr 45, poz. 234, z 1982 r. Nr 11, poz. 82 i Nr 30, poz. 210, z 1983 r. Nr 5, poz. 33, z 

1984 r. Nr 45, poz. 241 i 242, z 1985 r. Nr 20, poz. 86, z 1987 r. Nr 21, poz. 123, z 1988 r. Nr 41, poz. 324, z 

1989 r. Nr 4, poz. 21 i Nr 33, poz. 175, z 1990 r. Nr 14, poz. 88, Nr 34, poz. 198, Nr 53, poz. 306, Nr 55, poz. 

318 i Nr 79, poz. 464, z 1991 r. Nr 7, poz. 24, Nr 22, poz. 92 i Nr 115, poz. 496, z 1993 r. Nr 12, poz. 53, z 1994 

r. Nr 105, poz. 509, z 1995 r. Nr 83, poz. 417, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, Nr 43, poz. 189, Nr 73, poz. 350 i Nr 

149, poz. 703, z 1997 r. Nr 43, poz. 270, Nr 54, poz. 348, Nr 75, poz. 471, Nr 102, poz. 643, Nr 117, poz. 752, 

Nr 121, poz. 769 i 770, Nr 133, poz. 882, Nr 139, poz. 934, Nr 140, poz. 940 i Nr 141, poz. 944, z 1998 r. Nr 

106, poz. 668 i Nr 117, poz. 757, z 1999 r. Nr 52, poz. 532, z 2000 r. Nr 22, poz. 269 i 271, Nr 48, poz. 552 i 

554, Nr 55, poz. 665, Nr 73, poz. 852, Nr 94, poz. 1037, Nr 114, poz. 1191 i 1193 i Nr 122, poz. 1314, 1319 i 

1322, z 2001 r. Nr 4, poz. 27, Nr 49, poz. 508, Nr 63, poz. 635, Nr 98, poz. 1069, 1070 i 1071, Nr 123, poz. 

1353, Nr 125, poz. 1368 i Nr 138, poz. 1546, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 26, poz. 265, Nr 74, poz. 676, Nr 84, 

poz. 764, Nr 126, poz. 1069 i 1070, Nr 129, poz. 1102, Nr 153, poz. 1271, Nr 219, poz. 1849 i Nr 240, poz. 

2058, z 2003 r. Nr 41, poz. 360, Nr 42, poz. 363, Nr 60, poz. 535, Nr 109, poz. 1035, Nr 119, poz. 1121, Nr 130, 

poz. 1188, Nr 139, poz. 1323, Nr 199, poz. 1939 i Nr 228, poz. 2255, z 2004 r. Nr 9, poz. 75, Nr 11, poz. 101, Nr 

68, poz. 623, Nr 91, poz. 871, Nr 93, poz. 891, Nr 121, poz. 1264, Nr 162, poz. 1691, Nr 169, poz. 1783, Nr 172, 

poz. 1804, Nr 204, poz. 2091, Nr 210, poz. 2135, Nr 236, poz. 2356 i Nr 237, poz. 2384, z 2005 r. Nr 13, poz. 

98, Nr 22, poz. 185, Nr 86, poz. 732, Nr 122, poz. 1024, Nr 143, poz. 1199, Nr 150, poz. 1239, Nr 167, poz. 

1398, Nr 169, poz. 1413 i 1417, Nr 172, poz. 1438, Nr 178, poz. 1478, Nr 183, poz. 1538, Nr 264, poz. 2205 i Nr 

267, poz. 2258, z 2006 r. Nr 12, poz. 66, Nr 66, poz. 466, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 186, poz. 1379, Nr 208, 

poz. 1537 i 1540, Nr 226, poz. 1656 i Nr 235, poz. 1699, z 2007 r. Nr 7, poz. 58, Nr 47, poz. 319, Nr 50, poz. 

331, Nr 61, poz. 418, Nr 99, poz. 662, Nr 106, poz. 731, Nr 112, poz. 766 i 769, Nr 115, poz. 794, Nr 121, poz. 

831, Nr 123, poz. 849, Nr 176, poz. 1243, Nr 181, poz. 1287, Nr 192, poz. 1378 i Nr 247, poz. 1845, z 2008 r. Nr 

59, poz. 367, Nr 96, poz. 609 i 619, Nr 110, poz. 706, Nr 116, poz. 731, Nr 119, poz. 772, Nr 120, poz. 779, Nr 

122, poz. 796, Nr 171, poz. 1056, Nr 231, poz. 1547, Nr 228, poz. 1507 i Nr 234, poz. 1571 oraz z 2009 r. Nr 26, 

poz. 156, Nr 26, poz. 156, Nr 67, poz. 571 i Nr 60, poz. 592 i 593. 
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sprostowanie bądź wykładnię wyroku - w ciągu miesiąca od dnia doręczenia przez sąd 

polubowny orzeczenia rozstrzygającego o tym wniosku. 

§ 2. JeŜeli skargę o uchylenie wyroku sądu polubownego oparto na podstawie określonej 

w art. 1206 § 1 pkt 5 lub 6, termin do wniesienia skargi liczy się od dnia, w którym strona 

dowiedziała się o tej podstawie. Strona nie moŜe jednak Ŝądać uchylenia wyroku sądu 

polubownego po upływie roku od dnia doręczenia jej wyroku sądu polubownego.”; 

6) w art. 1212 po § 2 dodaje się § 3 i 4 w brzmieniu: 

„§ 3. Sprawy o uznanie albo stwierdzenie wykonalności wyroku sądu polubownego 

wydanego w Polsce lub ugody przed nim zawartej sąd rozpoznaje niezwłocznie, nie 

później jednak niŜ w ciągu miesiąca od złoŜenia wniosku.”; 

§ 4. W sprawach o uznanie albo stwierdzenie wykonalności wyroku sądu polubownego 

lub ugody przed nim zawartej interwencję uboczną moŜe zgłosić jedynie strona zapisu na 

sąd polubowny.”; 

7) w art. 1215  § 1 otrzymuje brzmienie: 

„§ 1. O uznaniu albo stwierdzeniu wykonalności wyroku sądu polubownego wydanego 

za granicą lub ugody zawartej przed sądem polubownym za granicą, sąd orzeka po 

przeprowadzeniu rozprawy. Sąd przeprowadza rozprawę nie później niŜ w terminie 

trzech miesięcy od dnia złoŜenia wniosku, o którym mowa w art. 1213.”.     

 

Art. 2. W ustawie z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2003 r. 

Nr 188, poz. 1848 z późn. zm.
5)

) wprowadza się następujące zmiany: 

1)  dodaje się dział XIa w brzmieniu: 

„Dział XIa 

 

Przekształcenia spółdzielni pracy 

Art. 112a. UŜyte w niniejszym dziale określenia oznaczają: 
1) spółka handlowa – spółka w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 15 

września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037, z późn. 

zm.
6)

); 

2) członek spółdzielni uczestniczący w przekształceniu – członek spółdzielni, 

który złoŜył oświadczenie o uczestnictwie w spółce przekształconej; 

3) rejestr – rejestr przedsiębiorców w rozumieniu ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 

r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186, z 2008 

r. Nr 141, poz. 888 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 42, poz. 341 i Nr 53, poz. 

434); 

4) umowa spółki, udziały, wspólnicy i zgromadzenie wspólników – rozumie się 
przez to równieŜ odpowiednio statut, akcje, akcjonariuszy i walne 

zgromadzenie; 

5) walne zgromadzenie spółdzielni – oznacza walne zgromadzenie spółdzielni 

albo zebranie przedstawicieli w rozumieniu art. 37.  

                                                 
5)

 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 99, poz.1001, z 2002 

r. Nr 240, poz. 2058, z 2005 r. Nr 122, poz. 1024 i Nr 233, poz. 1993, z 2006 r. Nr 94, poz. 651, z 2007 r. Nr 

125, poz. 873, z 2008 r. Nr 163, poz. 1014 i Nr 225, poz. 1503 oraz z 2009 r. Nr 77, poz. 649. 
6)

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 102, poz. 1117, z 2003 r. Nr 49, poz. 408 

i Nr 229, poz. 2276, z 2005 r. Nr 132, poz. 1108, Nr 183, poz.1538 i Nr 184, poz. 1539, z 2006 r. Nr 133, poz. 

935 i Nr 208, poz. 1540, z 2008 r. Nr 86, poz. 524, Nr 118, poz. 747, Nr 217, poz. 1381 i Nr 231, poz. 1547 oraz 

z 2009 r. Nr 13, poz. 69 i Nr 42, poz. 341. 
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Art. 112b. Spółdzielnia pracy, zwana dalej „spółdzielnią”, moŜe być przekształcona w spółkę 
handlową (spółka przekształcona). 

Art. 112c. Przekształcenie spółdzielni w spółkę handlową następuje z chwilą wpisu spółki 

przekształconej do rejestru (dzień przekształcenia). Jednocześnie sąd rejestrowy z 

urzędu wykreśla z rejestru spółdzielnię. 

Art. 112d. 1. Spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki spółdzielni. 

2. Spółka przekształcona pozostaje w szczególności podmiotem zezwoleń, koncesji 

oraz ulg, które przysługiwały spółdzielni przed jej przekształceniem, chyba Ŝe 

ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji albo ulgi stanowi inaczej. 

3. Członkowie spółdzielni uczestniczący w przekształceniu stają się z dniem 

przekształcenia wspólnikami (akcjonariuszami) spółki przekształconej.  

4. W dniu przekształcenia spółdzielni spółdzielcze umowy o pracę zawarte z 

członkami spółdzielni stają się umowami o pracę na czas nieokreślony.  

5. Spółka przekształcona ma obowiązek podawania w nawiasie dawnej firmy obok 

nowej firmy z dodaniem wyrazu „dawniej”, przez okres co najmniej roku od 

dnia przekształcenia. 

Art. 112e. Do przekształcenia spółdzielni w spółkę osobową lub spółkę kapitałową stosuje się 
odpowiednio przepisy kodeksu spółek handlowych o spółkach handlowych 

dotyczące powstania spółki przekształconej, jeŜeli przepisy niniejszego tytułu nie 

stanowią inaczej. 

Art. 112f. Przekształcenie spółdzielni w spółkę osobową lub spółkę kapitałową wymaga: 

1) uchwały walnego zgromadzenia członków spółdzielni wszczynającej proces 

przekształcenia w spółkę; 
2) przygotowania planu przekształcenia; 

3) zbadania planu przekształcenia i sporządzenia opinii przez biegłego rewidenta 

wyznaczonego przez sąd rejestrowy; 

4) zawiadomienia członków spółdzielni o zamiarze powzięcia uchwały o 

przekształceniu spółdzielni w spółkę; 
5) powzięcia uchwały walnego zgromadzenia członków spółdzielni o 

przekształceniu spółdzielni w spółkę; 
6) wezwania członków spółdzielni do złoŜenia oświadczenia o uczestnictwie w 

spółce przekształconej; 

7) powołania członków organów spółki przekształconej albo określenia 

wspólników prowadzących sprawy tej spółki lub reprezentujących ją na 

zewnątrz; 

8) zawarcia umowy spółki przekształconej albo podpisania statutu spółki 

przekształconej oraz 

9) wpisu spółki przekształconej do rejestru i wykreślenia z rejestru spółdzielni. 

Art. 112g. 1. Proces przekształcenia spółdzielni w spółkę osobową lub spółkę kapitałową 
rozpoczyna się wraz z podjęciem uchwały, o której mowa w art. 112f pkt 1. 

Uchwała ta wymaga większości trzech czwartych głosów oddanych w 

obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. 

2. W uchwale o wszczęciu procesu przekształcenia w spółkę osobową lub spółkę 
kapitałową określa się typ spółki, w którą ma zostać przekształcona 

spółdzielnia.  
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Art. 112h. 1. Plan przekształcenia przygotowuje zarząd spółdzielni w formie pisemnej pod 

rygorem niewaŜności. 

2. Plan przekształcenia powinien zawierać co najmniej: 

1) ustalenie wartości bilansowej majątku spółdzielni na określony dzień w 

miesiącu poprzedzającym przedłoŜenie członkom spółdzielni planu 

przekształcenia; 

2) zwięzłe przedstawienie motywów przekształcenia; 

3) określenie wartości udziałów przekształconej spółki i ilości udziałów w 

przekształcanej spółce przypadającej na jeden udział członkowski w 

spółdzielni na podstawie sprawozdania finansowego, o którym mowa w 

ust. 3 pkt 4. 

3. Do planu przekształcenia naleŜy dołączyć: 
1) projekt uchwały w sprawie przekształcenia spółdzielni w spółkę osobową 

lub spółkę kapitałową; 
2) projekt umowy (statutu) spółki przekształconej; 

3) wycenę składników majątku (aktywów i pasywów) spółdzielni oraz 

4) sprawozdanie finansowe sporządzone dla celów przekształcenia na dzień, 
o którym mowa w ust. 2 pkt 1, przy zastosowaniu takich samych metod i 

w takim samym układzie, jak ostatnie roczne sprawozdanie finansowe. 

Art. 112i. 1. Niezwłocznie po sporządzeniu planu przekształcenia zarząd spółdzielni 

przekazuje plan biegłemu rewidentowi.  

2. Biegły rewident bada plan przekształcenia w zakresie poprawności i rzetelności 

i sporządza opinię z tego badania najpóźniej w terminie dwóch miesięcy od 

otrzymania planu przekształcenia od zarządu spółdzielni. 

3. Biegły rewident moŜe Ŝądać od zarządu spółdzielni przedłoŜenia dodatkowych 

dokumentów i wyjaśnień. 

Art. 112j. 1. Zarząd spółdzielni zawiadamia członków spółdzielni o zamiarze powzięcia 

uchwały o przekształceniu spółdzielni dwukrotnie, w odstępie nie krótszym niŜ 
dwa tygodnie i nie później niŜ na miesiąc przed planowanym dniem powzięcia 

tej uchwały. Bieg terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, liczy się 
od daty pierwszego zawiadomienia. 

2. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, powinno zawierać istotne elementy 

planu przekształcenia oraz opinii biegłego rewidenta, a takŜe określać miejsce 

oraz termin, w którym członkowie spółdzielni mogą zapoznać się z pełną 
treścią planu przekształcenia i opinii biegłego rewidenta. Termin, o którym 

mowa w zdaniu poprzedzającym, nie moŜe być krótszy niŜ dwa tygodnie przed 

planowanym dniem powzięcia uchwały o przekształceniu. 

3. Do zawiadomienia, o którym mowa w § 1, dołącza się projekt uchwały o 

przekształceniu oraz projekt umowy albo statutu spółki przekształconej; nie 

dotyczy to przypadku, w którym zawiadomienie jest ogłaszane. 

Art. 112k. 1. Uchwała walnego zgromadzenia członków spółdzielni o przekształceniu, o 

której mowa w art. 112f pkt 5, wymaga większości trzech czwartych głosów 

oddanych  w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. 

2. Uchwała walnego zgromadzenia członków spółdzielni o przekształceniu 

zawiera co najmniej: 

1) typ spółki, w którą spółdzielnia zostaje przekształcona; 
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2) wysokość kwoty przeznaczonej na wypłaty dla członków spółdzielni nie 

uczestniczących w spółce przekształconej, która nie moŜe przekroczyć 10% 

wartości bilansowej spółdzielni określonej w planie przekształcenia; 

3) nazwiska i imiona członków zarządu spółki przekształconej, w przypadku 

przekształcenia w spółkę kapitałową, albo nazwiska i imiona wspólników 

prowadzących sprawy spółki i mających reprezentować spółkę 
przekształconą, w przypadku przekształcenia w spółkę osobową; 

4) zgodę na brzmienie umowy (statutu) spółki przekształconej oraz 

5) wysokość kapitału zakładowego, w przypadku przekształcenia w spółkę z 

ograniczoną odpowiedzialnością bądź w spółkę akcyjną, albo wysokość 
sumy komandytowej, w przypadku przekształcenia w spółkę komandytową, 
albo wartość nominalną akcji, w przypadku przekształcenia w spółkę 
komandytowo-akcyjną. 

Art. 112l. Spółdzielnia wzywa swoich członków do złoŜenia, w terminie miesiąca od dnia 

powzięcia uchwały o przekształceniu spółdzielni w spółkę osobową lub spółkę 
kapitałową, oświadczenia o uczestnictwie w spółce przekształconej. Oświadczenie 

o uczestnictwie w spółce przekształconej wymaga formy pisemnej pod rygorem 

niewaŜności. 

Art. 112m. Bez zbędnej zwłoki, po upływie terminu do złoŜenia oświadczenia o uczestnictwie 

w spółce przekształconej, naleŜy zawrzeć umowę albo podpisać statut spółki 

przekształconej. Miejsce i termin zawarcia umowy albo podpisania statutu spółki 

przekształconej określa zarząd spółdzielni oraz zawiadamia o tym członków 

spółdzielni, którzy złoŜyli oświadczenie o uczestnictwie w spółce przekształconej.  

Art. 112n. Wniosek o wpis spółki przekształconej do rejestru oraz wniosek o ogłoszenie 

przekształcenia składają wszyscy członkowie zarządu spółki przekształconej albo 

wszyscy wspólnicy uprawnieni do reprezentacji spółki przekształconej.  

Art. 112o. 1. Wpisowe wniesione przez członka spółdzielni uczestniczącego w 

przekształceniu, wpłacone udziały członkowskie oraz udziały członkowskie z 

podziału nadwyŜki bilansowej, stają się w dniu przekształcenia wkładami 

wnoszonymi przez wspólnika na pokrycie kapitału zakładowego przekształconej 

spółki kapitałowej albo wkładami wnoszonymi przez wspólnika do 

przekształconej spółki osobowej, z zastrzeŜeniem przepisów ustawy – Kodeks 

spółek handlowych dotyczących wysokości kapitału zakładowego oraz wartości 

nominalnej udziału w spółce kapitałowej. 

2. Umowa spółki (statut) moŜe przewidywać, Ŝe członkowie spółdzielni, którzy 

przystąpili do spółki mogą wnosić takŜe inne wkłady niŜ przewidziane w ust. 1. 

3. Umowa spółki (statut) moŜe przewidywać równieŜ, Ŝe załoŜycielami spółki 

przekształconej mogą być osoby nie będące członkami spółdzielni 

przekształcanej. 

Art. 112p. Zawiadomienia i wezwania członków spółdzielni naleŜy dokonać w sposób 

przewidziany w statucie spółdzielni dla zwoływania walnych zgromadzeń. 
 

Art. 112r. 1. Do zaskarŜania uchwał walnego zgromadzenia spółdzielni, o których mowa w 

art. 112f pkt 1 i 5, stosuje się art. 42 § 4-9. Nie moŜna zaskarŜyć uchwały jedynie na 

podstawie, o której mowa w ust. 4.  
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2. Powództwo o uchylenie uchwały, o której mowa w art. 112f pkt 1 i 5 lub 

powództwo o stwierdzenie jej niewaŜności, naleŜy wnieść w terminie miesiąca od dnia 

otrzymania wiadomości o uchwale, nie później jednak niŜ w terminie trzech miesięcy od dnia 

podjęcia uchwały.  

3. JeŜeli prawomocny wyrok stwierdzający niewaŜność lub uchylający uchwałę, o 

której mowa w art. 112f pkt 1 został wydany po podjęciu uchwały wskazanej w art. 112f pkt 

5, nie wpływa on na waŜność tej drugiej uchwały i nie powoduje konieczności ponownego 

wszczęcia procedury przekształcenia.  

4. W przypadku gdy członek spółdzielni ma zastrzeŜenia do rzetelności wyceny 

wartości wpisowego i wpłaconych przez niego udziałów członkowskich oraz udziałów 

członkowskich z podziału nadwyŜki bilansowej przyjętej w planie przekształcenia, moŜe 

zgłosić najpóźniej w dniu powzięcia uchwały o przekształceniu, Ŝądanie ponownej wyceny 

udziałów członkowskich z podziału nadwyŜki bilansowej, o których mowa w art. 112o ust. 1.  

5. JeŜeli spółdzielnia nie uwzględni Ŝądania, o którym mowa w ust. 4, w terminie 

dwóch miesięcy od dnia jego wniesienia, członek spółdzielni ma prawo wnieść powództwo o 

ustalenie wartości udziałów członkowskich z podziału nadwyŜki bilansowej. Powództwo to 

nie stanowi przeszkody w rejestracji przekształcenia. 

Art. 112s. 1. Biegły rewident odpowiada wobec spółdzielni (spółki przekształconej) oraz 

członków spółdzielni (wspólników albo akcjonariuszy spółki przekształconej) za 

szkody wyrządzone z jego winy. 

2. Roszczenia, o których mowa w ust. 1, przedawniają się po upływie trzech lat 

od dnia przekształcenia. 

Art. 112t. 1. Członkowi spółdzielni, który nie złoŜył oświadczenia o uczestnictwie w spółce 

przekształconej, przysługuje roszczenie o wypłatę kwoty odpowiadającej 

wysokości wniesionego do spółdzielni wpisowego, wpłaconego udziału 

członkowskiego oraz udziału członkowskiego z podziału nadwyŜki bilansowej, 

zgodnie ze sprawozdaniem finansowym sporządzonym dla celów 

przekształcenia. 

2. Spółka przekształcona dokonuje wypłaty, o której mowa w ust. 1, nie później niŜ 
w terminie 6 miesięcy od dnia przekształcenia. 

3. Roszczenie, o którym mowa w ust. 1 przedawnia się po upływie dwóch lat od 

dnia przekształcenia. 

4. Członek spółdzielni, o którym mowa w ust. 1, moŜe zgłosić, najpóźniej w dniu 

powzięcia uchwały o przekształceniu, Ŝądanie ponownej wyceny wartości jego 

udziału członkowskiego z podziału nadwyŜki bilansowej ustalonej zgodnie ze 

sprawozdaniem finansowym sporządzonym dla celów przekształcenia. Przepisy 

art. 112r ust. 1 zdanie 2 oraz ust. 5 stosuje się odpowiednio. 

Art. 112u. 1. W przypadku przekształcenia spółdzielni w spółkę komandytową albo spółkę 
komandytowo – akcyjną, uchwała o przekształceniu spółdzielni w spółkę 
wymaga, oprócz uzyskania większości określonej w art. 112k ust. 1, zgody osób, 

które w spółce przekształconej mają być komplementariuszami. Pozostali 

członkowie spółdzielni uczestniczący w przekształceniu stają się 
komandytariuszami albo akcjonariuszami spółki przekształconej.  

2. Zgoda, o której mowa w ust. 1, wymaga formy pisemnej pod rygorem 

niewaŜności, w terminie miesiąca od dnia podjęcia uchwały o przekształceniu 

spółdzielni w spółkę osobową lub w spółkę kapitałową. 
Art. 112w. 1. W przypadku przekształcenia spółdzielni w spółkę komandytową albo spółkę 
komandytowo - akcyjną, uchwała o przekształceniu spółdzielni w spółkę wymaga, oprócz 
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uzyskania większości określonej w art. 112k ust. 1, zgody osób, które w spółce 

przekształconej mają być komplementariuszami. Pozostali członkowie spółdzielni 

uczestniczący w przekształceniu stają się komandytariuszami albo akcjonariuszami spółki 

przekształconej.  

2. Zgoda, o której mowa w ust. 1, powinna zostać wyraŜona na piśmie pod rygorem 

niewaŜności i przedłoŜona zarządowi spółdzielni najpóźniej w dniu podjęcia uchwały o 

przekształceniu.”; 

2) w art. 201 po § 1 dodaje się § 1a w brzmieniu: 

„§ 1a.  Statut moŜe przewidywać takŜe zatrudnienie wszystkich lub niektórych 

członków na podstawie umowy o pracę.”. 
 

Art. 3. W ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i 

przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473, z późn. zm.
7)

) wprowadza 

się następujące zmiany: 

1) w art. 2
1
 uchyla się pkt 6; 

2) w art. 4
1
 ust.1 po pkt 4 dodaje się pkt 4a w brzmieniu: 

„4a) tworzenie warunków do niezwłocznego realizowania nakazów sądów 

powszechnych w zakresie przymusowego leczenia osób, które dopuściły się 
przestępstw w związku z uzaleŜnieniem od alkoholu;”; 

3) w art. 9: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi o zawartości powyŜej 18 % 

alkoholu moŜe być prowadzony tylko na podstawie zezwolenia wydanego przez 

właściwego marszałka województwa.”, 

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Organ, o którym mowa w ust. 2, wydaje zezwolenie na obrót hurtowy 

przedsiębiorcom posiadającym siedziby na terenie województwa, a w przypadku 

przedsiębiorców zagranicznych marszałek województwa właściwy ze względu 

siedzibę oddziału.”, 

c) ust. 3c otrzymuje brzmienie: 

„3c. Właściwy marszałek województwa moŜe wydać duplikaty zezwoleń, o których 

mowa w ust. 1 i 2, w przypadku ich utraty lub zniszczenia.”, 

d) dodaje się ust. 3d w brzmieniu: 

„3d. Do wniosku, o którym mowa w ust. 3a, przedsiębiorca załącza następujące 

dokumenty: 

1) oświadczenie: 

a) o niezaleganiu z realizacją zobowiązań podatkowych lub Ŝe zobowiązania 

podatkowe zostały rozłoŜone na raty w drodze prawomocnej decyzji lub ich płatność 
odroczono, 

b) o niezaleganiu z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne lub, 

Ŝe zobowiązania zostały prawomocną decyzją lub umową rozłoŜone na raty i są 
realizowane lub ich płatność odroczono, 

c) o wartości sprzedaŜy hurtowej napojów alkoholowych o zawartości do 18% 

alkoholu w roku poprzednim, o ile przedsiębiorca nie występuje o zezwolenie po raz 

pierwszy, 

2) dowód wniesienia opłaty za wydanie zezwolenia.”; 

ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

                                                 
7)

 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy został ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 115, poz. 793 i Nr 176, 

poz. 1238, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97. 
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„4. Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, wzory 

wniosków oraz wzory informacji o sprzedaŜy napojów alkoholowych.”; 

4) w art. 9
1
 po ust. 5 dodaje się ust. 6 w brzmieniu: 

„6. Działalność polegająca na zakupie napojów alkoholowych z przeznaczeniem 

wyłącznie na eksport lub w celu dostawy do państw członkowskich Unii Europejskiej 

nie wymaga zezwolenia na obrót hurtowy napojami alkoholowymi lub sprzedaŜ 
detaliczną tych napojów”; 

5) w art. 9
4
: 

a) uchyla się pkt 5 i 6, 

b) pkt 8 otrzymuje brzmienie: 

„8) zgłaszanie właściwemu marszałkowi województwa zmian stanu faktycznego i 

prawnego przedsiębiorcy, w stosunku do danych zawartych w zezwoleniu, w terminie 

14 dni od dnia powstania zmiany;”; 

6) w art. 9
5
: 

a) w ust. 1: 

  - wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„ 1. Zezwolenia, o których mowa w art. 9
1
 ust. 1, właściwy marszałek 

województwa cofa w przypadku:”, 

- pkt 6 otrzymuje brzmienie: 

„6) zlecania przez przedsiębiorcę, na podstawie umów, prowadzenia obrotu 

hurtowego napojami alkoholowymi innym przedsiębiorcom nieposiadającym 

zezwolenia.”, 

b) w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) nieprzestrzegania warunków określonych w art. 9
4
 pkt 2, 8 i 9.”; 

7) art. 9
6 

otrzymuje brzmienie: 

„Art. 9
6
. 1. SprzedaŜ detaliczną napojów alkoholowych, zawierających powyŜej 4,5 % 

alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spoŜycia poza miejscem sprzedaŜy, 

prowadzi się w punktach sprzedaŜy, którymi są: 
 1)  sklepy branŜowe ze sprzedaŜą napojów alkoholowych; 

 2) pozostałe placówki samoobsługowe oraz inne placówki handlowe, w których 

sprzedawca prowadzi bezpośrednią sprzedaŜ napojów alkoholowych. 

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do sprzedaŜy detalicznej napojów alkoholowych za 

pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.”; 

8) w art. 11
1
: 

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Opłatę, o której mowa w ust. 1, wnosi się na rachunek gminy, przed 

wydaniem zezwolenia, w wysokości: 

1) 525 zł na sprzedaŜ napojów zawierających do 18% alkoholu; 

2) 2.100 zł na sprzedaŜ napojów zawierających powyŜej 18% 

alkoholu.”, 
b) ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. Opłatę, o której mowa w ust. 1, przedsiębiorca prowadzący sprzedaŜ 
napojów alkoholowych w punkcie sprzedaŜy, w którym roczna wartość 
sprzedaŜy napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła: 

 1) 37.500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 18 % alkoholu 
- wnosi w wysokości 1,4 % ogólnej wartości sprzedaŜy tych napojów w roku 

poprzednim; 
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 2) 77.000 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyŜej 18 % 

alkoholu - wnosi w wysokości 2,7 % ogólnej wartości sprzedaŜy tych 

napojów w roku poprzednim. 
c) po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu: 

„5a. JeŜeli opłata, o której mowa w ust. 1, zostanie wniesiona w nieprawidłowej 

wysokości, a powstała niedopłata wynika w sposób oczywisty z błędu rachunkowego 

lub nieprawidłowego zaokrąglenia, właściwy organ wezwie do jej uzupełnienia w 

terminie 7 dni. W przypadku zapłacenia przez przedsiębiorcę niedopłaty we 

wskazanym terminie, uwaŜa się, iŜ wniósł on pełną opłatę we właściwym terminie.”,  

d) po ust. 7 dodaje się ust. 7a i 7b w brzmieniu: 

„7a. W przypadku uchybienia terminu, określonego w ust. 7, termin przywraca się 
na wniosek zainteresowanego, jeŜeli uprawdopodobni, Ŝe uchybienie nastąpiło bez 

jego winy. 

7b. Wniosek o przywrócenie terminu naleŜy wnieść w terminie 7 dni od dnia 

ustania przyczyny uchybienia wraz z dowodem uiszczenia opłaty, dla której termin 

był określony.”; 

9) uchyla się art. 12; 

10) w art. 14: 

a) ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

„4) w środkach i obiektach komunikacji publicznej, z wyjątkiem wagonów 

restauracyjnych i bufetów w pociągach,”, 

b) uchyla się ust. 3 - 5; 

11) w art. 15 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. W przypadku wątpliwości co do pełnoletności nabywcy sprzedający, podający lub 

dostarczający napoje alkoholowe uprawniony jest do Ŝądania okazania dokumentu 

stwierdzającego wiek nabywcy.”; 

12) w art. 17 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Na Ŝądanie kierownika zakładu pracy, osoby przez niego upowaŜnionej, a takŜe na 

Ŝądanie pracownika, o którym mowa w ust. 1, badanie stanu trzeźwości pracownika 

przeprowadza uprawniony organ powołany do ochrony porządku publicznego.”; 

13) w art. 18: 

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, wydaje się na podstawie wniosku 

przedsiębiorcy.”, 

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 1 wydaje się oddzielnie na napoje 

alkoholowe: 

1)do 18% zawartości alkoholu; 

2)powyŜej 18% zawartości alkoholu. 
c) uchyla się  3a, 

d)  ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

„6. Do wniosku o wydanie zezwolenia naleŜy dołączyć pisemną zgodę właściciela, 

uŜytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeŜeli punkt sprzedaŜy będzie 

zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym – jeŜeli w budynku tym nie 

była uprzednio prowadzona sprzedaŜ napojów alkoholowych.”, 

e) w ust. 7: 

 - pkt 4 otrzymują brzmienie: 

„4) w terminach do dnia 1 lutego, 1 czerwca, 1 października kaŜdego roku 

kalendarzowego objętego zezwoleniem, okazanie przedsiębiorcy zaopatrującemu 
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dany punkt sprzedaŜy napojów alkoholowych dowodu potwierdzającego 

dokonanie opłaty, o której mowa w art. 11
1
;”, 

- uchyla się pkt 5 i 8, 

d) uchyla się ust. 13; 

14) art. 18
2 

otrzymuje brzmienie: 

„Art.18
2 

. Dochody z opłat za zezwolenia wydane na podstawie art. 18 lub opłat 

wnoszonych na podstawie art. 18
1
 oraz dochody z opłat określonych w art. 11

1
 

wykorzystywane będą na realizację gminnych programów profilaktyki i 

rozwiązywania problemów alkoholowych oraz Gminnych Programów, o których 

mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, i 

nie mogą być przeznaczane na inne cele.”; 

15) w art. 21 wprowadza się następujące zmiany: 

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Poddanie się leczeniu odwykowemu jest dobrowolne, z zastrzeŜeniem wyjątków 

określonych w ustawie.”,  

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a i 2b w brzmieniu: 

„2a. Osoby, które dopuściły się przestępstwa w następstwie uzaleŜnienia od alkoholu 

podlegają przymusowemu leczeniu odwykowemu.  

2b. Nakaz przymusowego leczenia odwykowego wydaje z urzędu właściwy 

miejscowo sąd rejonowy. Nakaz ten moŜe być wydany takŜe na wniosek 

pokrzywdzonego lub gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych.”. 

 

  Art. 4. W ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i 

archiwach (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 673, z późn. zm.
8)

) wprowadza się następujące 

zmiany: 

1)  art. 51a otrzymuje brzmienie:  

„Art. 51a. 1.  Działalność gospodarcza w zakresie przechowywania dokumentacji osobowej i 

płacowej pracodawców o czasowym okresie przechowywania, zwanej dalej "dokumentacją", 

jest działalnością gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o 

swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1807, z późn. zm.
9)

), wykonywaną 
przez przedsiębiorcę.  

2. Działalność, o której mowa w ust. 1, moŜe być wykonywana takŜe przez: 

 1) archiwa państwowe; 

 2) Stowarzyszenie Archiwistów Polskich. 

3. Przedsiębiorca moŜe wykonywać działalność, o której mowa w ust. 1, w formie spółki 

kapitałowej.”; 

2) w art. 51aa uchyla się ust. 2; 

3) uchyla się art. 51b –51f; 

4) w art. 51g uchyla się ust. 1 –5; 

5) uchyla się art. 51h i 51i; 

6) art. 51j otrzymuje brzmienie: 

                                                 
8)

 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U.  z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 

170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600 oraz z 2007 r. Nr 64, poz. 426 oraz  z  2008 r. Nr 227, poz. 1505. 
9) 

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 180, poz. 1280, z 

2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 116, poz. 732, Nr 141, poz. 888, Nr 171, poz. 1056 i Nr 216, poz. 1367 oraz z 

2009 r. Nr 3, poz. 11. 
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„Art. 51j. 1. Kontrolę działalności, o której mowa w art. 51a, sprawuje marszałek 

województwa właściwy ze względu na siedzibę przedsiębiorcy. 

2. Do kontroli działalności gospodarczej, o której mowa w ust. 1, stosuje się przepisy 

rozdziału 5 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.”; 

7) uchyla się art. 51k; 

8) art. 51l otrzymuje brzmienie:  

„Art. 51l. Do wykonywania działalności, o której mowa w art. 51a, stosuje się przepisy 

Kodeksu cywilnego dotyczące przechowania, z wyłączeniem art. 844 § 2.”; 

7) w art. 51m ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 51m. 1. JeŜeli w związku z działalnością gospodarczą, o której mowa w art. 51a, są 
wykonywane czynności polegające na gromadzeniu, ewidencjonowaniu, opracowaniu i 

zabezpieczeniu dokumentacji oraz na wydawaniu z niej odpisów i kopii, przedsiębiorca 

jest obowiązany zatrudniać przy tych czynnościach osoby posiadające specjalistyczne 

wykształcenie i praktykę zawodową.”; 

8) w art. 51p: 

       a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Dokumentację, o której mowa w ust. 1, przejmuje przechowawca, o którym mowa w 

art. 51a.”, 

b) uchyla się ust. 4; 

c) ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

5. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio, jeŜeli przed upływem okresu 

przechowywania dokumentacji znajdującej się u przedsiębiorcy zaprzestanie on 

wykonywania działalności w zakresie  przechowywania dokumentacji.”; 

9) art. 51r otrzymuje brzmienie: 

„Art. 51r. W przypadkach, o których mowa w art. 51p ust. 1 i 3 i 5, wraz z dokumentacją jest 

przekazywana pozostała dokumentacja o czasowym okresie przechowywania.”. 

 

Art. 5.  W ustawie z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników 

(Dz. U. z 2008 r. Nr 50, poz. 291, z późn. zm.
11)

) w art. 5a po ust. 1 dodaje się ust. 1a w 

brzmieniu: 

„1a. ZłoŜenie oświadczenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, przez rolnika lub domownika 

podejmującego prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej następuje na podstawie 

przepisów dotyczących działalności gospodarczej.”. 

 

Art. 6. W ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.    

U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, z późn. zm.
12)

) wprowadza się następujące zmiany: 

1)   po art. 5 dodaje się art. 5a w brzmieniu: 

„art.5a.1. W okresie zawieszenia przez przedsiębiorcę wykonywania działalności 

gospodarczej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie 

działalności gospodarczej (Dz.U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095, z późn.zm.), grunty, 

                                                 
11)

  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 67, poz. 411, Nr 

70, poz. 416, Nr 180, poz. 1112, Nr 227, poz. 1505, Nr 228, poz. 1507 i Nr 237, poz. 1654 i 1656 oraz z 

2009 r. Nr 69, poz. 595 i Nr 79, poz. 667. 

 

 
12)

 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 220, poz. 1601, Nr 

225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828 i Nr 251, poz. 1847, z 2008 r. Nr 93, poz. 585, Nr 116, 

poz. 730 i Nr 223, poz. 1463 oraz z 2009 r. Nr 56, poz. 458. 
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budynki i ich części związane z prowadzeniem zawieszonej działalności gospodarczej 

podlegają opodatkowaniu. według stawek właściwych dla gruntów i budynków, 

pozostałych, uchwalonych w granicach maksymalnych stawek rocznych określonych 

w art. 5 ust.1 pkt. 1 lit c oraz art. 5 ust.1 pkt.2 lit e), z zastrzeŜeniem  ust. 2 

2. Budynki mieszkalne lub ich części, które przed okresem zawieszenia przez 

przedsiębiorcę wykonywania działalności gospodarczej na zasadach określonych w 

ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, opodatkowane 

były według stawki właściwej dla budynków związanych z prowadzeniem 

działalności gospodarczej, w okresie zawieszenia wykonywania działalności 

gospodarczej podlegają opodatkowaniu według stawek właściwych dla budynków 

mieszkalnych uchwalonych w granicach maksymalnych stawek rocznych określonych 

w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. a).”; 

2) w art. 6 ust. 8 otrzymuje następujące brzmienie: 

„8. JeŜeli w ciągu roku podatkowego nastąpiło wygaśnięcie obowiązku podatkowego w 

zakresie podatku od nieruchomości lub zaistniało zdarzenie, o którym mowa w ust. 3 

lub w art. 5a ust. 1, organ podatkowy dokonuje zmiany decyzji, którą ustalono ten 

podatek.”. 

 
Art. 7. W ustawie z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie (Dz. U. z 2008 r. Nr 

189, poz. 1158 oraz z 2009 r. Nr 37, poz. 286) wprowadza się następujące zmiany: 

1) po art. 79 dodaje się art. 79a w brzmieniu: 

„Art. 79a. Notariusz moŜe przyjmować na przechowanie dokumenty elektroniczne w 

rozumieniu przepisów o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 

publiczne.”; 

2) po rozdziale 8 dodaje się rozdział 8a w brzmieniu: 

 

„Rozdział 8a 

 

Przekazywanie i przyjmowanie dokumentów elektronicznych 

(Depozyt elektroniczny) 

 

Art. 108a. Dokumenty elektroniczne, o których mowa w art. 79a, mogą być 
przekazywane na adres elektroniczny notariusza. 

 

 Art. 108b. Notariusz przyjmuje dokumenty elektroniczne, o których mowa w art. 79a, 

opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym. 

 

 Art. 108c. Osoba składająca dokumenty elektroniczne, o których mowa w art. 79a, 

wskazuje komu i pod jakimi warunkami dokument moŜe być wydany. 

 

 Art. 108d. Z przyjęcia dokumentu elektronicznego, o którym mowa w art. 79a, 

notariusz sporządza protokół, który zawiera datę przyjęcia, toŜsamość osoby składającej 

dokument oraz informację, komu i pod jakimi warunkami dokument ma być wydany. 

Dokument elektroniczny przyjęty na przechowanie wydaje się osobie wymienionej w 

protokole lub jej następcy prawnemu.”. 
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Art. 8. W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych 

(Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.
14)

) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 23 w ust. 1 pkt 29 otrzymuje brzmienie: 

„29) wpłaty, o której mowa w art. 23 ustawy o rehabilitacji zawodowej.”; 

2) art. 23c otrzymuje brzmienie: 

„Art. 23c. 1. JeŜeli po upływie podstawowego okresu umowy leasingu, o której mowa w 

art. 23b ust. 1, finansujący przenosi na korzystającego własność środków trwałych lub 

wartości niematerialnych i prawnych, będących przedmiotem tej umowy: 

 1) przychodem ze sprzedaŜy środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych 

jest ich wartość wyraŜona w cenie określonej w umowie sprzedaŜy; jeŜeli jednak cena 

ta jest niŜsza od hipotetycznej wartości netto środków trwałych lub wartości 

niematerialnych i prawnych, przychód ten określa się w wysokości wartości rynkowej 

według zasad określonych w art. 19, 

 2) kosztem uzyskania przychodów przy ustalaniu dochodu ze sprzedaŜy jest rzeczywista 

wartość netto. 

2. Przepis ust. 1 stosuje się równieŜ w przypadku, gdy finansujący przenosi własność 
środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych na korzystającego, będącego 

osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, pod warunkiem, Ŝe umowa ta 

spełnia następujące warunki: 

1) została zawarta na czas oznaczony, 

2) suma ustalonych w niej opłat, pomniejszona o naleŜny podatek od towarów i usług, 

odpowiada co najmniej wartości początkowej środków trwałych lub wartości 

niematerialnych i prawnych.”; 

3) art. 23e otrzymuje brzmienie: 

„Art. 23e. 1. JeŜeli po upływie podstawowego okresu umowy leasingu, o której mowa w 

art. 23b ust. 1, finansujący oddaje korzystającemu do dalszego uŜywania środki trwałe 

lub wartości niematerialne i prawne, będące przedmiotem tej umowy, przychodem 

finansującego i odpowiednio kosztem uzyskania przychodów korzystającego są opłaty 

ustalone przez strony tej umowy. 

2. JeŜeli po upływie podstawowego okresu umowy leasingu, o której mowa w art. 23c 

ust. 2, finansujący oddaje korzystającemu do dalszego uŜywania środki trwałe lub 

wartości niematerialne i prawne, będące przedmiotem tej umowy, przychodem 

                                                 
14)

 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 22, poz. 270, Nr 60, 

poz. 703, Nr 70, poz. 816, Nr 101, poz. 1090 Nr 104, poz. 1104, Nr 117, poz. 1228 i Nr 122, poz. 1324, z 2001 r. 

Nr 4, poz. 27, Nr 8, poz. 64, Nr 52, poz. 539, Nr 73, poz. 764, Nr 74, poz. 784, Nr 88, poz. 961, Nr 89, poz. 968, 

Nr 102, poz. 1117, Nr 106, poz. 1150, Nr 110, poz. 1190, Nr 125, poz. 1363 i 1370 i Nr 134, poz. 1509, z 2002 r. 

Nr 19, poz. 199, Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 78, poz. 715, Nr 89, poz. 804, Nr 135, poz. 1146, Nr 141, 

poz. 1182, Nr 169, poz. 1384, Nr 181, poz. 1515, Nr 200, poz. 1679 i 1691 i Nr 240, poz. 2058, z 2003 r. Nr 7, 

poz. 79, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 595, Nr 84, poz. 774, Nr 90, poz. 844, Nr 96, poz. 874, Nr 122, poz. 1143, 

Nr 135, poz. 1268, Nr 137, poz. 1302, Nr 166, poz. 1608, Nr 202, poz. 1956, Nr 222, poz. 2201, Nr 223, poz. 

2217 i Nr 228, poz. 2255, z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 54, poz. 535, Nr 93, poz. 894, Nr 99, poz. 1001, Nr 109, 

poz. 1163, Nr 116, poz. 1203, 1205 i 1207, Nr 120, poz. 1252, Nr 123, poz. 1291, Nr 162, poz. 1691, Nr 210, 

poz. 2135, Nr 263, poz. 2619 i Nr 281, poz. 2779 i 2781, z 2005 r. Nr 25, poz. 202, Nr 30, poz. 262, Nr 85, poz. 

725, Nr 86, poz. 732, Nr 90, poz. 757, Nr 102, poz. 852, Nr 143, poz. 1199 i 1202, Nr 155, poz. 1298, Nr 164, 

poz. 1365 i 1366, Nr 169, poz. 1418 i 1420, Nr 177, poz. 1468, Nr 179, poz. 1484, Nr 180, poz. 1495 i Nr 183, 

poz. 1538, z 2006 r. Nr 46, poz. 328, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 107, poz. 723, Nr 157, poz. 1119, Nr 183, poz. 

1353 i 1354, Nr 217, poz. 1588, Nr 226, poz. 1657 i Nr 249, poz. 1824, z 2007 r. Nr 35, poz. 219, Nr 99, poz. 

658, Nr 115, poz. 791 i 793, Nr 176, poz. 1243, Nr 181, poz. 1288, Nr 191, poz. 1361 i 1367, Nr 192, poz. 1378 i 

Nr 211, poz. 1549, Nr 225, poz. 1673, z 2008 r. Nr 97, poz. 623, Nr 141, poz. 888, Nr 143, poz. 894, Nr 209, 

poz. 1316, Nr 220, poz. 1431 i 1432, Nr 223, poz. 1459 i Nr 228, poz. 1507 oraz z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 6, 

poz. 33, Nr 19, poz. 100, Nr 69, poz 587 i Nr 91, poz. 741. 
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finansującego są opłaty ustalone przez strony tej umowy, takŜe wtedy, gdy odbiegają 
znacznie od wartości rynkowej.”; 

4) w art. 23f po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 

„1a. Do przychodów finansującego nie zalicza się opłat, o których mowa w art. 23b ust. 

1, w części stanowiącej spłatę wartości początkowej środków trwałych lub wartości 

niematerialnych i prawnych, jeŜeli są spełnione łącznie następujące warunki: 

1) umowa leasingu została zawarta na czas oznaczony z osobą fizyczną nieprowadzącą 
działalności gospodarczej, 

2) suma ustalonych w umowie leasingu opłat, pomniejszona o naleŜny podatek od 

towarów i usług, odpowiada co najmniej wartości początkowej środków trwałych lub 

wartości niematerialnych i prawnych, 

3) umowa zawiera postanowienie, Ŝe w podstawowym okresie umowy leasingu 

leasingodawca rezygnuje z dokonywania odpisów amortyzacyjnych.”; 

5) w art. 23g po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 

„1a. Przepis ust. 1 stosuje się równieŜ w przypadku, gdy finansujący przenosi własność 
środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych na korzystającego, będącego 

osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, w trakcie trwania bądź po 

upływie podstawowego okresu umowy, o której mowa w art. 23f ust. 1a.”; 

6) w art. 23g dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

„3. JeŜeli są spełnione warunki, o których mowa w art. 23f ust. 1a, i po upływie 

podstawowego okresu umowy leasingu finansujący oddaje korzystającemu do dalszego 

uŜywania środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne, będące przedmiotem 

umowy, przychodem finansującego są opłaty ustalone przez strony, takŜe wtedy, gdy 

odbiegają znacznie od wartości rynkowej.”; 

7) w art. 23j ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 23j. 1. JeŜeli w umowie leasingu została określona cena, po której korzystający ma 

prawo nabyć przedmiot umowy po zakończeniu podstawowego okresu tej umowy, cenę 
tę uwzględnia się w sumie opłat, o których mowa w art. 23b ust. 1 pkt 2, art. 23c ust. 2 

pkt 2, art. 23f ust. 1 pkt 2 i art. 23f ust. 1a pkt 2.”; 

8) w art. 24 w ust. 3 dodaje się punkt 5 w brzmieniu: 

„5) nastąpiło przekształcenie przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną wykonującą we 

własnym imieniu działalność gospodarczą w kapitałową spółkę handlową,”. 

10) skreśla się art. 30d. 

 

Art. 9. W ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 

256, poz. 2572, z późn. zm.
15)

) w art. 90n: 

a) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Wniosek o przyznanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym 

zawiera w szczególności: 

 1) imię i nazwisko ucznia i jego rodziców; 

 2) miejsce zamieszkania ucznia; 

 3) dane uzasadniające przyznanie świadczenia pomocy materialnej, w tym 

zaświadczenie albo oświadczenie o wysokości dochodów, z zastrzeŜeniem ust. 5; 

 4) poŜądaną formę świadczenia pomocy materialnej inną niŜ forma pienięŜna.”; 

                                                 
15)

 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 

281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 

1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, 

poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. 

Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, 

poz. 206 i Nr 56, poz. 458. 
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b) ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5.  W przypadku ubiegania się o stypendium szkolne dla ucznia, którego rodzina 

korzysta ze świadczeń pienięŜnych z pomocy społecznej, zamiast zaświadczenia albo 

oświadczenia o wysokości dochodów przedkłada się zaświadczenie albo oświadczenie o 

korzystaniu ze świadczeń pienięŜnych z pomocy społecznej.”; 

c) po ust. 5 dodaje się ust. 5a i 5b w brzmieniu: 

„ 5a. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 4 i 5 składane jest pod rygorem 

odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania, zgodnie z Kodeksem karnym. 

 5b. Organ administracji publicznej lub państwowa jednostka organizacyjna, której składa 

się oświadczenie, poucza przed jego złoŜeniem o odpowiedzialności karnej, o której 

mowa w ust. 5a.”. 

 

  Art. 10. W ustawie z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2005 r. Nr 45, poz. 

435, z późn. zm.
16)

) wprowadza się następujące zmiany: 

1) uchyla się art. 19a; 

2) dodaje się art. 19b w brzmieniu: 

„Art. 19b. 1. Wykonywanie planów urządzenia lasu, o których mowa w art. 19, z 

zastrzeŜeniem art. 21a, moŜe być prowadzone przez przedsiębiorcę, który dysponuje 

wyposaŜeniem technicznym niezbędnym do terminowego i prawidłowego sporządzania 

planów urządzenia lasu, zwanym dalej „wyposaŜeniem technicznym”. 

2. WyposaŜenie techniczne obejmuje: 

 1) przyrządy do pomiaru wysokości drzew z dokładnością do 0,5 metra; 

 2) dalmierze lub taśmy; 

 3) średnicomierze (zrektyfikowane) z podziałką o dokładności 1 milimetra; 

 4) teodolity busolowe; 

 5) odbiorniki systemu nawigacji satelitarnej (GPS); 

 6) świdry przyrostowe; 

 7) komputery wraz z zainstalowanym licencjonowanym oprogramowaniem 

potrzebnym do wykonywania prac urządzeniowych. 

3. Przedsiębiorca, o którym mowa w ust. 1, powinien zatrudniać osoby posiadające: 

 1) wykształcenie wyŜsze o kierunku leśnictwo, geografia lub biologia oraz co 

najmniej 4-letnie doświadczenie w pracach przy sporządzaniu planów urządzenia 

lasu lub 

 2) wykształcenie średnie leśne oraz co najmniej 6-letnie doświadczenie w pracach 

przy sporządzaniu planów urządzenia lasu.”; 

3) art. 25 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 25. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, 

szczegółowe warunki i tryb sporządzania planu urządzenia lasu, uproszczonego planu 

urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu, o której mowa w art. 19 ust. 3 -

uwzględniając prawidłowość sporządzania dokumentacji urządzeniowej.”. 

 

Art. 11. W ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób 

prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654, z późn. zm.
17)

) wprowadza się następujące 

zmiany: 

                                                 
16)

 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 157, poz. 1315, Nr 

167, poz. 1399 i Nr 175, poz. 1460 i 1462, z 2006 r. Nr 227, poz. 1658 i Nr 245, poz. 1775 oraz z 2007 r. Nr 59, 

poz. 405, Nr 64, poz. 427 i Nr 181, poz. 1286, z 2008 r. Nr 163, poz. 1011 i Nr 199, poz. 1227 oraz z 2009 r. Nr 

18, poz. 97, Nr 42, poz. 340, Nr 69, poz. 595 i Nr 92, poz. 753. 
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1) w art. 7 uchyla się ust. 3 pkt 4 i ust. 4; 

2) w art. 16 w ust. 1 pkt 36 otrzymuje brzmienie: 

„36) wpłaty, o której mowa w art. 23 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób.”; 

3) art. 17c otrzymuje brzmienie: 

 „Art. 17c. 1. JeŜeli po upływie podstawowego okresu umowy leasingu, o której mowa w 

art. 17b ust. 1, finansujący przenosi na korzystającego własność środków trwałych lub 

wartości niematerialnych i prawnych, będących przedmiotem tej umowy: 

 1) przychodem ze sprzedaŜy środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych 

jest ich wartość wyraŜona w cenie określonej w umowie sprzedaŜy; jeŜeli jednak cena 

ta jest niŜsza od hipotetycznej wartości netto środków trwałych lub wartości 

niematerialnych i prawnych, przychód ten określa się w wysokości wartości rynkowej 

według zasad określonych w art. 14, 

 2) kosztem uzyskania przychodów przy ustalaniu dochodu ze sprzedaŜy jest rzeczywista 

wartość netto. 

2. Przepis ust. 1 stosuje się równieŜ w przypadku, gdy finansujący przenosi własność 
środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych na korzystającego, 

będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, pod warunkiem, 

Ŝe umowa ta spełnia następujące warunki: 

1) została zawarta na czas oznaczony, 

2) suma ustalonych w niej opłat, pomniejszona o naleŜny podatek od towarów i 

usług, odpowiada co najmniej wartości początkowej środków trwałych lub 

wartości niematerialnych i prawnych.”; 

4) art. 17e otrzymuje brzmienie: 

„Art. 17e. 1.  JeŜeli po upływie podstawowego okresu umowy leasingu, o której mowa w 

art. 17b ust. 1, finansujący oddaje korzystającemu do dalszego uŜywania środki trwałe 

lub wartości niematerialne i prawne, będące przedmiotem tej umowy, przychodem 

finansującego i odpowiednio kosztem uzyskania przychodów korzystającego są opłaty 

ustalone przez strony tej umowy. 

2. JeŜeli po upływie podstawowego okresu umowy leasingu, o której mowa w art. 17c 

ust. 2, finansujący oddaje korzystającemu do dalszego uŜywania środki trwałe lub 

wartości niematerialne i prawne, będące przedmiotem tej umowy, przychodem 

finansującego są opłaty ustalone przez strony tej umowy, takŜe wtedy, gdy odbiegają 
znacznie od wartości rynkowej.”; 

5) w art. 17f  po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 

                                                                                                                                                         
17)

 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 60, poz. 700 i 703, 

Nr 86, poz. 958, Nr 103, poz. 1100, Nr 117, poz. 1228 i Nr 122, poz. 1315 i 1324, z 2001 r. Nr 106, poz. 

1150, Nr 110, poz. 1190 i Nr 125, poz. 1363, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 93, poz. 820, 

Nr 141, poz. 1179, Nr 169, poz. 1384, Nr 199, poz. 1672, Nr 200, poz. 1684 i Nr 230, poz. 1922, z 2003 r. 

Nr 45, poz. 391, Nr 96, poz. 874, Nr 137, poz. 1302, Nr 180, poz. 1759, Nr 202, poz. 1957, Nr 217, poz. 

2124 i Nr 223, poz. 2218, z 2004 r. Nr 6, poz. 39, Nr 29, poz. 257, Nr 54, poz. 535, Nr 93, poz. 894, Nr 

121, poz. 1262, Nr 123, poz. 1291, Nr 146, poz. 1546, Nr 171, poz. 1800, Nr 210, poz. 2135 i Nr 254, poz. 

2533, z 2005 r. Nr 25, poz. 202, Nr 57, poz. 491, Nr 78, poz. 684, Nr 143, poz. 1199, Nr 155, poz. 1298, Nr 

169, poz. 1419 i 1420, Nr 179, poz. 1484, Nr 180, poz. 1495 i Nr 183, poz. 1538, z 2006 r. Nr 94, poz. 651, 

Nr 107, poz. 723, Nr 136, poz. 970, Nr 157, poz. 1119, Nr 183, poz. 1353, Nr 217, poz. 1589 i Nr 251, poz. 

1847, z 2007 r. Nr 165, poz. 1169, Nr 171, poz. 1208 i Nr 176, poz. 1238 oraz z 2008 r. Nr 141, poz. 888 i 

Nr 209, poz. 1316 oraz z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 19, poz. 100, Nr 42, poz. 341, Nr 65, poz. 545 i Nr 69, 

poz. 587. 
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„1a. Do przychodów finansującego nie zalicza się opłat, o których mowa w art. 17b ust. 

1, w części stanowiącej spłatę wartości początkowej środków trwałych lub wartości 

niematerialnych i prawnych, jeŜeli są spełnione łącznie następujące warunki: 

1) umowa leasingu została zawarta na czas oznaczony z osobą fizyczną nieprowadzącą 
działalności gospodarczej, 

2) suma ustalonych w umowie leasingu opłat, pomniejszona o naleŜny podatek od 

towarów i usług, odpowiada co najmniej wartości początkowej środków trwałych lub 

wartości niematerialnych i prawnych, 

3) umowa zawiera postanowienie, Ŝe w podstawowym okresie umowy leasingu 

leasingodawca rezygnuje z dokonywania odpisów amortyzacyjnych.”; 

6) w art. 17g: 

a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 

„1a. Przepis ust. 1 stosuje się równieŜ w przypadku, gdy finansujący przenosi 

własność środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych na 

korzystającego, będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, w 

trakcie trwania bądź po upływie podstawowego okresu umowy, o której mowa w art. 

17f ust. 1a.”, 

b) dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

„3. JeŜeli są spełnione warunki, o których mowa w art. 17f ust. 1a, i po upływie 

podstawowego okresu umowy leasingu finansujący oddaje korzystającemu do 

dalszego uŜywania środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne, będące 

przedmiotem umowy, przychodem finansującego są opłaty ustalone przez strony, 

takŜe wtedy, gdy odbiegają znacznie od wartości rynkowej.”; 

7) w art. 17j ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 17j. 1. JeŜeli w umowie leasingu została określona cena, po której korzystający ma 

prawo nabyć przedmiot umowy po zakończeniu podstawowego okresu tej umowy, cenę 
tę uwzględnia się w sumie opłat, o których mowa w art. 17b ust. 1 pkt 2, art. 17c ust. 2 

pkt 2, art. 17f ust. 1 pkt 2 i art. 17f ust. 1a pkt 2.”; 

8) w art. 25 w ust. 13 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) utworzonych w wyniku przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną 
wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą, spółki lub spółek niemających 

osobowości prawnej, albo”. 

 

Art. 12. W ustawie z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 

2004 r. Nr 4, poz. 27, z późn. zm.
18)

) wprowadza się następujące zmiany: 

1) art. 26 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 26. 1. W spółkach prowadzących działalność w zakresie gier i zakładów 

wzajemnych, o których mowa w art. 2, powołuje się rady nadzorcze. 

2. Za wkłady do kapitału zakładowego spółki akcyjnej występującej z wnioskiem o 

udzielenie zezwolenia mogą być wydawane tylko akcje imienne. 

3. KaŜda zmiana w strukturze kapitału spółek prowadzących działalność w zakresie, 

o którym mowa w art. 5 ust. 1, wymaga pisemnego zgłoszenia zamiaru takiej zmiany 

ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych, z zastrzeŜeniem ust. 4. 

4. KaŜda zmiana w strukturze kapitału spółek posiadających zezwolenie na 

prowadzenie działalności w zakresie gier na automatach o niskich wygranych wymaga 

pisemnego zgłoszenia zamiaru takiej zmiany właściwej izby skarbowej. 

                                                 
18)

 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 

2005 r. Nr 132, poz. 1111 i Nr 178, poz. 1479, z 2007 r. Nr 50, poz. 331 i Nr 192, poz. 1380 oraz z 2009 r. Nr 

18, poz. 97. 
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5. Minister właściwy do spraw finansów publicznych albo właściwa izba skarbowa 

moŜe wnieść uzasadniony sprzeciw w terminie 30 dni od dnia wpłynięcia zgłoszenia, o 

którym mowa w ust. 3 i 4. 

6. W przypadku gdy zmiana w strukturze kapitału dotyczy bezpośrednio akcji 

(udziałów) akcjonariusza (udziałowca) dysponującego akcjami (udziałami), których 

wartość nie przekracza jednej setnej kapitału spółki, nie stosuje się ust. 3 i 4. 

7. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 3 i 4, powinno zawierać: 
1) firmę spółki, jej siedzibę i adres; 

2) numer w rejestrze przedsiębiorców lub ewidencji działalności gospodarczej; 

3) imienne oznaczenie akcjonariuszy (udziałowców), z określeniem wartości ich 

akcji (udziałów); 

4) wskazanie nabywcy (zastawnika) w razie nabycia (zastawu) akcji lub 

udziałów: 

a) w przypadku spółek handlowych - przez podanie pełnej nazwy i adresu 

siedziby spółki, 

b) w przypadku osoby fizycznej - przez podanie danych osobowych tej osoby 

(imiona i nazwiska, wiek, obywatelstwo, miejsce zamieszkania, zawód oraz 

rodzaj, seria i numer dokumentu potwierdzającego toŜsamość); 
5) wskazanie źródeł pochodzenia środków na nabycie lub objęcie akcji 

(udziałów) i przedstawienie odpowiednich dokumentów potwierdzających 

legalność tych środków. 

8. Do zgłoszenia, o którym mowa w ust. 7, dołącza się: 
1) kopię aktu notarialnego umowy spółki lub statutu spółki; 

2) kopię umowy lub statutu spółki w przypadku spółki, o której mowa w ust. 7 pkt 

3 lit. a; 

3) dokumenty potwierdzające stan finansowy spółki, której akcje (udziały) są 
zbywane, oraz sytuację finansową nabywcy. 

9. Czynność prawna określona w ust. 3 i 4 dokonana bez zgłoszenia pisemnego 

zamiaru lub pomimo wniesienia sprzeciwu na podstawie ust. 5, jest niewaŜna.”; 

2) w art. 27b ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Przepisy ust. 1 stosuje się odpowiednio do sprzeciwu, o którym mowa w art. 26 ust. 

5.”; 

3) w art. 32: 

a)  w ust. 1: 

- pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

  „1) kopię aktu notarialnego umowy spółki lub statutu spółki akcyjnej;”, 

- pkt 5 otrzymuje brzmienie: 

  „5) kopie dokumentów wskazujących na prawo do władania budynkiem (lokalem) 

lub umowy zobowiązującej do oddania we władanie budynku (lokalu), w którym będą 
urządzane gry, a w przypadku punktu przyjmowania zakładów wzajemnych - zgodę 
władającego budynkiem (lokalem) na korzystanie z budynku (lokalu);”, 

- po pkt 6 dodaje się pkt 6a w brzmieniu: 

  „6a) numer w rejestrze przedsiębiorców,”, 

- pkt 17 i 18 otrzymują brzmienie: 

„17) oświadczenie o terminowym wywiązywaniu się z obowiązków podatkowych 

wobec budŜetu państwa; 

18) oświadczenie o terminowym opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne;”, 

b) w ust. 2 pkt 10 – 12 otrzymują brzmienie: 

„10) dokumenty potwierdzające legalność źródeł pochodzenia kapitału, a w 

szczególności: 
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a) oświadczenie o pokryciu kapitału z ujawnionych źródeł przychodów - w 

przypadku wspólnika będącego osobą fizyczną, 
b) sprawozdanie finansowe sporządzone w sposób określony w odrębnych 

przepisach - w przypadku wspólnika będącego osobą prawną, jeŜeli podmiotem 

występującym z wnioskiem jest spółka prawa handlowego; 

11) oświadczenie o terminowym wywiązywaniu się z obowiązków podatkowych 

wobec budŜetu państwa; 

12) oświadczenie o terminowym opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne;”; 

4) art. 33 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 33. 1. Osoby fizyczne będące wspólnikami spółki prowadzącej działalność w 

zakresie gier i zakładów wzajemnych, o których mowa w art. 5 ust. 1, przedstawiające 

sobą jedną setną kapitału, oraz osoby fizyczne będące członkami władz (zarządu, rady 

nadzorczej) spółki ubiegającej się o zezwolenie, a takŜe osoby fizyczne zarządzające 

podmiotem lub reprezentujące podmiot ubiegający się o zezwolenie na urządzanie loterii 

fantowych i gry bingo fantowe powinny posiadać nienaganną opinię, w szczególności 

muszą przedstawić oświadczenie, Ŝe nie były skazane prawomocnym wyrokiem za 

popełnione umyślnie przestępstwo lub przestępstwo skarbowe. 

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do nierezydentów będących osobami 

fizycznymi.”. 

Art. 13. W ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 

(Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.
19)

) wprowadza się następujące zmiany: 

 1) w art. 21
1
 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. W przypadku sporów związanych z zawarciem umowy, o której mowa w ust. 1, 

stosuje się przepis art. 110
17

.”; 

2) w art. 70 uchyla się ust. 3; 

3) w art. 104: 

a) po ust. 3 dodaje się ust. 3
1
 – 3

5
 w brzmieniu: 

„3
1
. Organizacja zbiorowego zarządzania sporządza roczne sprawozdanie merytoryczne 

ze swojej działalności, w terminie do końca pierwszego kwartału następującego po roku, 

za który sprawozdanie jest sporządzane. 

3
2
. Organizacja zbiorowego zarządzania prowadzi księgi rachunkowe i sporządza 

sprawozdanie finansowe zgodnie z ustawą z dnia  29 września 1994 r. o rachunkowości 

(Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z późn. zm.). 

3
3
. Roczne sprawozdanie finansowe organizacji zbiorowego zarządzania podlega badaniu 

przez biegłego rewidenta. Wyboru biegłego rewidenta dokonuje organ kontroli 

wewnętrznej organizacji. 

3
4
. Organizacja zbiorowego zarządzania niezwłocznie przekazuje sprawozdania, o których 

mowa w ust. 3
1
 i w ust. 3

2
, wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta ministrowi 

właściwemu do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz podaje je do 

publicznej wiadomości w sposób umoŜliwiający zapoznanie się z tymi sprawozdaniami 

przez zainteresowane podmioty. 

3
5
. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego określi, w 

drodze rozporządzenia, ramowy zakres sprawozdania, o którym mowa w ust. 3
1
, 

obejmujący w szczególności najwaŜniejsze informacje o działalności organizacji 

                                                 
19)

 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 94, poz. 658 i Nr 

121, poz. 843 oraz z 2007 r. Nr 99, poz. 662 i Nr 181, poz. 1293. 
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zbiorowego zarządzania w okresie sprawozdawczym pozwalające ocenić prawidłowość 
realizacji przez organizację jej celów statutowych.”, 

b) w  ust. 5 dodaje się pkt 3 w brzmieniu: 

„3) nie wypełnia obowiązku złoŜenia tabel wynagrodzeń do zatwierdzenia, w 

przypadkach określonych w art. 110
11

 ust. 2.”; 

4) w art. 106 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Organizacja zbiorowego zarządzania nie moŜe, bez waŜnych powodów, odmówić zgody 

na korzystanie z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych w granicach wykonywanego 

przez siebie zarządu.”; 

5) art. 107 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 107. JeŜeli na danym polu eksploatacji działa więcej niŜ jedna organizacja zbiorowego 

zarządzania, organizacją właściwą w rozumieniu ustawy jest organizacja, do której naleŜy 

twórca lub artysta wykonawca, a gdy twórca lub artysta wykonawca nie naleŜy do Ŝadnej 

organizacji albo nie ujawnił swojego autorstwa – organizacja wskazana przez Komisję 
Prawa Autorskiego, o której mowa w art. 110

1
.”; 

6) po art. 107 dodaje się art. 107
1
 w brzmieniu: 

„Art. 107
1
. 1. W zakresie pól eksploatacji wskazanych w art. 110

11
 ust. 2 poboru 

wynagrodzenia oraz udzielenia licencji na korzystanie z utworów i przedmiotów praw 

pokrewnych dokonuje jedna organizacja zbiorowego zarządzania. Wynagrodzenie jest 

pobierane z uwzględnieniem postanowień art. 110 w wysokości wskazanej w art. 110
12

 ust. 

4 albo wskazanej przez sąd w związku ze wszczęciem postępowania, o którym mowa w art. 

110
13

 ust. 1.; 

2. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, po zasięgnięciu 

opinii organizacji zbiorowego zarządzania, wskazuje, w drodze rozporządzenia, 

organizację, o której mowa w ust. 1, biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia 

efektywnego poboru wynagrodzeń i ich wypłaty uprawnionym. 

3. Organizacja wskazana w sposób określony w ust. 2 jest przedstawicielem pozostałych 

organizacji właściwych w rozumieniu ustawy.”; 

7) uchyla się art. 108 i 109;                                                     

8) art. 110 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 110. 1. Wysokość wynagrodzeń dochodzonych w zakresie zbiorowego zarządzania 

przez organizacje zbiorowego zarządzania powinna uwzględniać wysokość wpływów 

osiąganych z korzystania z utworów i przedmiotów praw pokrewnych, a takŜe charakter i 

zakres korzystania z tych utworów i przedmiotów praw pokrewnych. 

2. Łączne wynagrodzenie od podmiotu dokonującego uŜytkowania chronionych praw 

autorskich lub pokrewnych na rzecz twórców oraz innych uprawnionych z tytułu korzystania 

z utworów i przedmiotów praw pokrewnych nie moŜe przekraczać: 
1)  z tytułu nadawania – nie więcej niŜ 3% rocznego przychodu netto uzyskanego z tytułu 

emisji reklam, telesprzedaŜy i audycji sponsorowanych albo przychodu pochodzącego 

z pobranych bezpośrednio od abonentów opłat za dostęp do nadawanych programów, 

jeŜeli przychód ten jest w danym roku kalendarzowym wyŜszy; w przypadku 

nadawców, którzy nie emitują reklam oraz nadawców społecznych stawka naliczana 

będzie w stosunku do rocznych przychodów uzyskanych w związku z wykonywaniem 

koncesji, za poprzedni rok kalendarzowy, 

2)  z tytułu reemitowania – nie więcej niŜ 1,5% rocznego przychodu netto uzyskanego z 

opłat pobranych bezpośrednio od abonentów za dostęp do programów nadawanych 

lub reemitowanych w sieci kablowej albo na platformie satelitarnych, za poprzedni 

rok kalendarzowy, 

3)  z tytułu korzystania na pozostałych polach eksploatacji – nie więcej niŜ 3% rocznego 

przychodu netto uzyskanego z tytułu tego korzystania, za poprzedni rok kalendarzowy.”; 
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10) po rozdziale 12
1
 dodaje się rozdział 12

2
 w brzmieniu: 

 

„Rozdział 12
2 

 

Komisja Prawa Autorskiego 

 

Oddział 1. Przepisy ogólne 

 

Art. 110
8
. 1.  Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego 

powołuje Komisję Prawa Autorskiego, zwaną dalej „Komisją”. 

2. Do zadań Komisji naleŜy: 

1) rozpatrywanie spraw o zatwierdzanie i zmianę zatwierdzonych tabel wynagrodzeń za 

korzystanie z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych; 

2) rozstrzyganie sporów dotyczących stosowania tabel, o których mowa w pkt 1; 

3) rozstrzyganie sporów związanych z zawarciem umowy, o której mowa w art. 21
1
 ust. 1; 

4) wskazywanie organizacji właściwej w rozumieniu ustawy, w przypadku, o którym mowa 

w art. 107; 

5) rozpatrywanie spraw o odtworzenie akt oraz uzupełnienie lub sprostowanie orzeczenia 

Komisji; 

6) rozpatrywanie spraw o wykładnię orzeczenia Komisji. 

3. JeŜeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej, do postępowań przed Komisją 
stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania cywilnego o postępowaniu 

nieprocesowym. 

4. Przepisu art. 49 Kodeksu postępowania cywilnego nie stosuje się.  
 

 Art. 110
9
. 1. Komisja składa się z trzydziestu arbitrów powoływanych spośród 

kandydatów, o których mowa w ust. 3. 

2. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego ogłasza w co 

najmniej dwóch drukowanych dziennikach o zasięgu ogólnopolskim oraz w Biuletynie 

Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej, nie później niŜ na 60 dni przed 

upływem kadencji Komisji, informację o rozpoczęciu procedury powoływania arbitrów 

Komisji i wyznacza termin do przedstawiania kandydatów na arbitrów, nie krótszy niŜ 30 dni 

od dnia publikacji ogłoszenia. 

3. Kandydatów na arbitrów Komisji przedstawiają:  
1) organizacje zbiorowego zarządzania; 

2) stowarzyszenia twórców, artystów wykonawców i producentów; 

3) organizacje zrzeszające podmioty korzystające z utworów lub przedmiotów praw 

pokrewnych; 

4) podmioty korzystające z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych prowadzące 

działalność o charakterze ogólnopolskim. 

4. Kandydaci na arbitrów powinni posiadać odpowiednią wiedzę z zakresu prawa 

autorskiego i praw pokrewnych oraz niezbędne doświadczenie zawodowe. 

5. Arbitrem nie moŜe być osoba: 

1) pełniąca funkcje w organach podmiotów, o których mowa w ust. 3, niezaleŜnie od tego, 

czy podmiot ten przedstawił kandydaturę arbitra; 

2) skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe lub w 

stosunku do której orzeczono zakaz zajmowania określonego stanowiska, wykonywania 

określonego zawodu lub prowadzenia określonej działalności gospodarczej. 

6. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego powołuje do 

Komisji 15 arbitrów spośród kandydatów przedstawionych przez podmioty wymienione w 
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ust. 3 pkt 1 i 2 oraz 15 arbitrów przedstawionych przez podmioty wymienione w ust. 3 pkt 3 i 

4. 

7. Arbiter Komisji w wykonywaniu swoich funkcji jest niezaleŜny. 

8. Kadencja Komisji trwa 3 lata.  

9. Arbiter Komisji nie moŜe bez waŜnych powodów odmówić pełnienia funkcji członka 

zespołu orzekającego oraz przewodniczącego lub zastępcy przewodniczącego Komisji. 

 

 Art. 110
10

. 1. Przed upływem terminu określonego w art. 110
9
 ust. 8 mandat arbitra 

Komisji wygasa w przypadku śmierci arbitra lub jego odwołania przez ministra właściwego 

do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Odwołanie arbitra następuje w 

przypadku: 

1) zrzeczenia się pełnienia funkcji arbitra Komisji; 

2) skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe lub 

orzeczenia zakazu zajmowania określonego stanowiska, wykonywania określonego zawodu 

lub prowadzenia określonej działalności gospodarczej; 

3) choroby uniemoŜliwiającej pełnienie funkcji arbitra Komisji, trwającej dłuŜej niŜ 6 

miesięcy; 

4) objęcia stanowiska w organach podmiotów, o których mowa w art. 110
9
 ust. 3.  

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw kultury i ochrony 

dziedzictwa narodowego powołuje nowego arbitra, na zasadach określonych w art. 110
9
 ust. 1 

– 3. Mandat nowo powołanego arbitra wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów 

pozostałych arbitrów Komisji. 

4. W przypadku gdy arbiter, o którym mowa w ust. 1, był członkiem zespołu orzekającego 

Komisji lub gdy arbiter będący członkiem zespołu orzekającego został wybrany na 

przewodniczącego lub zastępcę przewodniczącego Komisji, nowy członek zespołu 

orzekającego jest wybierany zgodnie z zasadami określonymi dla danego postępowania. 

5. Do czasu wybrania nowego członka zespołu orzekającego Komisji zgodnie z ust. 3, 

zawieszeniu podlega postępowanie przed tym zespołem. 

 

 Art. 110
11

. 1. Członkom zespołów orzekających Komisji przysługuje 

wynagrodzenie: 

za udział w orzekaniu w sprawach, o których mowa w art. 110
8
 w ust. 2 pkt 1 – w wysokości 

dwukrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, 

włącznie z wypłatami z zysku, w kwartale poprzedzającym złoŜenie wniosku, ogłaszanego 

przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej 

Polskiej „Monitor Polski”, 

za udział w orzekaniu w sprawach, o których mowa w art. 110
8  

w ust. 2 pkt 2 – 4 – w 

wysokości przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 1, 

za udział w orzekaniu w sprawach, o których mowa w art. 110
8  

w ust. 2 pkt 5 i 6 – w 

wysokości 1/3 przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 1 

– wypłacane po wydaniu orzeczenia kończącego postępowanie przed Komisją. 
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, jest wypłacane z budŜetu państwa, z części 

będącej w dyspozycji ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa 

narodowego.   

3. W przypadku, o którym mowa w art. 110
10

 ust. 3, wynagrodzenie jest wypłacane członkom 

zespołu orzekającego Komisji, proporcjonalnie do liczby posiedzeń, w których brali udział. 

4. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego ogłasza 

w Dzienniku Urzędowym Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz w Biuletynie 

Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej nazwiska arbitrów wchodzących w 
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skład Komisji oraz informacje o wygaśnięciu mandatu arbitra, odwołaniu arbitra i powołaniu 

nowego arbitra. 

 

 Art. 110
12

. 1. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, 

w terminie 14 dni od dnia powołania Komisji, zwołuje posiedzenie Komisji, na którym 

arbitrzy dokonują wyboru przewodniczącego Komisji. Wybór jest dokonywany większością 
2/3 głosów w obecności co najmniej 2/3 liczby arbitrów Komisji. W przypadku niedokonania 

wyboru przewodniczącego na posiedzeniu Komisji, przewodniczącego powołuje minister 

właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w terminie 14 dni od 

zakończenia posiedzenia Komisji. 

2. Zastępca przewodniczącego Komisji jest wybierany, powoływany i odwoływany na 

wniosek przewodniczącego Komisji, który wskazuje kandydata na to stanowisko, na zasadach 

określonych w ust. 1. 

3. Wniosek o odwołanie arbitra z funkcji przewodniczącego Komisji, ze wskazaniem 

kandydatów na to stanowisko, moŜe złoŜyć co najmniej dziesięciu arbitrów. 

4. Przewodniczący Komisji, w terminie 14 dni od dnia złoŜenia wniosku, o którym mowa w 

ust. 3, zwołuje posiedzenie Komisji, na którym wniosek poddaje się głosowaniu według zasad 

określonych w ust. 1. 

5. Przewodniczący Komisji oraz jego zastępca nie mogą być członkami zespołów 

orzekających Komisji.  

6. Przewodniczący Komisji wykonuje czynności określone w art. 130 § 1 – 4 i art. 130
2
 §  1 – 

3 Kodeksu postępowania cywilnego oraz przekazuje sprawy do rozpoznania przez właściwy 

zespół orzekający Komisji. 

 

 Art. 110
13

. Obsługę techniczno-organizacyjną Komisji zapewnia urząd obsługujący 

ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.  

 

 Art. 110
14

. Przewodniczącemu Komisji i jego zastępcy przysługuje wynagrodzenie 

miesięczne w wysokości dwukrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze 

przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, za poprzedni kwartał, ogłaszanego przez 

Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej 

Polskiej „Monitor Polski”, wypłacane z budŜetu państwa, z części będącej w dyspozycji 

ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. 

 

 Art. 110
15

. 1. Rozpoznawanie spraw naleŜących do właściwości Komisji podlega 

opłatom, które powinny być wniesione wraz z wnioskiem o ich rozpoznanie, na rachunek 

bankowy urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa 

narodowego, w wysokości: 

1) dziesięciokrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze 

przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w kwartale poprzedzającym złoŜenie 

wniosku, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku 

Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” – w sprawach, o których mowa w 

art. 110
8
 ust. 2 pkt 1; 

2) trzykrotnego przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 1 – w sprawach, o których 

mowa w art. 110
8
 ust. 2 pkt 2 – 4; 

3) przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 1 – w sprawach o wykładnię 
orzeczenia Komisji wydanego w składzie trzyosobowym;  

4) jednego i dwóch trzecich przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 1 – w 

sprawach o wykładnię orzeczenia Komisji wydanego w składzie pięcioosobowym. 

2. Opłaty, o których mowa w ust. 1, stanowią dochód budŜetu państwa. 
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 Art. 110
16

. 1. Posiedzenia zespołów orzekających mogą toczyć się przy obecności co 

najmniej 2/3 składu trzyosobowego zespołu orzekającego i 3/5 składu pięcioosobowego 

zespołu orzekającego. 

2. Orzeczenia zespołu orzekającego Komisji zapadają większością głosów składu zespołu 

orzekającego. 

3. Orzeczenia kończące postępowanie zapadają w obecności całego składu zespołu 

orzekającego.  

4. Orzeczenia kończące postępowanie doręcza się z urzędu uczestnikom wraz 

z uzasadnieniem.                                                 

 

Oddział 2. Zatwierdzanie tabel wynagrodzeń 
 

 Art. 110
17

. 1. Sprawy o zatwierdzanie tabel wynagrodzeń za korzystanie z utworów 

lub przedmiotów praw pokrewnych rozpatruje zespół orzekający Komisji w składzie 

pięcioosobowym.  

2. W terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku w sprawie, o której mowa w ust. 1, 

przewodniczący Komisji wyznacza z listy arbitrów Komisji do zespołu orzekającego dwóch 

arbitrów przedstawionych do Komisji przez podmioty wymienione w art. 110
9
 ust. 3 pkt 1 i 2 

oraz dwóch arbitrów przedstawionych do Komisji przez podmioty wymienione w art. 110
9
 

ust. 3 pkt 3 i 4. 

3. Arbitrzy wyznaczeni zgodnie z ust. 2, na posiedzeniu zwołanym przez przewodniczącego 

Komisji, wybierają przewodniczącego zespołu orzekającego z listy arbitrów Komisji, 

bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej 3 arbitrów. 

4. JeŜeli arbitrzy nie wybiorą przewodniczącego zespołu orzekającego w terminie miesiąca od 

dnia ich wyznaczenia do zespołu orzekającego, zostanie on wyznaczony przez 

przewodniczącego Komisji.  

 

 Art. 110
18

. 1. Wniosek o zatwierdzenie tabeli wynagrodzeń za korzystanie z utworów 

lub przedmiotów praw pokrewnych objętych zbiorowym zarządzaniem składa organizacja 

zbiorowego zarządzania. Wniosek o zatwierdzenie wspólnej tabeli moŜe złoŜyć wspólnie 

kilka organizacji.  

2. Organizacja zbiorowego zarządzania jest obowiązana do przedłoŜenia Komisji do 

zatwierdzenia tabel wynagrodzeń za korzystanie z utworów lub przedmiotów praw 

pokrewnych w przypadkach, o których mowa w art. 21 ust. 1 i 2
1
, art. 21

1
 ust. 1 i art.  70 ust. 

2
1
, oraz na polu eksploatacji odtwarzanie, w przypadkach, o których mowa w ust. 3.  

3. Sprawy z wniosków o zatwierdzenie tabel wynagrodzeń, o których mowa w ust. 2 

podlegają wspólnemu rozpoznaniu w ramach jednego postępowania i kończą się 
zatwierdzeniem jednej, wspólnej tabeli wynagrodzeń na danym polu eksploatacji obejmującej 

wszystkie rodzaje utworów oraz przedmioty praw pokrewnych. 

4. Wniosek o zatwierdzenie tabeli wynagrodzeń powinien zawierać określenie: 

1) pól eksploatacji, których dotyczy tabela wynagrodzeń; 
2) kategorii utworów lub przedmiotów praw pokrewnych, której dotyczy tabela 

wynagrodzeń; 
3) kategorii podmiotów uprawnionych, w imieniu których wnioskodawca działa; 

4) wysokości stawki wynagrodzenia, z zastrzeŜeniem ust. 5; 

5) maksymalnej wysokości kosztów inkasa i repartycji, jakie organizacja stosująca tabelę 
będzie mogła potrącić z inkasowanych kwot na poszczególnych polach eksploatacji.   

5. Organizacja zbiorowego zarządzania we wnioskach o zatwierdzenie tabel wynagrodzeń ma 

obowiązek przedstawić niŜsze stawki wynagrodzeń obowiązujące instytucje kultury i 
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oświatowe korzystające z utworów i przedmiotów praw pokrewnych w zakresie prowadzonej 

przez nie działalności statutowej, jeŜeli to korzystanie nie łączy się z osiąganiem korzyści 

majątkowych. 

6. Uczestnikami postępowania w sprawach o zatwierdzenie tabel wynagrodzeń są:  
1) wnioskodawca; 

2) inne organizacje zbiorowego zarządzania, które w udzielonym im zezwoleniu, o którym 

mowa w art. 104 ust. 2 pkt 2, mają wskazane pola eksploatacji, których dotyczą tabele 

wynagrodzeń, jeŜeli złoŜą wniosek o udział w tym postępowaniu; 

3) organizacje zrzeszające podmioty korzystające z utworów lub przedmiotów praw 

pokrewnych, których działalność obejmuje pola eksploatacji wynikające z tabel, jeŜeli złoŜą 
wniosek o udział w tym postępowaniu; 

4) podmioty korzystające z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych, których 

działalność obejmuje pola eksploatacji wynikające z tabel, prowadzące działalność o 

charakterze ogólnopolskim, jeŜeli złoŜą wniosek o udział w tym postępowaniu.  

7. Na odmowę dopuszczenia do wzięcia udziału w sprawie przysługuje zaŜalenie. 

8. Przewodniczący zespołu orzekającego Komisji zamieszcza w co najmniej dwóch 

drukowanych dziennikach o zasięgu ogólnokrajowym oraz w Biuletynie Informacji 

Publicznej na stronie podmiotowej ministra właściwego do spraw kultury i ochrony 

dziedzictwa narodowego ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie zatwierdzenia tabel 

wynagrodzeń i wzywa zainteresowane organizacje zrzeszające podmioty korzystające z 

utworów lub przedmiotów praw pokrewnych do wstępowania do postępowania, wyznaczając 

termin nie krótszy niŜ miesiąc od dnia opublikowania ogłoszenia. 

 

 Art. 110
19

. 1. Zespół orzekający wydając orzeczenie zatwierdza, odmawia 

zatwierdzenia albo zmienia i zatwierdza zmienione w ten sposób tabele wynagrodzeń.  
2. Wydając orzeczenie, zespół orzekający bierze pod uwagę: 
1)   kryteria określone w art. 110;  

kwotę ogólnego obciąŜenia podmiotów korzystających z utworów lub przedmiotów praw 

pokrewnych z tytułu korzystania z praw autorskich i praw pokrewnych na danym polu 

eksploatacji;  

zebrany w sprawie materiał dowodowy;  

stanowiska uczestników postępowania;  

5) uzasadniony interes społeczny.  

3. Zatwierdzone tabele wynagrodzeń zawierają sztywne stawki wynagrodzeń, określone 

kwotowo lub procentowo. 

4. W przypadku, o którym mowa w art. 110
18

 ust. 3, orzeczenie zespołu orzekającego Komisji 

wskazuje, na podstawie zatwierdzonych w tym postępowaniu tabel, kwotę obciąŜenia 

podmiotów korzystających z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych oraz udział 

poszczególnych kategorii uprawnionych w tej kwocie. 

5. Przewodniczący Komisji publikuje zatwierdzone tabele wynagrodzeń w Biuletynie 

Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra właściwego do spraw kultury 

i ochrony dziedzictwa  narodowego oraz na stronie internetowej urzędu obsługującego 

ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. 

6. Organizacje zbiorowego zarządzania do dnia 15 lutego dokonują corocznej waloryzacji 

określonych kwotowo stawek wynagrodzeń w oparciu o średnioroczny wskaźnik cen 

towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego 

za ostatni rok oraz przekazują informację o zwaloryzowanych stawkach wynagrodzeń 
przewodniczącemu Komisji. Stawki te są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej na 

stronie podmiotowej ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa  
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narodowego oraz na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw 

kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. 

 

 Art. 110
20

. 1. Uczestnik postępowania niezadowolony z orzeczenia Komisji, 

wydanego na podstawie art. 110
19

 ust. 1, moŜe, w terminie 14 dni od dnia doręczenia 

orzeczenia, złoŜyć wniosek o przekazanie całości lub części sprawy o zatwierdzenie tabeli do 

sądu, który rozpoznaje ją jako sąd pierwszej instancji. 

2. W przypadku złoŜenia wniosku, o którym mowa w ust. 1, przewodniczący Komisji 

przekazuje go niezwłocznie wraz z aktami sprawy do sądu oraz publikuje informację 
o złoŜeniu tego wniosku w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra 

właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego i na stronie internetowej 

urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa 

narodowego. 

3. W razie niewniesienia wniosku, o którym mowa w ust. 1, orzeczenie Komisji staje się 
prawomocne w całości lub w części, co do której nie złoŜono wniosku. 

4. ZłoŜenie wniosku o przekazanie sprawy do sądu powoduje utratę mocy orzeczenia Komisji 

w całości lub w części, co do której wniosek został złoŜony. 

 

Art. 110
21

. W przypadku istotnej zmiany okoliczności stanowiących podstawę orzeczenia 

w sprawie zatwierdzenia tabeli wynagrodzeń, kaŜdy kto ma interes prawny moŜe złoŜyć do 

Komisji wniosek o zmianę zatwierdzonej tabeli wynagrodzeń. Do postępowania w sprawie 

zmiany zatwierdzonej tabeli stosuje się przepisy oddziałów 1 i 2. 

 

 Art. 110
22

. 1. Stawki określone w zatwierdzonych tabelach wynagrodzeń stosuje się 
w umowach, których stroną jest organizacja zbiorowego zarządzania. 

2. Postanowienia umowne określające stawkę w innej wysokości niŜ zatwierdzona w tabeli 

wynagrodzeń są niewaŜne, a ich miejsca zajmują odpowiednie stawki określone w tych 

tabelach, z zastrzeŜeniem ust. 3. 

3. Zastosowanie stawki innej niŜ wynikająca z zatwierdzonej tabeli wynagrodzeń moŜe 

nastąpić wyłącznie na podstawie umowy zawartej między organizacją zbiorowego 

zarządzania i organizacją zrzeszającą podmioty korzystające z utworów lub przedmiotów 

praw pokrewnych albo podmiotem korzystającym z utworów lub przedmiotów praw 

pokrewnych prowadzącym działalność o charakterze ogólnopolskim. 

 

Oddział 3. Wskazywanie organizacji właściwej w rozumieniu ustawy 

 

 Art. 110
23

. 1. Organizację właściwą w rozumieniu ustawy, w przypadkach, o których 

mowa w  art. 107, wskazuje zespół orzekający w składzie dwóch arbitrów oraz 

przewodniczącego zespołu, wyznaczonych z listy arbitrów Komisji przez przewodniczącego 

Komisji. 

2. Wniosek w sprawie, o której mowa w ust. 1, moŜe złoŜyć: 
1) twórca lub artysta wykonawca; 

2) organizacja zbiorowego zarządzania; 

3) organizacja zrzeszająca podmioty korzystające z utworów lub artystycznych wykonań; 
4) podmiot korzystający z utworów lub artystycznych wykonań. 
3. Uczestnikami postępowania, o którym mowa w ust. 1, są: 
1) wnioskodawca; 

2) organizacje zbiorowego zarządzania, które na podstawie treści udzielonego im zezwolenia, 

o którym mowa w art. 104 ust. 2 pkt 2, zarządzają prawami autorskimi lub prawami 
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pokrewnymi tej samej kategorii utworów lub artystycznych wykonań na polu eksploatacji, 

którego dotyczy wniosek; 

3) organizacje zrzeszające podmioty korzystające z utworów lub artystycznych wykonań, 
których działalność objęta jest zakresem wniosku, jeŜeli złoŜą wniosek o udział w tym 

postępowaniu; 

4) podmioty korzystające z utworów lub artystycznych wykonań prowadzące działalność o 

charakterze ogólnopolskim, których działalność objęta jest zakresem wniosku, jeŜeli złoŜą 
wniosek o udział w tym postępowaniu. 

4. Na odmowę dopuszczenia do wzięcia udziału w sprawie przysługuje zaŜalenie. 

5. Przewodniczący zespołu orzekającego Komisji zamieszcza ogłoszenie o wszczęciu 

postępowania, o którym mowa w ust. 1. Do ogłoszenia stosuje się przepis art. 110
18

 ust. 8. 

6. Od orzeczenia zespołu orzekającego wydanego w trybie określonym w ust. 1 – 4, w terminie 

14 dni od dnia jego doręczenia, przysługuje odwołanie do sądu. W postępowaniu toczącym 

się wskutek wniesienia odwołania stosuje się przepisy Kodeksu postępowania cywilnego o 

apelacji. 

 

Oddział 4. Rozstrzyganie sporów 

 

 Art. 110
24

. 1. Zespół orzekający w składzie dwóch arbitrów, wyznaczonych po jednym 

przez kaŜdą ze stron z listy arbitrów Komisji oraz przewodniczącego zespołu orzekającego 

wybranego przez tak wyznaczonych arbitrów rozstrzyga spory dotyczące stosowania tabel 

wynagrodzeń oraz spory związane z zawarciem umowy, o której mowa w art. 21
1
 ust. 1. 

JeŜeli jedna ze stron nie wyznaczy arbitra albo arbitrzy nie wybiorą przewodniczącego 

zespołu orzekającego, zostaną oni wyznaczeni przez przewodniczącego Komisji.  

2. Do postępowania przed Komisją w sprawach, o których mowa w ust. 1, stosuje się 
odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania cywilnego o postępowaniu przed sądem 

polubownym. 

3. Strona niezadowolona z orzeczenia zespołu orzekającego Komisji, o którym mowa w ust. 

1, moŜe, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia, wnieść powództwo do sądu. 

4. Niepoddanie sporu pod rozstrzygnięcie w trybie określonym w ust. 1 nie stanowi 

przeszkody do wniesienia powództwa do sądu. 

 

Oddział 5. Pozostałe postępowania 

 

 Art. 110
25

. 1. Sprawy o odtworzenie akt rozpatrują zespoły orzekające w składzie 

dwóch arbitrów oraz przewodniczącego, wyznaczonych z listy arbitrów Komisji przez 

przewodniczącego Komisji. 

2. Do postępowania przed Komisją w sprawie o odtworzenie akt stosuje się przepisy Kodeksu 

postępowania cywilnego o postępowaniu w razie zaginięcia lub zniszczenia akt. 

3. Sprawy o uzupełnienie, sprostowanie lub wykładnię orzeczenia Komisji rozpatruje zespół 

orzekający w takim samym składzie, który wydał orzeczenie w sprawie. 

 

Oddział 6. Postępowanie przed sądem 

 

 Art. 110
26

. 1. Sądem właściwym do rozpoznawania spraw, o których mowa w art. 

110
20

, art. 110
21

, art. 110
23

 ust. 5 i art. 110
24

 ust. 3 i 4, jest sąd okręgowy. 

2. Minister Sprawiedliwości wyznaczy, w drodze rozporządzenia, jeden sąd okręgowy 

właściwy do rozpoznawania spraw, o których mowa w ust. 1. 

3. Wnioski, o których mowa w art. 110
20 

i 110
21

, oraz odwołanie, o którym mowa w art. 110
23

 

ust. 5, wnosi się za pośrednictwem Komisji. 
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 Art. 110
27

.
 
Sąd, o którym mowa w art. 110

26
 ust. 2, rozpoznaje takŜe zaŜalenia na 

postanowienia zespołów orzekających Komisji wydane w toku postępowaniu przed Komisją. 
Przepisy art. 394 – 398 Kodeksu postępowania cywilnego stosuje się odpowiednio. 

 

 Art. 110
28

. 1. Uczestnikami w sprawie są: 
1) wnioskodawca; 

2) podmiot składający wniosek o przekazanie sprawy do sądu lub odwołanie; 

3) organizacje zbiorowego zarządzania, które w udzielonym im zezwoleniu, o którym mowa 

w art. 104 ust. 2 pkt 2, mają wskazane pola eksploatacji, których dotyczy wniosek lub 

odwołanie; 

4) organizacje zrzeszające podmioty korzystające z utworów lub przedmiotów praw 

pokrewnych, których działalność jest objęta zakresem wniosku lub odwołania, jeŜeli 

przystąpią do postępowania przed jego zakończeniem w drugiej instancji; 

5) podmioty korzystające z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych, których 

działalność jest objęta zakresem wniosku lub odwołania, prowadzące działalność 
o charakterze ogólnopolskim, jeŜeli przystąpią do postępowania przed jego zakończeniem w 

drugiej instancji. 

2. Na odmowę dopuszczenia do wzięcia udziału w sprawie przysługuje zaŜalenie. 

Art. 110
29

.
 
Do postanowień kończących postępowanie w sprawach o zatwierdzenie lub 

zmianę zatwierdzonych tabel wynagrodzeń stosuje się art. 110
19

. Postanowienia te są 
doręczane z urzędu przewodniczącemu Komisji.”. 

 

Art. 14. W ustawie z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 

80, poz. 903 i z 2004 r. Nr 141, poz. 1492) w art. 2 wprowadza się następujące zmiany: 

1) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Spełnienie wymagań, o których mowa w ust. 2, stwierdza starosta w formie 

zaświadczenia albo właściciel lokalu w oświadczeniu składanym jest pod rygorem 

odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania, zgodnie z Kodeksem karnym.”; 

2) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu: 

„3a. Organ administracji publicznej, której właściciel lokali składa oświadczenie, 

poucza przed złoŜeniem oświadczenia o odpowiedzialności karnej, o której mowa w 

ust. 3.”. 

 

Art. 15. W ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, 

poz. 1118, z późn. zm.
20)

) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 9 wprowadza się następujące zmiany: 

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Właściwy organ, po uzyskaniu upowaŜnienia ministra, który ustanowił 

przepisy techniczno-budowlane, w drodze postanowienia, udziela bądź 
odmawia zgody na odstępstwo, z zastrzeŜeniem ust. 2a.”, 

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: 

„2a. W przypadku przepisów techniczno-budowlanych, o których mowa w art. 

7 ust. 1 pkt 1, ustalających warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać 

                                                 
20)

 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 170, poz. 1217, z 

2007 r. Nr 88, poz. 587, Nr 99, poz. 665, Nr 127, poz. 880, Nr 191, poz. 1373 i Nr 247, poz. 1844 oraz z 2008 r. 

Nr 145, poz. 914, Nr 199, poz. 1227, Nr 206, poz. 1287 i Nr 210, poz. 1321 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 

18, poz. 97 i Nr 31, poz. 206. 
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budynki i związane z nimi urządzenia oraz ich usytuowanie, nie jest wymagane 

uzyskanie upowaŜnienia ministra, który te przepisy ustanowił, do udzielenia 

zgody na odstępstwo.”, 

c) dodaje się ust.  5 i 6 w brzmieniu: 

„5. W przypadku, o którym mowa w ust. 2a, wniosek o udzielenie zgody na 

odstępstwo, zawierający dane określone w ust. 3, inwestor składa do 

właściwego organu przed wystąpieniem z wnioskiem o pozwolenie na budowę. 
 6. Właściwy organ, o którym mowa w ust. 4a, moŜe uzaleŜnić udzielenie 

zgody na odstępstwo od spełnienia dodatkowych warunków.”. 

 

   

Art. 16. W ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz.U. Nr 88, poz. 439, 

z późn. zm. 
21)

) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 43: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Z zastrzeŜeniem przepisu ust. 1b, urzędy statystyczne wydają wpisanym do rejestru 

podmiotów zaświadczenia o nadanym im i ich jednostkom lokalnym numerze 

identyfikacyjnym wraz z zakodowanymi cechami i opisem tych cech niezwłocznie, nie 

później niŜ w ciągu 7 dni od daty otrzymania wniosku.”; 

b) po ust. 1a dodaje się ust. 1b w brzmieniu: 

„1b. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do przedsiębiorców  wpisanych do ewidencji 

działalności gospodarczej albo rejestru przedsiębiorców.”; 

2) w art. 44 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 

„1a. Ilekroć przepisy odrębne nakładają na przedsiębiorców obowiązek podawania 

numeru identyfikacyjnego podmiotu nadanego w rejestrze podmiotów, organ 

wpisuje ten numer z urzędu na podstawie informacji na stronie internetowej, o 

której mowa w art. 45a.”; 
3) art.56 otrzymuje brzmienie:  

„Art. 56. Kto wbrew obowiązkowi przekazuje dane statystyczne niezgodne ze stanem 

faktycznym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności 

do 6 miesięcy.”. 

 

   Art. 17. W ustawie z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2005 r. 

Nr 127, poz. 1066, z późn. zm.
22)

) wprowadza się następujące zmiany: 

1) uchyla się art. 17; 

2) art. 18 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 18. 1. Przedsiębiorca podejmujący i wykonujący działalność gospodarczą 
polegająca na świadczeniu usług turystycznych obejmujących polowania wykonywane 

                                                 
21)

  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 88, poz. 

554 i Nr 121, poz. 769, z 1998 r. Nr 99, poz. 632 i Nr 106, poz. 668, z 2001 r. Nr 100, poz. 1080, z 2003 r. Nr 

217, poz. 2125, z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217, z 2007 

r. Nr 166, poz. 1172, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97. 

 

 
22)

  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 175, poz. 1462, z 

2006 r. Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 176, poz. 1238 oraz z 2008 r. Nr 201, poz. 1237 oraz z 2009 r. Nr 

92, poz. 753. 
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przez cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz polowania za granicą 
jest obowiązany spełniać następujące warunki: 

 1) ustanowić obowiązkowe zabezpieczenie majątkowe roszczeń osób trzecich z 

tytułu niewykonania lub nienaleŜytego wykonania zobowiązania przez 

przedsiębiorcę; 
 2) złoŜyć z wynikiem pozytywnym egzamin ze znajomości zasad wykonywania 

polowania oraz zasad ochrony przyrody lub zatrudniać osobę spełniającą ten 

warunek; 

 3) składać marszałkowi województwa właściwemu ze względu na siedzibę albo 

miejsce zamieszkania przedsiębiorcy, przed upływem terminu obowiązywania 

poprzedniej umowy albo blokady, oryginały dokumentów potwierdzających zawarcie 

kolejnych umów, albo dokonania kolejnej blokady środków finansowych, o których 

mowa w ust. 3. 

2. Warunkiem wykonywania działalności, o której mowa w ust. 1, jest równieŜ 
niekaralność przedsiębiorcy i osób kierujących jego działalnością za umyślne 

przestępstwo określone ustawą oraz przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu. 

3. Ustanowienie zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, polega na: 

 1) zawarciu umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody 

wyrządzone w związku z wykonywaniem działalności albo 

 2) zawarciu umowy gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, albo 

 3) blokadzie środków finansowych na rachunku bankowym, na rzecz właściwego 

zarządu województwa, w wysokości 4 % rocznego przychodu z tytułu wykonywania 

przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej, o której mowa w ust. 1, uzyskanego 

w roku obrotowym poprzedzającym rok zawarcia umowy, jednak nie mniej niŜ 
równowartość w złotych 20.000 euro obliczoną według średniego kursu walut 

obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia miesiąca 

poprzedzającego miesiąc, w którym została dokonana blokada środków. 

4. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych w porozumieniu z ministrem 

właściwym do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, minimalną wysokość 
sumy gwarancji, o których mowa w ust. 3 pkt 2, uwzględniając zakres wykonywanej 

przez przedsiębiorców działalności. 

5. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych w porozumieniu z ministrem 

właściwym do spraw środowiska, po zasięgnięciu opinii Polskiej Izby Ubezpieczeń, 
określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres ubezpieczenia obowiązkowego, o 

którym mowa w ust. 3 pkt 1, termin powstania obowiązku ubezpieczenia oraz minimalną 
sumę gwarancyjną, biorąc w szczególności pod uwagę specyfikę wykonywanej 

działalności.”; 

2) uchyla się art. 19 i 20; 

3) art. 22 a otrzymuje brzmienie:  

„Art. 22a. 1. W przypadku stwierdzenia naruszeń warunków wymaganych do prowadzenia 

działalności gospodarczej, o której mowa w art. 18 ust. 1, marszałek województwa 

właściwy ze względu na siedzibę albo miejsce zamieszkania przedsiębiorcy wzywa do 

usunięcia naruszeń w wyznaczonym terminie. 

2. W przypadku nie usunięcia naruszeń, o których mowa w ust. 1,  marszałek właściwy ze 

względu na siedzibę albo miejsce zamieszkania przedsiębiorcy wydaje decyzję o zakazie 

wykonywania działalności gospodarczej, o której mowa w art. 18 ust. 1 przez okres 3 lat.”; 

4) w art. 52 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) wprowadza do obrotu zwierzynę Ŝywą lub mięso zwierzyny ubitej bez spełnienia 

wymagań, o których mowa w art. 22 ust. 1.”.   



                                                                                                              Projekt 1.4.12.10.09 

 33

Art. 18. W ustawie z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji 

podatników i płatników (Dz. U. z 2004 r. Nr 269, poz. 2681, z późn. zm.
23)

) wprowadza się 
następujące zmiany: 

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

„2. Nadanie NIP następuje w drodze decyzji wydanej przez naczelnika urzędu 

skarbowego. Decyzja o nadaniu NIP moŜe zostać wydana w formie elektronicznej.”; 

2) w art. 15 ust. 1a otrzymuje brzmienie: 

„1a. Do przestrzegania tajemnicy skarbowej w zakresie dokumentacji, o której mowa w art. 

13 ust. 1, są obowiązane: 

1) osoby wymienione w art. 294 § 1 pkt 1, 4 i 5 Ordynacji podatkowej; 

2) sędziowie; 

3) pracownicy organów pośredniczących w składaniu zgłoszeń identyfikacyjnych i 

aktualizacyjnych; 

4) pracownicy urzędów statystycznych, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz 

Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w zakresie danych objętych 

wnioskiem o wpis do ewidencji działalności gospodarczej oraz załączonymi do 

niego zgłoszeniami.”. 
  

 

Art. 19. W ustawie z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach pielęgniarki i połoŜnej (Dz. U. z 

2001 r. Nr 57, poz. 602, z późn. zm.
24)

) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 10h uchyla się ust. 3a i 3b; 

2) w art. 25 uchyla się ust. 5a; 

3) w art. 25a: 

a) ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. Do wniosku, o którym mowa w ust. 4, uprawniona pielęgniarka, połoŜna wspólnik 

spółki dołącza kopię umowy spółki, o której mowa w ust. 1.”, 

b) ust. 8 otrzymuje brzmienie: 

„8. Do grupowej praktyki wykonywanej przez pielęgniarki, połoŜne wyłącznie w miejscu 

wezwania stosuje się przepisy ust. 4 pkt 1 i 3 oraz art. 25 ust. 4.”; 

4) uchyla się art. 25e. 

 

Art. 20. W ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w 

gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, Nr 180, poz. 1495 oraz z 2006 r. Nr 144, poz. 

1042) wprowadza się następujące zmiany: 

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

„1. Ustawa określa zadania gminy oraz obowiązki właścicieli nieruchomości dotyczące 

utrzymania czystości i porządku, a takŜe warunki prowadzenia rejestrów podmiotów 

świadczących usługi w zakresie utrzymania czystości i porządku w gminach.”; 

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

„1. Właściciele nieruchomości przy wykonywaniu obowiązku określonego w art. 5 ust. 1 

pkt 3b obowiązani są do udokumentowania, w formie umowy korzystania z usług 

                                                 
23) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 113, z 2006 

r. Nr 104, poz. 708 i 711, z 2007 r. Nr 112, poz. 769, z 2008 r. Nr 209, poz. 1318 oraz z 2009 r. Nr 3, poz. 11 i 

Nr 18, poz. 97. 

 
24)

 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 89, poz. 969,z 2003 

r. Nr 109, poz. 1029, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 92, poz. 885 i Nr 173, poz. 1808, z 2005 r. Nr 175, poz. 1461 

oraz z 2007 r. Nr 176, poz. 1237 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33 i Nr 76, poz. 641. 
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wykonywanych przez zakład będący gminną jednostką organizacyjną lub przedsiębiorcę 
wpisanego do rejestru, o którym mowa w art. 7a, prowadzącego działalność w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub w zakresie 

opróŜniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, przez 

okazanie takiej umowy i dowodów płacenia za takie usługi.”; 

3) uchyla się rozdział 4; 

4) dodaje się rozdział 4a w brzmieniu: 

 

„Rozdział 4a 

 

Działalność regulowana w zakresie świadczenia usług 

 

„Art. 7a. 1. Działalność w zakresie: 

 1) odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, 

 2) opróŜniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, 

 3) ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, 

 4) prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a takŜe grzebowisk i spalarni zwłok 

zwierzęcych i ich części 

- jest działalnością regulowaną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o 

swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095) i wymaga 

wpisu do rejestru podmiotów świadczących usługi w zakresie utrzymania czystości i 

porządku w gminach, zwanego dalej „rejestrem”. 

2. Wpis do rejestru działalności, o której mowa w ust. 1, podlega jednorazowej opłacie w 

wysokości 15 zł. 

 

Art. 7b. 1. Organem prowadzącym rejestr, o których mowa w art. 7a, jest wójt, burmistrz 

lub prezydent miasta. 

2. Rejestr moŜe być prowadzony w systemie informatycznym. 

3. Rejestr prowadzi gmina miejscowo właściwa dla miejsca zamieszkania lub siedziby 

przedsiębiorcy. 

 

Art. 7c. 1. Rada gminy uchwala regulamin świadczenia usług w zakresie utrzymania 

czystości i porządku w gminach. 

2. Regulamin, o którym mowa w ust. 1, jest aktem prawa miejscowego. 

3. Regulamin, o którym mowa w ust. 1, określa warunki wykonywania działalności, o 

której mowa w art. 7a, a w szczególności: 

12) opis wyposaŜenia technicznego niezbędnego do realizacji zadań; 
13) miejsca odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych wynikające z 

wojewódzkiego planu gospodarki odpadami, do których odpady mają być przekazywane 

dla usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości; 

14) dokumenty o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na 

ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, które przedsiębiorca powinien posiadać; 
15) wymagania w zakresie jakości świadczonych usług; 

16) niezbędne zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej wymagane po 

zakończeniu działalności objętej wpisem; 

17) inne wymagania szczególne wynikające z odrębnych przepisów, w tym wymagania 

dotyczące standardu sanitarnego wykonywania usług, ochrony środowiska i obowiązku 

prowadzenia odpowiedniej dokumentacji działalności objętej wpisem; 

18) sposób postępowania z poszczególnymi rodzajami odpadów komunalnych; 

19) dopuszczalny do składowania poziom odpadów komunalnych ulegających biodegradacji; 
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20) sposób realizacji obowiązku ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji. 

4. Gminne jednostki organizacyjne prowadzące na obszarze własnej gminy działalność, o 

której mowa w art. 7a, na zasadach określonych w ustawie nie mają obowiązku uzyskania 

wpisu do rejestru, ale muszą spełniać warunki wymagane przy udzielaniu takiego wpisu. 

5. Minister właściwy do spraw środowiska kierując się potrzebą zapewnienia 

maksymalnego bezpieczeństwa dla środowiska i mieszkańców, określi, w drodze 

rozporządzenia, szczegółowy sposób określania wymagań, o których mowa w ust. 3 pkt 1 

i 2. 

 

Art. 7d. 1. Wpisu do rejestru dokonuje się na podstawie pisemnego wniosku 

przedsiębiorcy, zawierającego następujące dane: 

1) imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy 

ubiegającego się o wpis, 

2) numer w rejestrze przedsiębiorców albo ewidencji działalności gospodarczej oraz 

numer identyfikacji podatkowej (NIP); 

3) określenie przedmiotu i obszaru działalności; 

4) informacje o technologiach stosowanych lub przewidzianych do stosowania przy 

świadczeniu usług w zakresie działalności objętej wnioskiem; 

5) proponowane zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej planowane 

po zakończeniu działalności; 

6) określenie terminu podjęcia działalności objętej wnioskiem oraz zamierzonego czasu 

jej prowadzenia. 

2. Przedsiębiorca ubiegający się o wpis na odbieranie odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości powinien we wniosku dodatkowo podać następujące dane: 

1)   rodzaje odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości; 

2) sposób realizacji obowiązku ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji 

składowanych na składowisku odpadów, 

oraz udokumentować gotowość ich przyjęcia przez przedsiębiorcę prowadzącego 

działalność w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, spełniającego 

wymagania odnośnie miejsc odzysku i unieszkodliwiania, o których mowa w art. 7c ust. 3 

pkt 2 oraz w art. 9 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 

r. Nr 39, poz. 251 i Nr 88, poz. 587) oraz niniejszej ustawy. 

3. Przedsiębiorca ubiegający się wyłącznie o wpis na opróŜnianie zbiorników 

bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych powinien udokumentować gotowość 
ich odbioru przez stację zlewną. 
4. Przedsiębiorca ubiegający się o wpis na odbieranie odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości, obejmujące niesegregowane odpady komunalne, jest 

obowiązany równieŜ do odbierania wszystkich selektywnie zbieranych rodzajów odpadów 

komunalnych, w tym powstających w gospodarstwach domowych odpadów 

wielkogabarytowych, zuŜytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego i odpadów z 

remontów. 

5. Działając na podstawie odrębnych decyzji, przedsiębiorca, który odbiera od właścicieli 

nieruchomości odpady komunalne na podstawie wpisu na odbieranie odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości, przed przekazaniem ich do miejsc odzysku 

lub unieszkodliwiania wskazanych we wpisie, moŜe prowadzić sortowanie lub 

kompostowanie tych odpadów w instalacjach, do których posiada tytuł prawny, z 

zastrzeŜeniem art. 9 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. 

6. Wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. 1, przedsiębiorca składa pisemne 

oświadczenie następującej treści: 

„Oświadczam, Ŝe: 
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 1) dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru są kompletne i zgodne z prawdą; 
 2) znane mi są i spełniam szczególne warunki świadczenia usług w zakresie utrzymania 

czystości i porządku w gminach określone w niniejszej ustawie i regulaminie, o którym 

mowa w art. 7c.”. 

7. Oświadczenie powinno równieŜ zawierać: 
1) firmę przedsiębiorcy oraz jego siedzibę i adres albo adres zamieszkania; 

2)  oznaczenie miejsca i datę złoŜenia oświadczenia; 

3) podpis osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy, ze wskazaniem imienia 

i nazwiska oraz pełnionej funkcji. 

8. Wpisem do rejestru jest równieŜ wykreślenie albo zmiana wpisu. 

9. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, wzór 

wniosku o dokonanie wpisu w rejestrze podmiotów świadczących usługi w zakresie 

utrzymania czystości i porządku w gminach, uwzględniając zakres wykonywanej przez 

przedsiębiorcę działalności. 

 

Art. 7e. 1. Wpis do rejestru powinien zawierać dane, o których mowa w art. 7d ust. 1. 

2. Wpis na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości powinien 

zawierać dodatkowo: 

 1) rodzaje odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości; 

 2) miejsca odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zgodnie z art. 9 ust. 3 

i 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach i wojewódzkim planem gospodarki 

odpadami. 

3. Wpis na opróŜnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych 

powinien określać równieŜ stacje zlewne. 

4. Właściwy organ odmawia dokonania wpisu, o którym mowa w art. 7a, jeŜeli 

zamierzony sposób gospodarowania odpadami lub nieczystościami ciekłymi: 

 1) jest niezgodny z wymaganiami ustawy, regulaminem, o którym mowa w art. 7c, i 

odrębnymi przepisami; 

 2) mógłby powodować zagroŜenie dla Ŝycia lub zdrowia ludzi lub środowiska; 

 3) jest niezgodny z gminnym planem gospodarki odpadami; 

 4) przedsiębiorca ma zaległości podatkowe lub zaległości w płaceniu składek na 

ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne. 

 

Art. 7f. 1. Organ prowadzący rejestr jest uprawniony do kontroli działalności 

gospodarczej przedsiębiorcy w zakresie zgodności wykonywanej działalności z wpisem. 

2. Czynności kontrolne przeprowadza się na podstawie upowaŜnienia wydanego przez 

wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. 

3. Osoby upowaŜnione do dokonania kontroli są uprawnione w szczególności do: 

 1) wstępu na teren przedsiębiorcy w dniach i godzinach, w których jest lub powinna być 
wykonywana działalność objęta wpisem; 

 2) Ŝądania ustnych lub pisemnych wyjaśnień, okazania dokumentów lub innych 

nośników informacji oraz udostępniania danych mających związek z przedmiotem 

kontroli. 

4. Czynności kontrolnych dokonuje się wyłącznie w obecności osoby uprawnionej do 

reprezentowania przedsiębiorcy lub osoby upowaŜnionej do reprezentowania tego 

przedsiębiorcy podczas kontroli. 

5. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta moŜe upowaŜnić do dokonywania kontroli, o 

której mowa w ust. 1, inny organ administracji wyspecjalizowany w kontroli danego 

rodzaju działalności. Przepisy ust. 2-4 stosuje się odpowiednio. 
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Art. 7g. 1. Prowadzący działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości lub opróŜniania zbiorników bezodpływowych i transportu 

nieczystości ciekłych jest obowiązany w terminie do 15 dnia po upływie kaŜdego 

miesiąca sporządzić i przekazać do organu prowadzącego rejestr wykaz właścicieli 

nieruchomości, z którymi w poprzednim miesiącu zawarł umowy na odbieranie odpadów 

komunalnych, opróŜnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych, 

oraz wykaz właścicieli nieruchomości, z którymi w poprzednim miesiącu umowy uległy 

rozwiązaniu lub wygasły; wykaz zawiera imię i nazwisko lub nazwę oraz adres 

właściciela nieruchomości oraz adres nieruchomości. 

2. Prowadzący działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości lub opróŜniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości 

ciekłych jest obowiązany do sporządzania i przekazywania do organu prowadzącego 

rejestr informacji dotyczącej: 

 1) masy poszczególnych rodzajów odebranych odpadów komunalnych lub ilości i 

rodzaju nieczystości ciekłych z obszaru danej gminy w terminie do końca pierwszego 

kwartału za poprzedni rok kalendarzowy; 

 2) sposobów zagospodarowania poszczególnych rodzajów odebranych odpadów 

komunalnych; 

 3) masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji składowanych na 

składowisku odpadów; 

 4) masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji nieskładowanych na 

składowiskach odpadów i sposobów lub sposobu ich zagospodarowania. 

 

Art. 7h. W sprawach dotyczących wpisu do rejestru, nieuregulowanych w niniejszym 

rozdziale stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego. 

 

Art. 7i. W zakresie nieuregulowanym w ustawie do działalności, o której mowa w 

niniejszym rozdziale, stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o 

swobodzie działalności gospodarczej.”; 

art. 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Kto prowadzi działalność określoną w art. 7a bez uzyskania wpisu do właściwego rejestru 

–podlega karze aresztu lub grzywny.”. 

 

Art. 21. W ustawie z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty 

(Dz. U. z 2008 r. Nr 136, poz. 857 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 22, poz. 120, Nr 40, poz. 

323 i Nr 76, poz. 641) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 19b uchyla się ust. 3a i 3b; 

2) w art. 50: 

a) w ust. 9 uchyla się pkt 1-3 i 5, 

b) ust. 13 otrzymuje brzmienie: 

„13. W przypadku gdy indywidualna praktyka lekarska lub indywidualna 

specjalistyczna praktyka lekarska jest wykonywana na warunkach określonych w ust. 

12, obowiązek przedstawienia danych o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 

50 ust. 4 pkt 1 i 3 oraz art. 50 ust. 9 pkt 4, spoczywa na podmiocie, który ma zamiar 

zawrzeć z lekarzem umowę cywilnoprawną, z wyłączeniem sytuacji, w której 

pomieszczenia, sprzęt i aparatura medyczna nie stanowią własności tego podmiotu.”; 

3) w art. 50a ust. 5: 

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Grupowa praktyka lekarska moŜe rozpocząć działalność po uzyskaniu wpisu do 

rejestru grupowych praktyk lekarskich prowadzonego przez okręgową radę lekarską 
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właściwą ze względu na miejsce wykonywania praktyki. Lekarze członkowie Wojskowej 

Izby Lekarskiej informują o podjęciu tej działalności Wojskową Izbę Lekarską.”, 

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. Do wniosku, o którym mowa w ust. 4, uprawniony lekarz wspólnik spółki dołącza 

kopię umowy spółki.”; 

4) w art. 50b uchyla się ust. 1 i 1a. 

 

Art. 22. W ustawie z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych 

przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne (Dz. U. z 2003 r. Nr 174 poz. 1689, z późn. 

zm.
25)

) wprowadza się zmiany: 

1) w art. 2e: 

a) ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie: 

„2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się kopie dokumentów 

potwierdzających dane zawarte we wniosku, w tym zaświadczenia właściwych organów 

albo oświadczenia podmiotu, którego zobowiązania mają być objęte poręczeniem lub 

gwarancją - dotyczące wykonywania obowiązków publicznoprawnych podmiotów, 

których zobowiązania mają być objęte poręczeniem lub gwarancją. Oświadczenia 

składane są pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania, zgodnie z 

Kodeksem karnym.”, 

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: 

„2a. Organ administracji publicznej lub państwowa jednostka organizacyjna, której składa 

się oświadczenie, poucza przed jego złoŜeniem o odpowiedzialności karnej, o której 

mowa w ust. 2.”; 

2) art. 2f otrzymuje brzmienie: 

„Art. 2f. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres danych 

zawartych we wniosku o udzielenie poręczenia lub gwarancji, rodzaje dokumentów, których 

kopie dołącza się do tego wniosku oraz tryb udzielania przez Skarb Państwa poręczenia i 

gwarancji, uwzględniając w szczególności zakres niezbędnej analizy, o której mowa w art. 2a 

ust. 1, przy udzielaniu określonych poręczeń lub gwarancji oraz zapewnienie sprawności 

rozpatrywania wniosków.”. 

 

Art. 23. W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z 

późn. zm.
26)

) wprowadza się następujące zmiany: 

1) art.218 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 218. § 1. Kto, wykonując czynności w sprawach z zakresu prawa pracy i 

ubezpieczeń społecznych, złośliwie lub uporczywie narusza prawa pracownika 

wynikające ze stosunku pracy lub ubezpieczenia społecznego, podlega grzywnie, 

karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.  

                                                 
25)

 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 123, poz. 1291, Nr 

145, poz. 1537 i Nr 281, poz. 2785, z 2005 r. Nr 78, poz. 684 i Nr 183, poz. 1538 oraz z 2009 r. Nr 65, poz. 545. 

 
26)

 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 128, poz. 840, z 1999 r. Nr 64, poz. 729 

i Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 48, poz. 548, Nr 93, poz. 1027 i Nr 116, poz. 1216, z 2001 r. Nr 98, poz. 1071, z 

2003 r. Nr 111, poz. 1061, Nr 121, poz. 1142, Nr 179, poz. 1750, Nr 199, poz. 1935 i Nr 228, poz. 2255, z 2004 

r. Nr 25, poz. 219, Nr 69, poz. 626, Nr 93, poz. 889 i Nr 243, poz. 2426, z 2005 r. Nr 86, poz. 732, Nr 90, poz. 

757, Nr 132, poz. 1109, Nr 163, poz. 1363, Nr 178, poz. 1479 i Nr 180, poz. 1493, z 2006 r. Nr 190, poz. 1409, 

Nr 218, poz. 1592 i Nr 226, poz. 1648, z 2007 r. Nr 89, poz. 589, Nr 123, poz. 850, Nr 124, poz. 859 i Nr 192, 

poz. 1378 oraz z 2008 r. Nr 90, poz. 560, Nr 122, poz. 782, Nr 171, poz. 1056, Nr 173, poz. 1080 i Nr 214, poz. 

1344. 
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§ 2. Kto, nie wykonuje orzeczenia sądu w zakresie przywrócenia do pracy albo 

zobowiązującego do wypłaty wynagrodzenia za pracę lub innego świadczenia ze 

stosunku pracy, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia 

wolności do 6 miesięcy.”; 

2) w art. 297: 

a) § 1 otrzymuje brzmienie: 

„§ 1. Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od banku lub jednostki 

organizacyjnej prowadzącej podobną działalność gospodarczą na podstawie ustawy 

albo od organu lub instytucji dysponujących środkami publicznymi - kredytu, 

poŜyczki pienięŜnej, poręczenia, gwarancji, akredytywy, dotacji, subwencji, 

potwierdzenia przez bank zobowiązania wynikającego z poręczenia lub z gwarancji 

lub podobnego świadczenia pienięŜnego na określony cel gospodarczy, 

elektronicznego instrumentu płatniczego lub zamówienia publicznego, przedkłada 

podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę dokument albo nieprawdziwe 

pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania 

wymienionego wsparcia finansowego, instrumentu płatniczego lub zamówienia, 

podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.”, 

b) po § 2 dodaje się § 2
1 

w brzmieniu: 

„§ 2
1
. JeŜeli następstwem czynów określonych w § 1 lub 2 jest szkoda w wielkich 

rozmiarach  sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.”. 

 

Art. 24. W ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 

2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm.
27)

) wprowadza się następujące zmiany: 

1) art. 75a otrzymuje brzmienie: 

„Art. 75a. 1. Produkcja tablic rejestracyjnych jest działalnością regulowaną w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 

2007 r. Nr 155, poz. 1095, z 2008 r. Nr 141, poz. 888 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97) i 

wymaga wpisu do rejestru przedsiębiorców produkujących tablice rejestracyjne, zwanego 

dalej „rejestrem”. 

2. Działalność, o której mowa w ust. 1, moŜe wykonywać przedsiębiorca, który 

spełnia następujące wymagania: 

 1) ma siedzibę lub miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej; 

 2) ma moŜliwości techniczne gwarantujące wykonywanie tablic rejestracyjnych lub 

materiałów słuŜących do ich produkcji zgodnie z warunkami technicznymi; warunek ten 

nie dotyczy przedsiębiorców sprowadzających z zagranicy materiały słuŜące do wyrobu 

tablic rejestracyjnych; 

 3) posiada certyfikat na zgodność tablic rejestracyjnych lub materiałów słuŜących do ich 

produkcji z warunkami technicznymi; 

 4) nie jest podmiotem, w stosunku do którego wszczęto postępowanie upadłościowe lub 

likwidacyjne; 

 5) nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne; 

                                                 
27)

 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 175, poz. 1462, Nr 

179, poz. 1486 i Nr 180, poz. 1494 i 1497,  z 2006 r. Nr 17, poz. 141, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 190, poz. 1400, 

Nr 191, poz. 1410 i Nr 235, poz. 1701, z 2007 r. Nr 52, poz. 343, Nr 57, poz. 381, Nr 99, poz. 661, Nr 123, poz. 

845 i Nr 176, poz. 1238, z 2008 r. Nr 37, poz. 214, Nr 100, poz. 649, Nr 163, poz. 1015, Nr 209, poz. 1320, Nr 

220, poz. 1411 i 1426, Nr 223, poz. 1461 i 1462 i Nr 234, poz. 1573 i 1574 oraz z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 18, 

poz. 97, Nr 79, poz. 663, Nr 91, poz. 739 i Nr 92, poz. 753. 
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 6) nie został prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia 

korzyści majątkowej lub przestępstwo przeciwko dokumentom - dotyczy osoby fizycznej 

lub członków organów osoby prawnej. 

3. Za przedsiębiorcę produkującego tablice rejestracyjne, o którym mowa w ust. 2, 

uwaŜa się jednostkę: 
 1) produkującą tablice rejestracyjne z wytłoczonymi numerami rejestracyjnymi; 

 2) produkującą tablice rejestracyjne bez wytłoczonych numerów rejestracyjnych; 

 3) tłoczącą numery rejestracyjne; 

 4) produkującą lub sprowadzającą z zagranicy, określone przez ministra właściwego do 

spraw transportu, w drodze rozporządzenia, materiały słuŜące do produkcji tablic 

rejestracyjnych. 

4. Tablice rejestracyjne produkowane są wyłącznie na zamówienie: 

1) organu właściwego w sprawach rejestracji pojazdów - z wytłoczonymi numerami 

rejestracyjnymi; 

2) przedsiębiorcy, o którym mowa w ust. 3 pkt 3 - bez wytłoczonych numerów 

rejestracyjnych. 

5. Materiały, o których mowa w ust. 3 pkt 4, są produkowane lub sprowadzane z 

zagranicy na zamówienie przedsiębiorcy, o którym mowa w ust. 2. 

6. Przedsiębiorca, o którym mowa w ust. 2, prowadzi ewidencje: 

 1) materiałów do produkcji tablic rejestracyjnych, o których mowa w ust. 3 pkt 4; 

 2) wyprodukowanych tablic rejestracyjnych; 

 3) sprzedanych tablic rejestracyjnych. 

7. Wpis do rejestru, o którym mowa w ust. 1, nie podlega opłacie.”; 

2) po art. 75a dodaje się art. 75aa – 75ae w brzmieniu: 

„Art. 75aa. 1. Organem prowadzącym rejestr jest marszałek województwa. 

2. Rejestr moŜe być prowadzony w systemie informatycznym.”; 

 

Art. 75ab. 1. Wpisu do rejestru dokonuje się na podstawie pisemnego wniosku 

przedsiębiorcy, zawierającego następujące dane: 

 1) firmę przedsiębiorcy oraz jego siedzibę i adres albo adres zamieszkania, 

 2) numer w rejestrze przedsiębiorców albo ewidencji działalności gospodarczej, 

  3)  numer identyfikacji podatkowej (NIP), 

  4) siedziby oraz adresy jednostek, w których będzie wykonywana działalność, o której 

mowa w 75a ust. 1, 

 5) podpis przedsiębiorcy oraz oznaczenie daty i miejsca składania wniosku. 

2. Wraz z wnioskiem przedsiębiorca składa pisemne oświadczenie następującej treści: 

„Oświadczam, Ŝe: 

 1) dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru są kompletne i zgodne z prawdą; 
 2) znane mi są i spełniam szczególne warunki wykonywania działalności, o których 

mowa w art. 75a ust. 1 i 2, ustawy a dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu 

drogowym. 

Oświadczam takŜe, Ŝe: 

1) nie zostałem skazany za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 

majątkowej lub przestępstwo przeciwko dokumentom: 

a) przedsiębiorcy, jeŜeli jest on osobą fizyczną, 
  b) osób - członków władz organów osoby prawnej lub nieposiadającej osobowości 

prawnej jednostki organizacyjnej; 

2) posiadam aktualny dokument określający status jednostki będącej osobą prawną lub 

nieposiadającą osobowości prawnej jednostką organizacyjną albo dokument stwierdzający 

toŜsamość w przypadku osoby fizycznej.”. 
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3. Oświadczenie powinno równieŜ zawierać: 
 1) firmę przedsiębiorcy oraz jego siedzibę i adres albo adres zamieszkania, 

 2) oznaczenie miejsca i datę złoŜenia oświadczenia, 

 3) podpis osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy, ze wskazaniem imienia 

i nazwiska oraz pełnionej funkcji. 

 

Art. 75ac. 1. Wpisowi do rejestru podlegają dane określone w art. 75ab ust. 1 pkt 1-4. 

2. Wpisem do rejestru jest równieŜ wykreślenie albo zmiana wpisu. 

 

Art. 75ad. RaŜącym naruszeniem warunków wykonywania działalności, o której 

mowa w art. 75a ust. 1, jest naruszenie warunków, o których mowa w art. 75a ust. 2 pkt 1, 

3, 4 i 6 oraz w art. 75a ust. 4 lub przepisów dotyczących warunków oraz sposobu produkcji 

i dystrybucji tablic rejestracyjnych i znaków legalizacyjnych. 

 

Art. 75ae. W zakresie nieuregulowanym w ustawie do działalności, o której mowa w 

art. 75a ust. 1, stosuje się odpowiednio art. 64 - 73 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o 

swobodzie działalności gospodarczej.”; 

3) art. 75c otrzymuje brzmienie: 

„Art. 75c. Minister właściwy do spraw transportu, uwzględniając konieczność 
prawidłowego zabezpieczenia obrotu tablicami rejestracyjnymi oraz materiałami 

związanymi z ich produkcją, określi, w drodze rozporządzenia: 

 1) warunki produkcji i szczegółowy sposób dystrybucji tablic rejestracyjnych i znaków 

legalizacyjnych oraz prowadzenia ewidencji, o których mowa w art. 75a ust. 6; 

 2) tryb legalizacji tablic rejestracyjnych oraz warunki techniczne oraz wzór znaku 

legalizacyjnego, o którym mowa w art. 75b.”; 

4) art. 124a otrzymuje brzmienie: 

„Art. 124a. 1. Pracownię psychologiczną moŜe prowadzić przedsiębiorca, który: 

 1) posiada siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

 2) posiada zestaw metod badawczych określonych metodyką oraz warunki lokalowe 

gwarantujące wykonywanie badań psychologicznych zgodnie ze standardami określonymi 

w metodyce; 

 3) zatrudnia psychologa uprawnionego do orzekania lub sam jest uprawnionym 

psychologiem; 

4)  nie jest przedsiębiorcą, w stosunku do którego otwarto likwidację lub ogłoszono 

upadłość. 
2. Psychologiem uprawnionym do wykonywania badań psychologicznych, o których 

mowa w art. 124 ust. 1 i 2, przeprowadzania badań psychologicznych i orzekania w 

zakresie zdolności do prowadzenia pojazdów mechanicznych jest osoba, która: 

 1) posiada prawo wykonywania zawodu psychologa; 

 2) ukończyła podyplomowe studia w zakresie psychologii transportu prowadzone przez 

szkołę wyŜszą posiadającą prawo wydawania dyplomów magisterskich kierunku 

psychologia; 

 3) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo przeciwko 

dokumentom lub przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych; 

 4) została wpisana do ewidencji psychologów uprawnionych do wykonywania badań 
psychologicznych. 

3. Ewidencję psychologów uprawnionych do wykonywania badań psychologicznych 

w zakresie psychologii transportu prowadzi marszałek województwa, który: 

 1) wpisuje do ewidencji za opłatą osobę spełniającą warunki określone w ust. 2 pkt 1-3; 

 2) wydaje zaświadczenie o wpisie; 
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 3) nadaje numer ewidencyjny. 

       4. Wpisu do ewidencji, o której mowa w ust. 3, dokonuje się na pisemny wniosek 

psychologa spełniającego warunki, o których mowa w ust. 2 pkt 1-3. 

5. W ewidencji, o której mowa w ust. 3, umieszcza się następujące dane: 

 1) numer ewidencyjny; 

 2) imię i nazwisko oraz numer PESEL; 

 3) adres zamieszkania.”; 

5) w art. 124b: 

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Marszałek województwa wydaje decyzję o zakazie prowadzenia przez 

przedsiębiorcę pracowni psychologicznej,  jeŜeli przedsiębiorca: 

1) naruszył warunki, o których mowa w  art. 124a ust.1;  

2) nie usunął naruszeń warunków, o których mowa w art. 124a ust.1, w wyznaczonym 

przez wojewodę terminie; 

3) raŜąco naruszył warunki wykonywania działalności gospodarczej w zakresie 

prowadzenia pracowni psychologicznej.”, 

b) po ust. 3a dodaje się ust. 3b w brzmieniu: 

„3b. Marszałek województwa ogłasza decyzję, o której mowa w ust. 3, w Biuletynie 

Informacji Publicznej.”, 

c) ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. Marszałek województwa skreśla psychologa z ewidencji psychologów 

uprawnionych do wykonywania badań psychologicznych i orzekania w zakresie 

zdolności do prowadzenia pojazdów mechanicznych w przypadku: 

1)  śmierci psychologa; 

2)  gdy psycholog przestał spełniać wymagania określone w art. 124a ust. 1 pkt 1; 

3) naruszenia przez niego przepisów, zasad lub metodyki przeprowadzania badań; 
4) wydania orzeczenia psychologicznego niezgodnego ze stanem faktycznym.”; 

6) art. 125 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 125. Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym 

do spraw transportu, uwzględniając konieczność przyjęcia obiektywnych i niezbędnych 

kryteriów oceny istnienia lub braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania 

pojazdem oraz wpływ sprawności psychicznej i fizycznej na zagroŜenie bezpieczeństwa 

ruchu drogowego, określi, w drodze rozporządzenia: 

 1) szczegółowe warunki i tryb: 

a) kierowania osób na badania psychologiczne, 

b) odwoływania się od orzeczeń psychologicznych; 

 2) szczegółowy tryb uzyskiwania i cofania uprawnień w zakresie przeprowadzania badań 
psychologicznych i orzekania w zakresie zdolności do prowadzenia pojazdów 

mechanicznych; 

 3) warunki, zakres i sposób przeprowadzania badań psychologicznych; 

 4) sposób postępowania z dokumentacją związaną z przeprowadzanymi badaniami 

psychologicznymi oraz wzory stosowanych dokumentów; 

 5) szczegółowe warunki, jakie musi spełniać pracownia psychologiczna; 

  6) maksymalne stawki opłat za badania psychologiczne.”. 

Art. 25. W ustawie z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 

2007 r. Nr 168, poz. 1186, z 2008 r. Nr 141, poz. 888 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 42, 

poz. 341 i Nr 53, poz. 434)  w art. 19 b: 

1) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
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 „1. Wraz z wnioskiem o wpis lub zmianę wpisu w rejestrze przedsiębiorców 

wnioskodawca składa pod rygorem zwrotu wniosku: 

1) wniosek o wpis, zmianę wpisu albo skreślenie z krajowego rejestru 

urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON);  

2) zgłoszenie identyfikacyjne albo aktualizacyjne, o którym mowa w ustawie z 

dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników 

i płatników (Dz. U. z 2004 r. Nr 269, poz. 2681, z późn. zm.23)
) wraz ze 

wskazaniem właściwego naczelnika urzędu skarbowego  

oraz moŜe złoŜyć: 
3) zgłoszenie płatnika składek albo jego zmiany w rozumieniu przepisów o 

systemie ubezpieczeń społecznych; 

4) zgłoszenie rejestracyjne, o którym mowa w przepisach o podatku od towarów 

i usług. 

5) zgłoszenie do ubezpieczeń, o których mowa w przepisach o systemie 

ubezpieczeń społecznych oraz ubezpieczeniu zdrowotnym.”; 

2) ust. 1a otrzymuje brzmienie: 

„1a. Sąd rejestrowy przesyła z urzędu złoŜone zgłoszenia, o których mowa w 

ust. 1 pkt 2, niezwłocznie, nie później niŜ w terminie 3 dni roboczych od 

dnia złoŜenia, do wskazanego przez przedsiębiorcę naczelnika urzędu 

skarbowego.”; 
3) ust. 1b otrzymuje brzmienie: 

„1b. Po uzyskaniu informacji o nadaniu przedsiębiorcy numeru NIP sąd rejestrowy 

przesyła zgłoszenie płatnika składek albo jego zmiany w rozumieniu przepisów o 

systemie ubezpieczeń społecznych oraz zgłoszenie do ubezpieczeń, o których 

mowa w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ubezpieczeniu 
zdrowotnym wraz z kopią decyzji o nadaniu numeru NIP do właściwej jednostki 

terenowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, o ile wnioskodawca złoŜył takie 

zgłoszenie wraz z wnioskiem o wpis.”; 

4) po ust. 1b dodaje się ust. 1ba - 1bc: 

„1ba. Po dokonaniu wpisu w rejestrze, niezwłocznie, nie później niŜ w terminie 3 

dni, sąd rejestrowy przesyła wniosek, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 do 

urzędu statystycznego województwa, na terenie którego przedsiębiorca ma 

siedzibę wraz z odpisem postanowienia o wpisie i zaświadczeniem o 

dokonaniu wpisu. 
1bb.W przypadku, o którym mowa w ust. 1b, sąd rejestrowy dokonuje wpisu 

informacji o numerze NIP do rejestru przedsiębiorców z urzędu.  

1bc. Sąd rejestrowy niezwłocznie, nie później niŜ w terminie 3 dni roboczych od dnia 

dokonania wpisu, przesyła odpis postanowienia o wpisie i zaświadczenie o 

dokonaniu wpisu do: 

1) wskazanego przez przedsiębiorcę naczelnika urzędu skarbowego 

2) właściwej jednostki terenowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o ile 

wnioskodawca złoŜył wraz z wnioskiem o wpis zgłoszenie płatnika składek 

albo jego zmiany w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń 
społecznych.”; 

5) po ust. 1c dodaje się ust. 1d w brzmieniu: 

„1d. Przekazywanie danych, o których mowa w 1a – 1c moŜe nastąpić drogą 
elektroniczną. W takim przypadku przesyłane dane powinny być podpisane podpisem 

elektronicznym pracownika sądu rejestrowego.”. 
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      Art. 26. W ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 

2004 r. Nr 261, poz. 2603, z późn. zm.
28)

) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 4  pkt 14 i 15 otrzymuje brzmienie: 

„14) standardach zawodowych - naleŜy przez to rozumieć reguły postępowania przy 

wykonywaniu zawodu rzeczoznawcy majątkowego, zarządcy nieruchomości, ustalone 

zgodnie z przepisami prawa; 

 15) organizacjach zawodowych - naleŜy przez to rozumieć utworzone, zgodnie z 

przepisami o stowarzyszeniach, stowarzyszenia i związki stowarzyszeń zrzeszające osoby 

zawodowo wykonujące czynności odpowiednio rzeczoznawcy majątkowego lub zarządcy 

nieruchomości;”; 

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

„2. Wykonywanie czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 1 - 6, moŜe być powierzone 

zarządcom nieruchomości, rzeczoznawcom majątkowym lub przedsiębiorcom, którzy 

zatrudniają te osoby, a takŜe przedsiębiorcom wykonującym działalność gospodarczą w 

zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami lub osobom działającym w ich 

imieniu. Wyłonienie podmiotów, o których mowa w zdaniu pierwszym, następuje na 

podstawie przepisów o zamówieniach publicznych.”; 

3) w art. 25 ust. 3 otrzymuje brzmienie:  

„3. Wykonywanie czynności, o których mowa w ust. 2, z wyłączeniem czynności 

wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 7-9, moŜe być powierzane zarządcom nieruchomości, 

rzeczoznawcom majątkowym lub przedsiębiorcom, którzy zatrudniają te osoby, a takŜe 

przedsiębiorcom wykonującym działalność gospodarczą w zakresie  pośrednictwa w 

obrocie nieruchomościami lub osobom działającym w ich imieniu. Wyłonienie 

podmiotów, o których mowa w zdaniu pierwszym, następuje na podstawie przepisów o 

zamówieniach publicznych.”; 

4) art. 77 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 77. 1. Wysokość opłaty rocznej z tytułu uŜytkowania wieczystego nieruchomości 

gruntowej moŜe być aktualizowana, nie częściej niŜ raz na trzy lata, jeŜeli wartość tej 

nieruchomości ulegnie zmianie. Z zastrzeŜeniem ust. 2, zaktualizowaną opłatę roczną 
ustala się, przy zastosowaniu dotychczasowej stawki procentowej, od wartości 

nieruchomości określonej na dzień aktualizacji opłaty. 

1a. Stawka procentowa opłaty rocznej z tytułu uŜytkowania wieczystego nieruchomości 

gruntowej, o której mowa w ust. 1, moŜe być podwyŜszona nie więcej niŜ o połowę 
wysokości dotychczasowej opłaty rocznej. 

2. JeŜeli wartość nieruchomości gruntowej na dzień aktualizacji opłaty rocznej byłaby 

niŜsza niŜ ustalona w drodze przetargu cena tej nieruchomości w dniu oddania jej w 

uŜytkowanie wieczyste, aktualizacji nie dokonuje się. W przypadku nieruchomości 

oddanych w uŜytkowanie wieczyste na cele mieszkaniowe przepis stosuje się w okresie 5 

lat, licząc od dnia zawarcia umowy o oddanie nieruchomości w uŜytkowanie wieczyste. 

3. Aktualizacji opłaty rocznej dokonuje się z urzędu albo na wniosek uŜytkownika 

wieczystego nieruchomości gruntowej, na podstawie wartości nieruchomości gruntowej 

określonej przez rzeczoznawcę majątkowego. 

4. Przy aktualizacji opłaty, o której mowa w ust. 1, na poczet róŜnicy między opłatą 
dotychczasową a opłatą zaktualizowaną zalicza się wartość nakładów poniesionych przez 

                                                 
28)

 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 281, poz. 2782, z 

2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420 i Nr 175, poz. 1459, z 2006 r. Nr 64, poz. 456, Nr 104, poz. 708 i 

Nr 220, poz. 1600 i 1601, z 2007 r. Nr 69, poz. 468 i Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 59, poz. 369 i Nr 220, poz. 

1412 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100 i Nr 42, poz. 335 i 340. 
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uŜytkownika wieczystego nieruchomości na budowę poszczególnych urządzeń 
infrastruktury technicznej po dniu dokonania ostatniej aktualizacji. 

5. Zaliczenie wartości nakładów poniesionych przez uŜytkownika wieczystego 

nieruchomości na budowę poszczególnych urządzeń infrastruktury technicznej następuje 

równieŜ w przypadku, gdy nie zostały one uwzględnione w poprzednio dokonywanych 

aktualizacjach. 

6. Zasady, o których mowa w ust. 4 i 5, stosuje się odpowiednio do nakładów 

koniecznych wpływających na cechy techniczno-uŜytkowe gruntu, poniesionych przez 

uŜytkownika wieczystego, o ile w ich następstwie wzrosła wartość nieruchomości 

gruntowej.”; 

5) uchyla się art. 179 – 183; 

6) dodaje się art. 183b – 183d w brzmieniu: 

„Art. 183b. 1. Działalność gospodarcza w zakresie pośrednictwa w obrocie 

nieruchomościami polega na wykonywaniu czynności zmierzających do zawarcia przez 

inne osoby umów: 

 1) nabycia lub zbycia praw do nieruchomości; 

 2) nabycia lub zbycia własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, 

spółdzielczego prawa do lokalu uŜytkowego lub prawa do domu jednorodzinnego w 

spółdzielni mieszkaniowej; 

 3) najmu lub dzierŜawy nieruchomości albo ich części; 

 4) innych niŜ określone w pkt 1-3, mających za przedmiot prawa do nieruchomości lub 

ich części. 

2. Działalność, o której mowa w ust. 1, moŜe takŜe polegać na wykonywaniu 

opracowań i ekspertyz oraz doradztwie w zakresie rynku nieruchomości. 

3. Zakres czynności pośrednictwa w obrocie nieruchomościami określa umowa 

pośrednictwa. Umowa wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaŜności. W umowie 

wskazuje się w szczególności pośrednika w obrocie nieruchomościami odpowiedzialnego 

za jej wykonanie oraz oświadczenie o posiadanym ubezpieczeniu odpowiedzialności 

cywilnej za szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem czynności pośrednictwa w 

obrocie nieruchomościami. 

4. Umowa pośrednictwa moŜe być zawarta z zastrzeŜeniem wyłączności na rzecz 

pośrednika. Art. 550 Kodeksu cywilnego stosuje się odpowiednio. 

5. Przez umowę pośrednictwa pośrednik zobowiązuje się do dokonywania dla 

zamawiającego czynności zmierzających do zawarcia umów wymienionych w ust. 1, a 

zamawiający zobowiązuje się do zapłaty pośrednikowi wynagrodzenia. 

6. Sposób ustalenia lub wysokość wynagrodzenia za czynności pośrednictwa w 

obrocie nieruchomościami określa umowa pośrednictwa. W razie nieokreślenia 

wynagrodzenia w umowie, przysługuje wynagrodzenie zwyczajowo przyjęte w danych 

stosunkach. 

7. Czynności pośrednictwa w obrocie nieruchomościami mogą być wykonywane w 

stosunku do wszelkich nieruchomości, a takŜe na rzecz wszystkich osób fizycznych i 

prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej. 

 

Art. 183c. 1. Działalność, o której mowa w art. 183b, podlega obowiązkowemu 

ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z 

wykonywaniem czynności pośrednictwa, o których mowa w art. 183b. JeŜeli działalność, 
o której mowa w art. 183b, wykonywana jest przy pomocy innych osób, działających pod 

nadzorem przedsiębiorcy, podlega ona równieŜ ubezpieczeniu od odpowiedzialności 

cywilnej za szkody wyrządzone działaniem tych osób.  
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2. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych, w porozumieniu z ministrem 

właściwym do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej, po 

zasięgnięciu opinii Polskiej Izby Ubezpieczeń, określi, w drodze rozporządzenia, 

szczegółowy zakres ubezpieczenia obowiązkowego, o którym mowa w ust. 1, termin 

powstania obowiązku ubezpieczenia oraz minimalną sumę gwarancyjną, biorąc w 

szczególności pod uwagę specyfikę wykonywanego zawodu oraz zakres realizowanych 

zadań. 
 

Art. 183d. Przy wykonywaniu działalności, o której mowa w art. 183b, przedsiębiorca 

lub osoba działająca w jego imieniu ma prawo wglądu oraz pobierania odpowiednich 

odpisów, wypisów i zaświadczeń zawartych w: 

 1) księgach wieczystych; 

 2) katastrze nieruchomości; 

 3) ewidencji sieci uzbrojenia terenu; 

 4) tabelach taksacyjnych i na mapach taksacyjnych tworzonych na podstawie art. 169; 

 5) planach miejscowych, studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gmin oraz decyzjach o warunkach zabudowy i zagospodarowania 

terenu; 

 6) rejestrach osób, którym przysługują prawa określone w art. 180 ust. 1 pkt 2 oraz 

prawa odrębnej własności lokalu; 

 7) ewidencji ludności.”; 

7) w dziale V tytuł rozdziału 4 otrzymuje brzmienie: 

 

„Rozdział 4 

Nadawanie uprawnień i licencji zawodowych rzeczoznawcom majątkowym i zarządcom 

nieruchomości oraz orzekanie w sprawach odpowiedzialności zawodowej”; 

 

8) w art. 191: 

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Minister właściwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i 

mieszkaniowej nadaje licencje zawodowe w zakresie zawodowe w zakresie zarządzania 

nieruchomościami, osobom które spełniły wymogi określone w art. 187.”; 

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Minister właściwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i 

mieszkaniowej powołuje i odwołuje, w drodze zarządzenia, Państwową Komisję 
Kwalifikacyjną z udziałem osób wskazanych przez organizacje zawodowe 

rzeczoznawców majątkowych i zarządców nieruchomości.”; 

9) art. 192 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 192. Nadanie uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości oraz 

licencji zawodowych zarządcy nieruchomości stwierdza się świadectwem. Odmowa 

nadania uprawnień i licencji zawodowych następuje w drodze decyzji.”; 

10) art. 193 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 193. 1. Osoby, którym nadano uprawnienia i licencje zawodowe, podlegają wpisowi 

odpowiednio do centralnych rejestrów: rzeczoznawców majątkowych oraz zarządców 

nieruchomości na podstawie świadectw nadania tych uprawnień i licencji. 

2. W rejestrach, o których mowa w ust. 1, wpisuje się równieŜ obywateli państw 

członkowskich Unii Europejskiej, którym, na zasadach określonych w przepisach 

odrębnych, uznano nabyte w tych państwach poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej 
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kwalifikacje do wykonywania zawodów rzeczoznawcy majątkowego oraz zarządcy 

nieruchomości. 

3. Minister właściwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i 

mieszkaniowej prowadzi centralne rejestry, o których mowa w ust. 1. W centralnych 

rejestrach wpisuje się następujące dane dotyczące osób, którym nadano uprawnienia i 

licencje: 

 1) numer kolejny wpisu; 

 2) datę wpisu; 

 3) imię i nazwisko; 

 4) imiona rodziców; 

 5) datę i miejsce urodzenia; 

 6) adres zamieszkania; 

 7) wykształcenie; 

 8) numer ewidencyjny PESEL; 

 9) numer dokumentu toŜsamości obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej; 

 10) numer uprawnień lub numer licencji zawodowych; 

 11) informacje o orzeczonych karach dyscyplinarnych, o których mowa w art. 178 

ust. 2 oraz art. 188 ust. 2, a takŜe informacje o pozbawieniu uprawnień lub licencji 

zawodowych z przyczyn, o których mowa w art. 178 ust. 3 oraz art. 188 ust. 3; 

 12) informacje o wykreśleniach z rejestru oraz przyczynach tych wykreśleń. 
3a. Wykreślenie z rejestrów osób, którym nadano uprawnienia i licencje zawodowe, 

następuje w przypadku: 

 1) zawieszenia uprawnień lub licencji zawodowych, o którym mowa w art. 178 ust. 2 pkt 

3 i 4 oraz art. 188 ust. 2 pkt 3; 

 2) pozbawienia uprawnień lub licencji zawodowych, o którym mowa w art. 178 ust. 2 pkt 

4a i 5 oraz art. 188 ust. 2 pkt 4a i 5; 

 3) pozbawienia uprawnień lub licencji zawodowych, o którym mowa w art. 178 ust. 3 

oraz art. 188 ust. 3; 

 4) śmierci. 

3b. W razie orzeczenia kar dyscyplinarnych, o których mowa w art. 178 ust. 2 pkt 3, 

art. oraz art. 188 ust. 2 pkt 3, ponowny wpis do rejestru następuje na wniosek osoby 

ukaranej po upływie okresu orzeczonej kary dyscyplinarnej. W razie orzeczenia kary 

dyscyplinarnej, o której mowa w art. 178 ust. 2 pkt 4, ponowny wpis do rejestru następuje 

po ponownym złoŜeniu egzaminu z wynikiem pozytywnym. 

3c. W razie orzeczenia kar dyscyplinarnych, o których mowa w art. 178 ust. 2 pkt 1 i 2 

oraz art. 188 ust. 2 pkt 1 i 2, zatarcie kary następuje na wniosek osoby ukaranej po upływie 

1 roku od jej wykonania. 

3d. W razie orzeczenia kar dyscyplinarnych, o których mowa w art. 178 ust. 2 pkt 3 i 4 

oraz art. 188 ust. 2 pkt 3, zatarcie kary następuje na wniosek osoby ukaranej po upływie 2 

lat od zakończenia okresu orzeczonej kary. 

4. Wyciągi z rejestrów, z wyjątkiem danych wymienionych w ust. 3 pkt 5, 8, 9, 11 i 

12, podlegają ogłoszeniu w dzienniku urzędowym ministra właściwego do spraw 

budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej oraz publikacji na stronach 

internetowych urzędu obsługującego ministra. 

5. Ogłoszeniu, o którym mowa w ust. 4, podlegają takŜe uzupełnienia i zmiany w 

rejestrach.”; 

11)  193a dodaje się art. 193b – 193r w brzmieniu: 

„Art. 193b. 1. Praktyka zawodowa dla kandydatów na rzeczoznawców majątkowych nie 

moŜe trwać krócej niŜ sześć miesięcy. 
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2. W ramach praktyki zawodowej, o której mowa w ust. 1, kandydat na rzeczoznawcę 
majątkowego: 

 1) uczestniczy w wykonywaniu czynności związanych z szacowaniem nieruchomości 

określonych w art. 174 ust. 3 i czynności wymienionych w art. 174 ust. 3a; 

 2) samodzielnie sporządza piętnaście projektów operatów szacunkowych, w których 

określa wartość nieruchomości przy zastosowaniu róŜnych podejść, metod i technik 

wyceny, po uprzednim dokonaniu oględzin wycenianych nieruchomości; 

 3) zapoznaje się ze sposobem korzystania z rejestrów i ewidencji prowadzonych przez 

sądy, gminy oraz starostów, a takŜe z innych dokumentów znajdujących się w 

posiadaniu urzędów i instytucji, zawierających niezbędne dane wykorzystywane przy 

szacowaniu nieruchomości, o których mowa w art. 155 ust. 1 ustawy. 

3. W projektach operatów szacunkowych, o których mowa w ust. 2 pkt 2, kandydat 

na rzeczoznawcę majątkowego określa wartość: 
 1) dwóch róŜnych nieruchomości lokalowych, w podejściu porównawczym, metodą 

porównywania parami i metodą korygowania ceny średniej; 

 2) dwóch róŜnych nieruchomości zabudowanych, w podejściu porównawczym, metodą 
porównywania parami i metodą korygowania ceny średniej; 

 3) dwóch róŜnych nieruchomości przynoszących lub mogących przynosić dochód, w 

podejściu dochodowym, przy zastosowaniu techniki kapitalizacji prostej i techniki 

dyskontowania strumieni dochodów; 

 4) dwóch budynków lub budowli, w podejściu kosztowym, przy zastosowaniu dwóch 

róŜnych technik; 

 5) nieruchomości gruntowej w celu aktualizacji opłaty z tytułu uŜytkowania 

wieczystego; 

 6) dwóch nieruchomości gruntowych, z których jedna jest przeznaczona na cele rolne, a 

druga na cele leśne; 

 7) dwóch nieruchomości, w podejściu mieszanym, przy zastosowaniu metody kosztów 

likwidacji i metody pozostałościowej; 

 8) nieruchomości gruntowej w celu naliczenia opłaty adiacenckiej; 

 9) ograniczonego prawa rzeczowego. 

4. W ramach praktyki zawodowej prowadzący praktykę zawodową: 
 1) zapewnia właściwą organizację i prawidłowy przebieg praktyki zawodowej; 

 2) ustala harmonogram praktyki zawodowej, zapewniający kandydatowi na 

rzeczoznawcę majątkowego zrealizowanie programu praktyki, o którym mowa w ust. 

2 i 3; 

 3) zapewnia kandydatowi na rzeczoznawcę majątkowego moŜliwość wykonywania 

czynności wchodzących w zakres programu praktyki zawodowej, w tym umoŜliwia 

kandydatowi zapoznanie się ze sposobem korzystania z rejestrów i ewidencji 

wymienionych w ust. 2 pkt 3 oraz dokonanie oględzin, o których mowa w ust. 2 pkt 

2. 

 

Art. 193c. 1. Postępowanie kwalifikacyjne dla kandydatów na rzeczoznawców 

majątkowych przeprowadzane jest w terminie i miejscu wyznaczonym przez ministra. 

2. Komunikat o terminie i miejscu postępowania kwalifikacyjnego podlega 

ogłoszeniu w dzienniku urzędowym ministra oraz na stronie internetowej ministerstwa. 

 

Art. 193d.  Obsługę organizacyjną oraz administracyjno-biurową postępowania 

kwalifikacyjnego zapewnia ministerstwo. 
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Art. 193e. 1. Postępowanie kwalifikacyjne dla kandydatów na rzeczoznawców 

majątkowych przeprowadzają zespoły kwalifikacyjne składające się z pięciu osób, w tym 

przewodniczącego i sekretarza, wyznaczonych spośród członków Komisji. Zespołem 

kwalifikacyjnym kieruje przewodniczący zespołu kwalifikacyjnego. 

2. Do składu zespołu kwalifikacyjnego nie wyznacza się członka Komisji, jeŜeli 

postępowanie kwalifikacyjne dotyczy: 

 1) jego małŜonka, krewnych i powinowatych do drugiego stopnia; 

 2) kandydata związanego z nim z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli; 

 3) kandydata pozostającego wobec niego w stosunku podrzędności lub nadrzędności 

słuŜbowej; 

 4) kandydata, wobec którego pozostaje w takim stosunku prawnym lub faktycznym, Ŝe 

wynik postępowania moŜe mieć wpływ na prawa lub obowiązki tego kandydata. 

3. Członek zespołu kwalifikacyjnego powiadamia niezwłocznie właściwego 

wiceprzewodniczącego Komisji o zaistnieniu okoliczności, o których mowa w ust. 2. 

4. Zmiany składu zespołu kwalifikacyjnego dokonuje się, jeŜeli: 

 1) wobec członka zespołu kwalifikacyjnego wszczęto postępowanie z tytułu 

odpowiedzialności zawodowej; 

 2) po wyznaczeniu składu zespołu kwalifikacyjnego wyszły na jaw okoliczności, o 

których mowa w ust. 2; 

 3) członek zespołu kwalifikacyjnego zgłosił niemoŜność uczestnictwa w pracach tego 

zespołu w wyznaczonym terminie postępowania kwalifikacyjnego. 

5. W postępowaniu kwalifikacyjnym moŜe uczestniczyć przedstawiciel ministra jako 

obserwator. 

 

Art. 193f. Postępowanie kwalifikacyjne dla kandydatów na rzeczoznawców 

majątkowych przeprowadza się w formie egzaminu obejmującego część pisemną i ustną.  

Art. 193g. 1. Kandydat na rzeczoznawcę majątkowego składa do ministra wniosek o 

nadanie uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości, nie później niŜ na 

czterdzieści dni przed upływem terminu, o którym mowa w art. 193c ust. 1. 

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, naleŜy dołączyć: 
 1) dokumenty potwierdzające spełnienie warunków, o których mowa w art. 177 ust. 

1 pkt 3 - 5; 

 2) dokumenty potwierdzające biegłą znajomość języka polskiego - w przypadku 

osób, o których mowa w art. 177 ust. 3; 

3) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych; 

4) oświadczenie o niekaralności za przestępstwa przeciwko mieniu, dokumentom za 

przestępstwa gospodarcze, za fałszowanie pieniędzy, papierów wartościowych, 

znaków urzędowych, za składanie fałszywych zeznań oraz za przestępstwa skarbowe; 

5) dwie fotografie kandydata, o wymiarach 35 x 45 mm; 

6) dziennik praktyki zawodowej i projekty operatów szacunkowych, o których mowa w 

art. 193b ust. 2 pkt 2; 

7) dowód wniesienia opłaty za postępowanie kwalifikacyjne. 

3. W przypadku składania kopii dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 2, 

powinny być one uwierzytelnione przez notariusza. 

4. Po sprawdzeniu kompletności wniosku, o którym mowa w ust. 1, minister 

przekazuje go Komisji wraz z dokumentami określonymi w ust. 2, w celu 

przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego. 
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Art. 193h. 1. Część pisemną egzaminu przeprowadza się w wydzielonej sali, w 

warunkach zapewniających kandydatom samodzielną pracę. 
2. Przed wejściem na salę kandydat okazuje dowód osobisty albo inny dokument 

potwierdzający toŜsamość. 
3. Przed rozpoczęciem części pisemnej egzaminu przewodniczący zespołu 

kwalifikacyjnego informuje kandydatów o: 

 1) warunkach organizacyjnych i sposobie przeprowadzania egzaminu; 

 2) przepisach porządkowych obowiązujących w trakcie przeprowadzania egzaminu; 

 3) zasadach dokonywania oceny udzielonych odpowiedzi; 

 4) sposobie ogłoszenia wyników części pisemnej egzaminu; 

 5) terminie i miejscu przeprowadzenia części ustnej egzaminu. 

4. Prace pisemne oznaczane są indywidualnym kodem. 

5. Przewodniczący zespołu kwalifikacyjnego moŜe wykluczyć z części pisemnej 

egzaminu kandydata, który w jej trakcie korzystał z pomocy innej osoby, posługiwał się 
niedozwolonymi materiałami, pomagał pozostałym kandydatom lub w inny sposób 

zakłócał jej przebieg. 

6. W trakcie części pisemnej egzaminu kandydat moŜe opuścić salę po uzyskaniu 

zgody przewodniczącego zespołu kwalifikacyjnego. Przed opuszczeniem sali kandydat 

przekazuje pracę sekretarzowi zespołu kwalifikacyjnego. 

Art. 193i. 1. Część pisemna egzaminu: 

 1) polega na rozwiązaniu testu wielokrotnego wyboru składającego się z 90 pytań oraz 

na rozwiązaniu zadania praktycznego; 

 2) trwa 150 minut, przy czym 90 minut przeznacza się na rozwiązanie testu, a 60 minut 

na rozwiązanie zadania praktycznego, z 20-minutową przerwą po części testowej. 

2. Za kaŜdą odpowiedź w teście przyznaje się: 
 1) za odpowiedź prawidłową - 1 punkt, przy czym za prawidłową uznaje się odpowiedź 

wskazującą wszystkie poprawne odpowiedzi cząstkowe; 

 2) za odpowiedź nieprawidłową lub brak odpowiedzi - 0 punktów. 

3. Zadanie praktyczne, o którym mowa w ust. 1, oceniane jest w jedenastopunktowej 

skali od 0 do 10 punktów. 

4. Wynik egzaminu stanowi sumę punktów uzyskanych za odpowiedzi na 

poszczególne pytania z testu oraz za rozwiązanie zadania. 

5. Do części ustnej egzaminu mogą być dopuszczeni kandydaci, którzy uzyskali 

łącznie co najmniej 70 punktów, w tym co najmniej 5 punktów za zadanie praktyczne. 

Art. 193j. W razie nieuzyskania przez kandydata z części pisemnej egzaminu 

odpowiedniej liczby punktów, o której mowa w art. 193i ust. 5, a takŜe w przypadku 

wymienionym w art. 193h ust. 5, postępowanie kwalifikacyjne uznaje się za zakończone 

wynikiem negatywnym. 

Art. 193k. 1. Przygotowanie praktyczne kandydatów Komisja sprawdza w części 

ustnej egzaminu. 

2. Część ustna egzaminu obejmuje obronę przez kandydata kaŜdego z trzech 

wybranych przez Komisję spośród piętnastu projektów operatów szacunkowych, o 

których mowa w art. 193b ust. 2 pkt 2. Obrona polega na udzieleniu odpowiedzi na 

pytania członków zespołu kwalifikacyjnego, dotyczące podstaw prawnych, 

zastosowanych podejść, metod i techniki wyceny, źródeł informacji o nieruchomościach, 

a takŜe analizy rynku nieruchomości, mających wpływ na wykonanie projektów 

operatów. 



                                                                                                              Projekt 1.4.12.10.09 

 51

3. Kandydat w części ustnej egzaminu odpowiada na 12 pytań, po 4 pytania dla 

kaŜdego z trzech projektów operatów szacunkowych. 

Art. 193l. 1. KaŜda odpowiedź na zadane pytanie jest oceniana w skali od 0 do 3 

punktów. Za część ustną egzaminu kandydat moŜe otrzymać 36 punktów. 

2. Część ustną egzaminu uznaje się za zakończoną wynikiem pozytywnym, jeŜeli 

kandydat uzyskał co najmniej 20 punktów. 

 
Art. 193ł. Kandydat, który zakończył część ustną egzaminu wynikiem negatywnym, 

moŜe, przed upływem dwunastu miesięcy od dnia zakończenia części ustnej egzaminu 

wynikiem negatywnym, złoŜyć wniosek o ponowne przystąpienie do części ustnej 

egzaminu. 

Art. 193m. 1. Sekretarz zespołu kwalifikacyjnego sporządza dla kaŜdego kandydata 

protokół z postępowania kwalifikacyjnego, który podpisują wszyscy członkowie zespołu 

kwalifikacyjnego. 

2. W protokole, o którym mowa w ust. 1, wpisuje się wyniki części pisemnej i części 

ustnej egzaminu, w tym pytania zadane kandydatom w części ustnej egzaminu oraz ocenę 
odpowiedzi udzielonych przez kandydatów, a takŜe ogólny wynik postępowania 

kwalifikacyjnego. 

Art. 193n. 1. Przewodniczący zespołu kwalifikacyjnego przekazuje ministrowi 

protokoły z przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego wraz z dokumentacją tego 

postępowania. 

2. Na podstawie wyników postępowania kwalifikacyjnego zamieszczonych w 

protokole, o którym mowa w art. 193m ust. 1, wydaje się świadectwa nadania uprawnień 
zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości albo decyzje odmawiające nadania 

tych uprawnień. 
3. Decyzje odmawiające nadania uprawnień zawodowych wydaje się w przypadku, o 

którym mowa w art. 193h ust. 5, art. 193j, a takŜe w przypadku uzyskania przez 

kandydata mniejszej liczby punktów niŜ określona w art. 193l ust. 2. 

Art. 193o. 1. Wniosek o ponowne przystąpienie do części ustnej egzaminu, o którym 

mowa w art. 193ł, kandydat składa do ministra nie później niŜ na czterdzieści dni przed 

wybranym terminem części ustnej egzaminu. 

2. We wniosku o ponowne przystąpienie do części ustnej egzaminu kandydat 

wskazuje termin postępowania kwalifikacyjnego, podając dokładny dzień, miesiąc i rok 

części ustnej egzaminu. 

3. Do wniosku o ponowne przystąpienie do części ustnej egzaminu kandydat załącza: 

 1) dokumenty potwierdzające spełnienie warunków, o których mowa w art. 177 ust. 1 

pkt 1 i 2; 

 2) projekty operatów szacunkowych, o których mowa w art. 193b ust. 2 pkt 2, jeŜeli 

zostały odesłane na prośbę kandydata; 

 3) dowód wniesienia opłaty za postępowanie kwalifikacyjne w wysokości odpowiedniej 

dla części ustnej egzaminu. 

4. Po sprawdzeniu kompletności wniosku, o którym mowa w ust. 1, minister 

przekazuje go Komisji wraz z dokumentami określonymi w ust. 3, w celu 

przeprowadzenia części ustnej egzaminu. 

Art. 193p. JeŜeli kandydat nie stawił się w wyznaczonym terminie na część pisemną 
lub ustną egzaminu, postępowanie kwalifikacyjne podlega umorzeniu. 
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Art. 193r. 1. W przypadku złoŜenia w trybie art. 127 § 3 Kodeksu postępowania 

administracyjnego wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej wydaniem 

decyzji, o której mowa w art. 193n ust. 3, minister przekazuje sprawę Komisji w celu 

przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego, o czym zawiadamia kandydata. 

2. Postępowanie kwalifikacyjne, o którym mowa w ust. 1, polega na ponownej ocenie 

zebranego w sprawie materiału dowodowego. 

 

Art. 193s. 1. Praktyka zawodowa dla kandydatów na zarządców nieruchomości nie 

moŜe trwać krócej niŜ sześć miesięcy, z tym Ŝe liczba godzin przeznaczona na realizację 
programu praktyki nie moŜe być mniejsza niŜ dwieście. 

2. W ramach praktyki zawodowej, o której mowa w ust. 1, kandydat na zarządcę 
nieruchomości: 

 1) uczestniczy w wykonywaniu czynności wymienionych w art. 185 ust. 1 i 1a ustawy; 

 2) samodzielnie sporządza plan zarządzania nieruchomością; 
 3) zapoznaje się ze sposobem korzystania z rejestrów i ewidencji prowadzonych przez 

sądy, gminy oraz starostów, a takŜe z innych dokumentów znajdujących się w 

posiadaniu urzędów i instytucji, zawierających niezbędne informacje 

wykorzystywane w zarządzaniu nieruchomościami, o których mowa w art. 186 ust. 6 

ustawy. 

3. W ramach praktyki zawodowej kandydat na zarządcę nieruchomości zapoznaje się 
w szczególności: 

 1) z formami organizacyjno-prawnymi, w jakich zarządca nieruchomości moŜe 

prowadzić działalność zawodową zarządzania nieruchomościami, oraz z organizacją i 
metodami ich pracy; 

 2) z czynnościami zarządcy nieruchomości przed podpisaniem umowy, w tym: 

a) dokonuje oględzin nieruchomości oraz jej otoczenia, ocenia jej stan techniczny, 

potrzeby w zakresie remontów i konserwacji, a takŜe moŜliwości dokonania zmian 

w celu poprawy efektywności gospodarowania, 

b) przygotowuje projekt umowy o zarządzanie nieruchomością; 
 3) z zakresem czynności zarządzania wybraną nieruchomością, a takŜe z obsługą 

techniczną budynku; 

 4) ze sprawozdawczością sporządzaną przez zarządcę nieruchomości; 

 5) z zarządzaniem róŜnego rodzaju nieruchomościami, w tym publicznymi, 

mieszkaniowymi i przeznaczonymi pod usługi. 

4. W ramach praktyki zawodowej prowadzący praktykę zawodową: 
 1) zapewnia właściwą organizację i prawidłowy przebieg praktyki zawodowej; 

 2) ustala harmonogram praktyki zawodowej, zapewniający kandydatowi na zarządcę 
nieruchomości zrealizowanie programu praktyki, o którym mowa w ust. 2 i 3; 

 3) zapewnia kandydatowi na zarządcę nieruchomości moŜliwość wykonywania 

czynności wchodzących w zakres programu praktyki zawodowej, w tym umoŜliwia 

kandydatowi zapoznanie się ze sposobem korzystania z rejestrów i ewidencji 

wymienionych w ust. 2 pkt 3 oraz dokonanie oględzin, o których mowa w ust. 3 pkt 2 

lit. a. 

 

Art. 193t. 1. W trakcie postępowania kwalifikacyjnego dla kandydatów na zarządców 

nieruchomości, Komisja stwierdza, czy kandydat spełnia wymogi określone w art. 187 

ustawy. 

2. Postępowanie, o którym mowa w ust. 1, jest jednoetapowe, a termin tego 

postępowania obejmuje jedną datę. 
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Art. 193u. 1. Kandydat na zarządcę nieruchomości składa do ministra wniosek o 

nadanie  licencji zawodowej w zakresie zarządzania nieruchomościami, nie później niŜ na 

czterdzieści dni przed wybranym terminem postępowania kwalifikacyjnego. 

2. We wniosku o nadanie licencji zawodowej kandydat na zarządcę nieruchomości 

wskazuje termin postępowania kwalifikacyjnego, o którym mowa w ust. 1, podając 

wybrany dzień i miesiąc postępowania kwalifikacyjnego. 

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, naleŜy dołączyć: 
 1)  dokumenty potwierdzające spełnienie warunków, o których mowa w art. 187 ust. 1 

pkt 1-5 - w przypadku kandydata na zarządcę nieruchomości; 

 2) dokumenty potwierdzające biegłą znajomość języka polskiego - w przypadku osób, o 

których mowa w art. 187 ust. 3; 

 3) dwie fotografie kandydata, o wymiarach 35 x 45 mm; 

 4) dziennik praktyki zawodowej i plan zarządzania nieruchomością, o którym mowa w 

art. 193s ust. 2 pkt 2; 

 5) dowód wniesienia opłaty za postępowanie kwalifikacyjne. 

4. W przypadku składania kopii dokumentów, o których mowa w ust. 3 pkt 1 i 2, 

powinny być one uwierzytelnione przez notariusza. 

5. Po sprawdzeniu kompletności wniosku, o którym mowa w ust. 1, minister 

przekazuje go Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej wraz z dokumentami określonymi w 

ust. 3, w celu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego. 

Art. 193w. 1. Z przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego sekretarz zespołu 

kwalifikacyjnego sporządza odrębny dla kaŜdego kandydata protokół, który podpisują 
wszyscy członkowie zespołu kwalifikacyjnego. W protokole potwierdza się, Ŝe kandydat 

spełnia wymogi określone odpowiednio w art. 187, lub wskazuje się wymogi, których 

kandydat nie spełnił i z powodu których nie moŜe otrzymać licencji zawodowej. 

2. Przewodniczący zespołu kwalifikacyjnego przekazuje ministrowi protokoły z 

przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego wraz z dokumentacją tego 

postępowania. 

3. Na podstawie wyników postępowania kwalifikacyjnego zamieszczonych w 

protokole, o którym mowa w ust. 1, wydaje się świadectwo nadania licencji zawodowej w 

zakresie zarządzania nieruchomościami albo decyzję odmawiającą nadania licencji. 

Art. 193y. 1. W przypadku złoŜenia w trybie art. 127 § 3 Kodeksu postępowania 

administracyjnego wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej wydaniem 

decyzji, o której mowa w art. 193w ust. 3, minister przekazuje sprawę Komisji w celu 

przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego, o czym zawiadamia kandydata. 

2. Postępowanie kwalifikacyjne, o którym mowa w ust. 1, polega na ponownej ocenie 

zebranego w sprawie materiału dowodowego.”; 

12)w art. 194 ust. 2 i 3 otrzymuje brzmienie: 

„2. Postępowanie wyjaśniające dotyczące wypełniania obowiązków, o których mowa w 

art. 158, art. 175,  art. 186 i art. 186a, przeprowadza Komisja Odpowiedzialności 

Zawodowej. 

3. Minister właściwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej 

powołuje i odwołuje, w drodze zarządzenia, Komisję Odpowiedzialności Zawodowej                 

z udziałem osób wskazanych przez organizacje zawodowe rzeczoznawców majątkowych             

i zarządców nieruchomości.”; 

 

13) w art. 195 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 



                                                                                                              Projekt 1.4.12.10.09 

 54

„3. Minister właściwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej 

ustala, w drodze zarządzenia, listę obrońców z urzędu, z udziałem osób wskazanych przez 

organizacje zawodowe rzeczoznawców majątkowych oraz zarządców nieruchomości.”; 

14) art. 195a ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Minister właściwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej, 

na podstawie wyników postępowania wyjaśniającego, orzeka, w drodze decyzji, o 

zastosowaniu jednej z kar dyscyplinarnych, o których mowa w art. 178 ust. 2 oraz art. 188 

ust. 2, albo o umorzeniu postępowania z tytułu odpowiedzialności zawodowej, z 

zastrzeŜeniem ust. 2.”; 

15) art. 196 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 196. 1. Programy studiów podyplomowych, o których mowa w art. 177 ust. 1 pkt 4 i 

art. 187 ust. 1 pkt 4, uwzględniają co najmniej minimalne wymogi programowe ustalone 

przez ministra właściwego do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i 

mieszkaniowej. 

2. Programy kursów specjalistycznych, szkoleń lub seminariów, mających na celu 

doskonalenie kwalifikacji zawodowych, o których mowa w art. 175 ust. 2 oraz art. 186 

ust. 2, uwzględniają wymogi programowe ustalone przez ministra właściwego do spraw 

budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej oraz podlegają zgłoszeniu temu 

ministrowi.”; 

16) art. 197 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 197. Minister właściwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i 

mieszkaniowej, mając na względzie zapewnienie obiektywnego, rzetelnego i sprawnego 

sprawdzenia przygotowania kandydatów na rzeczoznawców majątkowych i zarządców 

nieruchomości oraz zapewnienie obiektywnej oceny skarg na działalność osób, którym 

nadano uprawnienia i licencje zawodowe, a takŜe uwzględniając rzeczywiste koszty 

postępowania z tytułu odpowiedzialności zawodowej określi, w drodze rozporządzenia: 

 1) regulamin organizacji  praktyk zawodowych oraz sposób dokumentowania odbycia 

praktyki zawodowej, w tym wzór dziennika praktyk i koszt jego wydania; 

 2) organizację Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej oraz regulamin jej działania; 

 3) wzory świadectw uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości oraz 

licencji zawodowych w zakresie zarządzania nieruchomościami; 

 4) sposób prowadzenia centralnych rejestrów rzeczoznawców majątkowych oraz 

zarządców nieruchomości; 

 5) sposób postępowania przy wydawaniu duplikatów świadectw i licencji zawodowych 

w przypadku ich utraty; 

 6) sposoby doskonalenia kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych i 

zarządców nieruchomości, sposób dokumentowania oraz kryteria oceny spełnienia 

tego obowiązku; 

 7) sposób i tryb przeprowadzania postępowania z tytułu odpowiedzialności zawodowej, 

sposoby ustalania i rodzaje kosztów tego postępowania, organizację Komisji 

Odpowiedzialności Zawodowej oraz regulamin jej działania, wysokość 
wynagrodzenia członków Komisji Odpowiedzialności Zawodowej i obrońców z 

urzędu oraz sposób jego ustalania.”. 

 Art. 27. W ustawie z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 

r. Nr 145, poz. 1221, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1055 i Nr 180, 

poz. 1112) w art. 17: 

1) uchyla się ust. 2; 

2) dodaje się ust. 3-5 w brzmieniu: 

„3. Wniosek o udzielenie koncesji powinien zawierać: 
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1) firmę przedsiębiorcy, oznaczenie jego siedziby i adresu albo miejsca 

zamieszkania i adresu głównego miejsca wykonywania działalności 

gospodarczej; 

2) numer w rejestrze przedsiębiorców lub ewidencji działalności gospodarczej; 

3) numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile taki posiada; 

4) wskazanie obszaru i miejsca wykonywania działalności gospodarczej, zakresu 

oraz formy usług ochrony osób i mienia, na którą ma być udzielona koncesja; 

określenie czasu, na jaki koncesja ma być udzielona, wraz ze wskazaniem daty 

rozpoczęcia działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia. 

4. Do wniosku, o którym mowa w ust. 3, przedsiębiorca jest obowiązany dołączyć: 
1) kopię dokumentu stwierdzającego posiadanie licencji drugiego stopnia osoby 

lub osób, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, 

2) zaświadczenie o niekaralności przedsiębiorcy oraz osób, o których mowa w 

ust. 1 pkt 2, a takŜe o niezaleganiu z wpłatami naleŜności budŜetowych. 

5. Do wniosku, o którym mowa w ust. 3, przedsiębiorca niebędący osobą fizyczną jest 

obowiązany dodatkowo dołączyć: 
1) wykaz członków zarządu, prokurentów i pełnomocników, z podaniem 

adresów ich miejsc zamieszkania, 

2) listę udziałowców lub akcjonariuszy, posiadających co najmniej 50% 

udziałów lub akcji, 

3) dokument określający proporcje udziału kapitału polskiego i obcego w spółce 

oraz jego wysokość, z podaniem adresów siedziby lub miejsc zamieszkania 

wspólników – gdy spółka jest podmiotem z udziałem zagranicznym.”; 

3) w art. 24 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu: 

„2. Do przedsiębiorców obowiązanych do składania zaświadczeń stosuje się odpowiednio 

przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej dotyczące oświadczeń.”. 

Art. 28. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 

2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.
29)

) wprowadza się następujące zmiany: 

1) art.49 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 49. 1. Kto przetwarza w zbiorze dane osobowe, choć ich przetwarzanie nie jest 

dopuszczalne albo do których przetwarzania nie jest uprawniony, podlega grzywnie do 

20 000 zł.  

2. JeŜeli czyn określony w ust. 1 dotyczy danych ujawniających pochodzenie rasowe 

lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne, przynaleŜność 
wyznaniową, partyjną lub związkową, danych o stanie zdrowia, kodzie genetycznym, 

nałogach lub Ŝyciu seksualnym, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia 

wolności albo pozbawienia wolności do roku.”;  

2) art.50 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 50. Kto administrując zbiorem danych przechowuje w zbiorze dane osobowe 

niezgodnie z celem utworzenia zbioru, podlega grzywnie do 10 000 zł.”; 

3) art.51 otrzymuje brzmienie: 

                                                 
29)

  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 

2004 r. Nr 25, poz. 219 i Nr 33, poz. 285, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 oraz z 2007 r. Nr 165, poz. 1170 

i Nr 176, poz. 1238. 
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„Art. 51. 1. Kto administrując zbiorem danych lub będąc obowiązany do ochrony 

danych osobowych udostępnia je lub umoŜliwia dostęp do nich osobom 

nieupowaŜnionym, podlega grzywnie do 20.000 zł.  

2. JeŜeli sprawca działa nieumyślnie, podlega grzywnie do 10 000 zł.”;  

4) art.52 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 52. Kto administrując danymi narusza choćby nieumyślnie obowiązek 

zabezpieczenia ich przed zabraniem przez osobę nieuprawnioną, uszkodzeniem lub 

zniszczeniem, podlega grzywnie do 10 000 zł.”; 

5) art.53 otrzymuje brzmienie:  

„Art. 53. Kto będąc do tego obowiązany nie zgłasza do rejestracji zbioru danych, 

podlega grzywnie do 10 000 zł .”; 

6) art.54 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 54. Kto administrując zbiorem danych nie dopełnia obowiązku poinformowania 

osoby, której dane dotyczą, o jej prawach lub przekazania tej osobie informacji 

umoŜliwiających korzystanie z praw przyznanych jej w niniejszej ustawie, podlega 

grzywnie do 10 000 zł.”.  

Art. 29. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. 

U. z 2006 r. Nr 167, poz. 1191, z późn. zm. 
30)

) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 12 wprowadza się następujące zmiany: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Do wniosku o powołanie na stanowisko komornika zainteresowany załącza Ŝyciorys i 

dokumenty potwierdzające spełnienie wymogów, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 i 

6-11, zaświadczenie o niekaralności oraz oświadczenie, Ŝe nie jest przeciwko niemu 

prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarŜenia publicznego lub 

przestępstwo skarbowe albo oświadczenie, Ŝe nie był skazany prawomocnym wyrokiem 

sądu za umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe i Ŝe nie jest 

przeciwko niemu prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarŜenia 

publicznego lub przestępstwo skarbowe. MoŜe przedstawiać opinie, świadectwa i 

zaświadczenia.”, 

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 

„1a. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, składane jest pod rygorem 

odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania, zgodnie z Kodeksem karnym. Organ 

administracji publicznej, której składa się oświadczenie, poucza przed jego złoŜeniem o 

odpowiedzialności karnej.”; 

2) w art. 29 wprowadza się następujące zmiany: 

a) ust. 9 otrzymuje brzmienie: 

„9. Wniosek o wpis na listę aplikantów komorniczych moŜe zostać złoŜony w ciągu 2 lat 

od dnia ogłoszenia wyników egzaminu konkursowego. Do wniosku kandydat obowiązany 

jest załączyć zaświadczenie o niekaralności oraz oświadczenie, Ŝe nie jest prowadzone 

przeciwko niemu postępowanie karne o przestępstwo ścigane z oskarŜenia publicznego lub 

przestępstwo skarbowe albo oświadczenie, Ŝe nie był skazany prawomocnym wyrokiem 

sądu za umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe i Ŝe nie jest 

prowadzone przeciwko niemu postępowanie karne o przestępstwo ścigane z oskarŜenia 

publicznego lub przestępstwo skarbowe.”, 

b) po ust. 9 dodaje 10 w brzmieniu: 

                                                 
30)

 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 25, poz. 162, Nr 44, 

poz. 288, Nr 85, poz. 571, Nr 112, poz. 769 oraz z 2009 r. Nr 26, poz. 156, Nr 81, poz. 687 i Nr 105, poz. 879. 
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„10. Do oświadczenia, o którym mowa w ust. 9, stosuje się odpowiednio art. 12 ust. 1a.”; 

3) w art. 32 wprowadza się następujące zmiany: 

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Kandydat na asesora komorniczego przedkłada zaświadczenie o niekaralności oraz 

oświadczenie, Ŝe nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo 

ścigane z oskarŜenia publicznego lub przestępstwo skarbowe albo oświadczenie, Ŝe nie był 

skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślnie popełnione przestępstwo lub 

przestępstwo skarbowe i Ŝe nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o 

przestępstwo ścigane z oskarŜenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.”, 

b) po ust. 2 dodaje 2a w brzmieniu: 

„2a. Do oświadczenia, o którym mowa w ust. 2, stosuje się odpowiednio art. 12 ust. 1a.”; 

4) w art. 37a ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Dla kaŜdej sprawy z zakresu, o którym mowa w art. 2 ust. 1, komornik tworzy akta. 

Akta spraw mogą być tworzone, przetwarzane i archiwizowane z wykorzystaniem 

technik informatycznych.”; 

5) w art. 53a ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1.  Opłatę stałą w wysokości 2 % przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego komornik 

pobiera od wierzyciela w przypadku otrzymania zlecenia poszukiwania majątku dłuŜnika 

w trybie art. 797
1
 Kodeksu postępowania cywilnego. W razie nieuiszczenia opłaty w 

terminie 7 dni od otrzymania wezwania, komornik zwraca wniosek zawierający 

zlecenie.”. 

Art. 30. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. 

Nr 8, poz. 60, z późn. zm.
31)

) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 93a w § 2 po pkt 2 dodaje się pkt 3 
 
w brzmieniu: 

„3) spółki kapitałowej zawiązanej (powstałej) w wyniku przekształcenia przedsiębiorcy 

będącego osobą fizyczną wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą w 

zakresie wykonywanej przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej.”. 

 
      Art. 31. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych ( Dz. U. z 2004 r. 

Nr 223, poz. 2268, z późn. zm. 
32)

) wprowadza się następujące zmiany: 

1) art. 2 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 2. Zawieranie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w imieniu przedsiębiorcy 

zagranicznego umów z klientami o świadczenie usług turystycznych jest dopuszczalne, 

jeŜeli przedsiębiorca ten prowadzi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność 
gospodarczą na warunkach określonych w ustawie, o której mowa w art. 3 pkt 14.”; 

2) art. 2b otrzymuje brzmienie:  

„Art. 2b. Minister właściwy ds. turystyki jest organem wyŜszego stopnia w stosunku do 

marszałka województwa w sprawach, o których mowa w art. 28 ust. 1, art. 39a ust. 3 i art. 42 

ust. 1.”; 

3) uchyla się art. 4; 

4) w art. 5 wprowadza się następujące zmiany: 

                                                 
31)

 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 85, poz. 727, Nr 86, 

poz. 732 i Nr 143, poz. 1199, z 2006 r. Nr 66, poz. 470, Nr 104, poz. 708, Nr 143, poz. 1031, Nr 217, poz. 1590 i 

Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 112, poz. 769, Nr 120, poz. 818, Nr 192, poz. 1378 i Nr 225, poz. 1671,z 2008 r. 

Nr 118, poz. 745, Nr 141, poz. 888, Nr 180, poz. 1109 i Nr 209, poz. 1316, 1318 i 1320 oraz z 2009 r. Nr 18, 

poz. 97, Nr 44, poz. 362 i Nr 57, poz. 466. 
32)

 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 175, poz. 

1462, z 2006 r. Nr 220, poz. 1600 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1112. 
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a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Przedsiębiorca podejmujący działalność gospodarczą w zakresie organizowania 

imprez turystycznych oraz pośredniczenia na zlecenie klientów w zawieraniu umów o 

świadczenie usług turystycznych jest obowiązany spełniać następujące warunki: 

 1) zapewniać kierowanie działalnością przedsiębiorstwa oraz działalnością jego 

jednostek organizacyjnych samodzielnie dokonujących czynności prawnych przez 

osoby: 

a) posiadające odpowiednie wykształcenie i praktykę, o których mowa w art. 6 ust. 1 

i 2, 

b) niekarane za przestępstwa przeciwko zdrowiu i Ŝyciu, wiarygodności 

dokumentów, mieniu oraz przeciwko obrotowi gospodarczemu; 

 2) zawrzeć: 
a) umowę gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej albo 

b) umowę ubezpieczenia na rzecz klientów 

- w zakresie pokrycia kosztów powrotu klienta do kraju, w wypadku gdy organizator 

turystyki lub pośrednik turystyczny wbrew obowiązkowi nie zapewnia tego powrotu, 

a takŜe na pokrycie zwrotu wpłat wniesionych przez klientów w razie niewykonania 

zobowiązań umownych; 

 3) złoŜyć marszałkowi województwa kopie dokumentów potwierdzających zawarcie 

umów gwarancji lub ubezpieczenia, o których mowa w pkt 2.”; 

  b) po ust. 1 dodaje się ust. 1 a w brzmieniu:  

„1a. Przedsiębiorca wykonujący działalność, o której mowa w ust. 1, składa 

marszałkowi województwa kopie dokumentów potwierdzających zawarcie 

kolejnych umów gwarancji lub ubezpieczenia, o których mowa w pkt 2, przed 

upływem terminu obowiązywania umowy poprzedniej.”; 

c) w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) wykonywać działalność tylko na rzecz organizatorów turystyki spełniających warunki, 

o których mowa w art. 5 ust. 1 i 1a;”; 

5) art. 6 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Potwierdzeniem praktyki, o której mowa w ust. 2, jest oświadczenie o wpisie do ewidencji 

działalności gospodarczej albo zaświadczenie wydane przez jednostkę organizacyjną 
powierzającą zainteresowanemu czynności przy obsłudze turystów.”; 

6) uchyla się art. 7; 

7) art. 8 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 8. 1. 
 
Marszałek województwa prowadzi ewidencję umów, o których mowa w art. 5 ust. 

1 pkt 2. 

2. Marszałek województwa przekazuje kopie umów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2  

ministrowi właściwemu do spraw turystyki. 

3. Minister właściwy do spraw turystyki prowadzi Centralną Ewidencję Organizatorów 

Turystyki i Pośredników Turystycznych, zwaną dalej „Ewidencją”, na podstawie kopii umów, 

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, przekazanych przez marszałków województw. 

4. Wpisu do Ewidencji, o której mowa w ust. 3, dokonuje się z urzędu, na podstawie kopii 

umów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2. 

5. Minister właściwy do spraw turystyki określi w drodze rozporządzenia organizację, 
szczegółowy sposób prowadzenia Ewidencji oraz tryb udzielania informacji o danych 

objętych wpisem, uwzględniając w szczególności dokumenty i dane, na podstawie których 

dokonuje się wpisu do Ewidencji. 

6. Marszałek województwa udziela informacji o danych zawartych w ewidencji, o której 

mowa w ust. 1, na zasadach ustalonych dla Ewidencji.”; 
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8) art. 9 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 9. 1. Marszałek województwa są upowaŜnieni do kontroli prowadzonej przez 

przedsiębiorcę działalności gospodarczej, w zakresie: 

1) przestrzegania warunków wykonywania działalności gospodarczej określonych ustawą; 
2) zgodności wykonywanej działalności gospodarczej z zawartymi umowami agencyjnymi; 

3) przestrzegania przez przedsiębiorców, dających zlecenie agentom, warunków 

wykonywania działalności gospodarczej określonych ustawą. 
2. W przypadku stwierdzenia naruszeń warunków wykonywania działalności 

gospodarczej w zakresie organizowania imprez turystycznych oraz pośredniczenia na zlecenie 

klientów w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych określonych ustawą minister 

właściwy do spraw turystyki albo marszałek województwa wzywa przedsiębiorcę do 

usunięcia naruszeń w wyznaczonym terminie.  

3. W przypadku nie usunięcia naruszeń, o których mowa w ust. 2, marszałek 

województwa wydaje decyzję o zakazie wykonywania działalności gospodarczej, o której 

mowa w art. 5 ust. 1, przez okres 3 lat.”; 

9) uchyla się art. 10a i 10b; 

10) w art. 22 pkt 5 otrzymuje brzmienie: 

„5) zdała egzamin na przewodnika turystycznego lub pilota wycieczek.”; 

11) uchyla się art. 22a; 

12) uchyla się art. 24 – 24b; 

13) w art. 30 ust.1 otrzymuje brzmienie:  

„Art. 30.1. Organizatorzy turystyki, organizujący wycieczki w kraju i za granicą, w których 

uczestniczy co najmniej 10 osób realizujących wspólny program, są obowiązani, jeŜeli 

umowa nie stanowi inaczej, zapewnić uczestnikom:  

1) wycieczek w kraju - usługi przewodnika turystycznego oraz opiekę pilota wycieczek,  

2) wycieczek za granicą - opiekę pilota wycieczek - posiadających odpowiednie 

uprawnienia.”. 

 Art. 32. W ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń 
społecznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 11, poz. 74, z późn. zm.

33)
) wprowadza się następujące 

zmiany: 

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

„2. Za wykonywanie zadań związanych z ustalaniem prawa do świadczeń i ich 

wysokości oraz wypłatą świadczeń z ubezpieczenia chorobowego płatnicy składek 

mają prawo do wynagrodzenia. Wynagrodzenia płatników składek określa się jako 

procent kwoty tych świadczeń. Wysokość stopy procentowej oraz tryb rozliczenia tego 

wynagrodzenia określi, w drodze rozporządzenia, minister właściwy do spraw 

zabezpieczenia społecznego.”; 

2) w art. 24 wprowadza się następujące zmiany: 

 a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

 „1. W razie nieopłacenia składek lub opłacenia ich w zaniŜonej wysokości, Zakład 

moŜe wymierzyć płatnikowi składek dodatkową opłatę do wysokości 30 

                                                 
33)

 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 21, 

poz. 125, Nr 112, poz. 769, Nr 115, poz. 791, 792 i 793 i Nr 176, poz. 1243, z 2008 r. Nr 63, poz. 394, Nr 

67, poz. 411, Nr 141, poz. 888,  Nr 171, poz. 1056, Nr 209, poz. 1318, Nr 220, poz. 1417 i 1418, Nr 

227, poz. 1505, Nr 228, poz. 1507 i Nr 237, poz. 1654 i 1656 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 8, poz. 38, Nr 

14, poz. 75, Nr 18, poz. 97, Nr 22, poz. 120, Nr 68, poz. 574, Nr 71, poz. 609 i Nr 111, poz. 918. 
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% nieopłaconych składek. Od decyzji w sprawie wymierzenia dodatkowej opłaty 

przysługuje odwołanie do sądu według zasad określonych w art. 83.”,  

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. NaleŜności  tytułu składek ulegają przedawnieniu po upływie 5 lat, licząc od dnia, 

w którym stały się wymagalne, z zastrzeŜeniem ust. 5 – 5d.”, 

c) ust. 7 otrzymuje brzmienie: 

„7. Zwrotu od Zakładu nienaleŜnie opłaconych składek nie moŜna dochodzić, jeŜeli od 

daty ich opłacenia upłynęło 5 lat.”; 

3) w art. 29 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Ze względów gospodarczych lub innych przyczyn zasługujących na uwzględnienie 

Zakład moŜe na wniosek dłuŜnika odroczyć termin płatności naleŜności z tytułu 

składek oraz rozłoŜyć naleŜność na raty, uwzględniając moŜliwości płatnicze dłuŜnika 

oraz stan finansów ubezpieczeń społecznych.”; 

4) art. 30 otrzymuje brzmienie: 

„1. Do składek finansowanych przez ubezpieczonych niebędących płatnikami składek 

nie stosuje się art. 28. 

2. Zakład moŜe umorzyć w całości lub części odsetki za zwłokę, koszty upomnienia i 

dodatkową opłatę naliczaną od niezapłaconych składek, o których mowa w ust. 1, w 

sytuacji, gdy płatnik poniósł szkodę wyrządzoną przez klęskę Ŝywiołową lub inne 

nadzwyczajne zdarzenie.”; 

5) po art. 32 dodaje się art. 32a w brzmieniu: 

„Art.32a. 1. Płatnikom składek przysługuje zryczałtowane wynagrodzenie z tytułu 

terminowego wpłacania składek pobranych od ubezpieczonych na rzecz Zakładu. 

2. Wynagrodzenie przysługujące płatnikowi składek z tytułu terminowego wpłacania 

składek pobranych od ubezpieczonych na rzecz Zakładu, wynosi 0,3% kwoty pobranej 

składki w miesięcznym okresie rozliczeniowy. 

3. W razie stwierdzenia, Ŝe płatnik składek pobrał wynagrodzenie nienaleŜnie lub w 

wysokości wyŜszej od naleŜnej, Zakład wydaje decyzję o zwrocie nienaleŜnego 

wynagrodzenia.  

4. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze 

rozporządzenia:  

1) szczegółowe zasady ustalania wynagrodzenia płatników składek  pobierających 

składki od ubezpieczonych na rzecz Zakładu oraz tryb pobrania wynagrodzenia; 

2) szczegółowe zasady oraz tryb zwrotu otrzymanego wynagrodzenia w razie pobrania 

przez płatnika składek nienaleŜnie lub w wysokości wyŜszej od naleŜnej.”;  

6) w art. 36 wprowadza się następujące zmiany: 

a) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Zgłoszeń, o których mowa w ust. 2 i 3, dokonuje się w terminie 14 dni od daty 

powstania obowiązku ubezpieczenia, z zastrzeŜeniem ust. 4a, 5, 5a i 9a.”, 

b) ust. 4a otrzymuje brzmienie: 

„4a. Zgłoszeń, o których mowa w ust. 3, twórcy i artyści dokonują w ciągu 14 dni od 

dnia otrzymania decyzji Komisji do Spraw Zaopatrzenia Emerytalnego Twórców 

ustalającej datę rozpoczęcia wykonywania działalności twórczej lub artystycznej.”, 

c) ust.11 otrzymuje brzmienie: 

„11. KaŜda osoba, w stosunku do której wygasł tytuł do ubezpieczeń społecznych, 

podlega wyrejestrowaniu z tych ubezpieczeń. Zgłoszenie wyrejestrowania płatnik 

składek jest zobowiązany złoŜyć w terminie 14 dni od daty zaistnienia tego faktu, z 

zastrzeŜeniem ust. 12 i i 14. Przepisy ust. 2, 3 i 9 stosuje się odpowiednio.”, 

d) ust.13 otrzymuje brzmienie: 
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„13. O wszelkich zmianach w stosunku do danych wykazanych w zgłoszeniach, o 

których mowa w ust. 10-12, płatnik składek zawiadamia Zakład w terminie 14 dni od 

zaistnienia zmian, stwierdzenia nieprawidłowości we własnym zakresie lub 

otrzymania zawiadomienia o stwierdzeniu nieprawidłowości przez Zakład.”; 

7) w art. 38 ust 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Nie później niŜ w terminie 14 dni od uprawomocnienia się decyzji, o której mowa 

w ust. 1, płatnik składek jest zobowiązany przekazać do Zakładu dokumenty związane 

z ubezpieczeniami społecznymi określone w ustawie za okres objęty decyzją.”; 

8)  w art. 41: 

a) ust. 7a  otrzymuje brzmienie: 

„7a. Płatnik składek jest zobowiązany złoŜyć imienny raport miesięczny 

korygujący, o którym mowa w ust. 6, w terminie 14 dni od stwierdzenia 

nieprawidłowości we własnym zakresie lub otrzymania zawiadomienia o 

stwierdzeniu nieprawidłowości przez Zakład, z zastrzeŜeniem ust. 7b.”, 

b) ust. 7b otrzymuje brzmienie: 

„7b. JeŜeli konieczność korekty danych podanych w imiennym raporcie 

miesięcznym jest wynikiem stwierdzenia nieprawidłowości przez Zakład w 

drodze: 

1) decyzji - imienny raport miesięczny korygujący powinien być złoŜony nie 

później niŜ w terminie 14 dni od uprawomocnienia się decyzji; 

2) kontroli - imienny raport miesięczny korygujący powinien być złoŜony nie 

później niŜ w terminie 30 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli.”, 

c) ust. 8 otrzymuje brzmienie: 

„8. Ubezpieczeni mają prawo do uzyskania od płatników informacji zawartych w 

raportach, o których mowa w ust. 1-6. Informacje zawarte w tych raportach,  

płatnik składek przekazuje ubezpieczonemu, za rok ubiegły w terminie do 28 

lutego roku następnego, na piśmie lub za zgodą ubezpieczonego w formie 

elektronicznej w celu ich weryfikacji.”; 

9) w art. 43 wprowadza się następujące zmiany: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Płatnicy składek, z zastrzeŜeniem ust. 5a, są zobowiązani do złoŜenia druku-

zgłoszenie płatnika składek w Zakładzie w terminie 14 dni od: 

1) daty zatrudnienia pierwszego pracownika lub powstania stosunku prawnego 

uzasadniającego objęcie ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi pierwszej 

osoby; 

2) daty powstania obowiązku ubezpieczeń emerytalnego i rentowych dla 

ubezpieczonych wyłącznie zobowiązanych do płacenia składek na własne 

ubezpieczenia, albo na ubezpieczenia osób z nimi współpracujących.”, 

b) po ust. 8 dodaje się ust. 9 w brzmieniu: 

„9. Osoby fizyczne rozpoczynające wykonywanie działalności gospodarczej, 

spełniający warunek określony w ust. 2, mogą złoŜyć zgłoszenie do ubezpieczeń 
społecznych oraz zdrowotnych osoby występującej z wnioskiem oraz członków 

jej rodziny w organie ewidencyjnym wraz z wnioskiem o wpis do ewidencji 

działalności gospodarczej, o którym mowa w przepisach o działalności 

gospodarczej.”; 

10) w art. 47 wprowadza się następujące zmiany: 

a) ust. 3c otrzymuje brzmienie: 

„3c. Kopie deklaracji rozliczeniowych i imiennych raportów miesięcznych oraz 

dokumentów korygujących te dokumenty płatnik składek zobowiązany jest 

przechowywać przez okres 5 lat od dnia ich przekazania do wskazanej przez Zakład 
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jednostki organizacyjnej Zakładu, w formie dokumentu pisemnego lub 

elektronicznego.”, 

b)ust. 4c otrzymuje brzmienie: 

„4c.Przepisu ust. 4b nie stosuje się do płatników składek będących osobami 

fizycznymi, jeŜeli opłacają składki jedynie za siebie i osoby współpracujące.”; 

      11) w art. 47a po ust. 2a dodaje się ust. 2b w brzmieniu: 

„2b. Przedsiębiorcy rozpoczynający wykonywanie działalności gospodarczej mogą 
złoŜyć zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych oraz ubezpieczenia zdrowotnego za 

siebie i osoby współpracujące  oraz członków ich rodziny w organie ewidencyjnym 

albo sądzie rejestrowym wraz z wnioskiem o wpis do ewidencji działalności 

gospodarczej albo rejestru przedsiębiorców.”. 

 

Art. 33. W ustawie z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku 

dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, 

poz. 930, z późn. zm.
34)

) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 9 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 

„1a. Podatnicy rozpoczynający działalność gospodarczą oświadczenie, o którym mowa 

w ust. 1, mogą złoŜyć w organie ewidencyjnym, na podstawie przepisów o działalności 

gospodarczej.”; 

2) w art. 29 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 

„1a. Podatnicy rozpoczynający działalność gospodarczą wniosek, o którym mowa w 

ust. 1, mogą złoŜyć w organie ewidencyjnym, na podstawie przepisów o działalności 

gospodarczej.”; 
3) w załączniku nr 3 Część II. „Usługi w zakresie handlu detalicznego Ŝywnością, 

napojami, wyrobami tytoniowymi oraz kwiatami” otrzymuje brzmienie: 

 

„Część II. Usługi w zakresie handlu detalicznego Ŝywnością, napojami, wyrobami 

tytoniowymi oraz kwiatami 

 
Lp. 

 

 Usługi w zakresie handlu 
detalicznego 

 

 W miejscowości o liczbie mieszkańców (wysokość 
stawek w złotych) 

 

    do 5.000 
 

 ponad 5.000 do 
50.000 

 

 powyŜej 50.000 
 

    od 
 

 do 
 

 od 
 

 do 
 

 od 
 

 do 
 

1 

 

 2 
 

 3 
 

 4 
 

 5 
 

 6 
 

 7 
 

 8 
 

 9 
 

1 

 

 Ŝywnością, w tym owocami i 
warzywami, napojami i 

wyrobami tytoniowymi 

 

 0 
 

 316 
 

 481 
 

 436 
 

 591 
 

 481 
 

 754 
 

    1 
 

 436 
 

 591 
 

 481 
 

 754 
 

 591 
 

 966 
 

    2 
 

 481 
 

 763 
 

 591 
 

 966 
 

 754 
 

 1.103 
 

                                                 
34)

 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 104, poz. 1104 i Nr 122, poz. 1324, z 

2001 r. Nr 74, poz. 784, Nr 88, poz. 961, Nr 125, poz. 1363 i 1369 i Nr 134, poz. 1509, z 2002 r. Nr 141, poz. 

1183, Nr 169, poz. 1384, Nr 172, poz. 1412 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 96, poz. 874, Nr 

135, poz. 1268, Nr 137, poz. 1302 i Nr 202, poz. 1958, z 2004 r. Nr 210, poz. 2135 i Nr 263, poz. 2619, z 2005 r. 

Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1366 i Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 183, poz. 1353 i Nr 217, poz. 1588 oraz z 

2008 r. Nr 141, poz. 888, Nr 143, poz. 894 i Nr 209, poz. 1316. 
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    3 
 

 591 
 

 966 
 

 754 
 

 1.103 
 

 1.017 
 

 1.374 
 

  4 763 1.103 966 1.374 1.103 1.490 

  5 966 1.374 1.103 1.490 1.374 1.856 

2 

 

 kwiatami 
 

 0 
 

 436 
 

 591 
 

 481 
 

 754 
 

 591 
 

 966 
 

    1 
 

 481 
 

 754 
 

 591 
 

 966 
 

 754 
 

 1.103 
 

    2 
 

 591 
 

 966 
 

 754 
 

 1.103 
 

 1.017 
 

 1.374 
 

 

Objaśnienia: 

 1. Stawki oznaczone w rubryce 3: 

- "0" dotyczą działalności prowadzonej bez zatrudnienia pracowników, 

- "1" dotyczą działalności prowadzonej przy zatrudnieniu 1 pracownika, 

- "2" dotyczą działalności prowadzonej przy zatrudnieniu 2 pracowników, 

- "3" dotyczą działalności prowadzonej przy zatrudnieniu 3 pracowników. 

- "4" dotyczą działalności prowadzonej przy zatrudnieniu 4 pracowników 

- "5" dotyczą działalności prowadzonej przy zatrudnieniu 5 pracowników 
 2. Za pracownika uwaŜa się równieŜ pełnoletniego członka rodziny, z wyjątkiem małŜonka. 

 3. W ramach detalicznej sprzedaŜy artykułów Ŝywnościowych podatnicy mogą równieŜ 
dokonywać detalicznej sprzedaŜy wydawnictw prasowych (PKWiU 22.12, 22.13), 

biletów komunikacji miejskiej (PKWiU 22.22.13-00.20 ex), opakowań z tworzyw 

sztucznych (toreb i torebek) (PKWiU 25.22.11 ex, 25.22.12 ex), zapałek (PKWiU 

36.63.63-00), zapalniczek (PKWiU 36.63.61-10, 36.63.62-30) i papieru toaletowego 

(PKWiU 21.22.11-10). 

 4. W ramach detalicznej sprzedaŜy kwiatów podatnicy mogą równieŜ dokonywać 
detalicznej sprzedaŜy ziemi i odŜywek do kwiatów (bez względu na symbol PKWiU), 

doniczek (bez względu na symbol PKWiU), kwiatów i wieńców sztucznych (PKWiU 

36.63.76-50, 36.63.76-90), nasion roślin kwiatowych (PKWiU 01.12.23-00.10), sadzonek 

roślin kwiatowych (PKWiU 01.12.21-00.33), zieleni ciętej spod szkła (PKWiU 01.12.22-

00.2, 01.12.22-00.30), świec i zniczy (PKWiU 36.63.75-00.1, 36.63.75-00.30), kart 

okolicznościowych (bez względu na symbol PKWiU) oraz maskotek (bez względu na 

symbol PKWiU). 

 5. WyróŜnik "ex", o którym mowa w ust. 3, oznacza, Ŝe zakres dopuszczonych do sprzedaŜy 

wyrobów jest węŜszy niŜ określony w danym grupowaniu Polskiej Klasyfikacji 

Wyrobów i Usług.”. 

Art. 34. W ustawie z dnia 10 września 1999 r. - Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2007 

r. Nr 111, poz. 765, z późn. zm.
35)

) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 54 § 2 otrzymuje brzmienie:  

„§ 2. JeŜeli kwota podatku naraŜonego na uszczuplenie jest małej wartości, sprawca czynu 

zabronionego określonego w § 1 podlega karze grzywny do 360 stawek dziennych.”; 

2) w art. 55 § 2 otrzymuje brzmienie:  

„§ 2. JeŜeli kwota podatku naraŜonego na uszczuplenie jest małej wartości, sprawca czynu 

zabronionego określonego w § 1 podlega karze grzywny do 360 stawek dziennych.”; 

3) w art. 56:  

a) § 2 otrzymuje brzmienie:  

                                                 
35)

 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 766, z 

2008 r. Nr 66, poz. 410, Nr 215, poz. 1355 i Nr 237, poz. 1651 oraz z 2009 r. Nr 3, poz. 11 i Nr 8, poz. 39. 
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„§ 2. JeŜeli kwota podatku naraŜonego na uszczuplenie jest małej wartości, sprawca czynu 

zabronionego określonego w § 1 podlega karze grzywny do 360 stawek dziennych.”, 

b) § 4 otrzymuje brzmienie:  

„§ 4. Karze określonej w § 3 podlega takŜe ten podatnik, który mimo ujawnienia przedmiotu 

lub podstawy opodatkowania nie składa umyślnie w terminie organowi podatkowemu lub 

płatnikowi deklaracji lub oświadczenia.”; 

4) w art. 60 § 2 otrzymuje brzmienie: 

„§ 2. Kto wbrew obowiązkowi nie przechowuje księgi w miejscu wykonywania działalności 

lub w miejscu wskazanym przez podatnika jako jego siedziba, przedstawicielstwo lub oddział, 

a jeŜeli prowadzenie księgi zostało zlecone biuru rachunkowemu lub innemu uprawnionemu 

podmiotowi - w miejscu określonym w umowie z biurem rachunkowym lub w miejscu 

wskazanym przez kierownika jednostki, 

podlega karze grzywny do 120 stawek dziennych.”; 

5) w art. 77 § 1 otrzymuje brzmienie: 

„§ 1. Płatnik lub inkasent, który pobranego podatku nie wpłaca z własnej winy w terminie na 

rzecz właściwego organu, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze 

pozbawienia wolności do lat 3, albo obu tym karom łącznie.”; 

6) uchyla się art. 104. 

 

Art. 35. W ustawie z dnia 19 listopada 1999 r. – Prawo działalności gospodarczej (Dz. 

U. Nr 101, poz. 1178, z późn. zm.
36)

) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 7b: 

a) w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) firmę przedsiębiorcy oraz jego numer ewidencyjny PESEL, o ile taki posiada,”, 

b) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu: 

„4a. Wraz z wnioskiem o wpis do ewidencji działalności gospodarczej przedsiębiorca 

rozpoczynający wykonywanie działalności gospodarczej moŜe: 

1) dokonać wyboru formy opodatkowania składając oświadczenie albo 

wniosek, o którym mowa w przepisach o zryczałtowanym podatku 

dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne; 

2) złoŜyć zgłoszenie rejestracyjne, o którym mowa w przepisach o podatku od 

towarów i usług; 

3) złoŜyć zgłoszenie do ubezpieczeń, o których mowa w przepisach o 

systemie ubezpieczeń społecznych oraz ubezpieczeniu zdrowotnym.”, 

c) ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. Dane z wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej, organ 

ewidencyjny niezwłocznie, nie później niŜ w ciągu 3 dni od dnia dokonania wpisu, 

przesyła do wskazanego przez przedsiębiorcę naczelnika urzędu skarbowego, 

właściwego urzędu statystycznego oraz właściwej jednostki terenowej Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych albo właściwej jednostki terenowej Kasy Rolniczego 

Ubezpieczenia Społecznego wraz z kopią zaświadczenia o wpisie w ewidencji działalności 
gospodarczej. Dane przesyłane drogą elektroniczną powinny być podpisane podpisem 

elektronicznym pracownika organu ewidencyjnego.”, 

                                                 
36)

 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 86, poz. 958 i Nr 114, poz. 1193, z 

2001 r. Nr 49, poz. 509, Nr 67, poz. 679, Nr 102, poz. 1115 i Nr 147, poz. 1643, z 2002 r. Nr 1, poz. 2, Nr 115, 

poz. 995 i Nr 130, poz. 1112, z 2003 r. Nr 86, poz. 789, Nr 128, poz. 1176 i Nr 217, poz. 2125, z 2004 r. Nr 54, 

poz. 535, Nr 91, poz. 870 i Nr 173, poz. 1808, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, z 2008 r. Nr 141, poz. 888 oraz z 

2009 r. Nr 18, poz. 97. 
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 d) ust. 10 otrzymuje brzmienie: 

„10. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wzór wniosku o wpis do 

ewidencji działalności gospodarczej uwzględniając: 

1) zakres danych podlegających wpisowi do ewidencji i innych rejestrów 

urzędowych; 

2) warunki powszechnej dostępności formularzy; 

3) zakres danych niezbędnych dla uzyskania albo zmiany wpisu do krajowego 

rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON), 

zgłoszenia identyfikacyjnego albo aktualizacyjnego, o którym mowa w 

przepisach o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, 

zgłoszenia płatnika składek albo jego zmiany w rozumieniu przepisów o 

systemie ubezpieczeń społecznych albo zgłoszenie oświadczenia o 

kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników w rozumieniu 

przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników; 

4) moŜliwość dokonania przez przedsiębiorcę rozpoczynającego wykonywanie 

działalności gospodarczej: 

a) wyboru formy opodatkowania poprzez złoŜenie oświadczenia albo 

wniosku, o którym mowa w przepisach o zryczałtowanym podatku 

dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby 

fizyczne, 

b) zgłoszenia, o którym mowa w przepisach o podatku od towarów i 

usług, 

c) zgłoszenia do ubezpieczeń, o którym mowa w przepisach o systemie 

ubezpieczeń społecznych oraz ubezpieczeniu zdrowotnym.”; 

2) w art. 7ba po ust. 6 dodaje się ust. 6a: 

„6a. Organ ewidencyjny dokonując wpisu informacji o zawieszeniu albo wznowieniu 

wykonywania działalności gospodarczej wystawia z urzędu zaświadczenie o wpisie tych 

informacji.”; 

3) w art. 7g ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Organ ewidencyjny jest obowiązany przekazać w terminie 14 dni od dnia, w którym 

decyzja, o której mowa w ust. 1, stała się ostateczna, informację o wykreśleniu przedsiębiorcy 

z ewidencji działalności gospodarczej urzędowi statystycznemu oraz urzędowi skarbowemu 

właściwym ze względu na ostatnie miejsce zamieszkania przedsiębiorcy, a takŜe 
jednostce terenowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych właściwej ze względu na adres 

siedziby płatnika składek albo właściwej jednostce terenowej Kasy Rolniczego 

Ubezpieczenia Społecznego.”; 
4) art. 7i otrzymuje brzmienie: 

„Art. 7i. Minister właściwy do spraw finansów publicznych oraz Prezes Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych zapewnią sądom rejestrowym oraz organom ewidencyjnym urzędowe 

formularze niezbędne do dokonania zgłoszeń, o których mowa w niniejszej ustawie.”. 

 
Art. 36. W ustawie z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych 

(Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz. 450 i Nr 176, poz. 1238, z 2008 r. Nr 209, poz. 1319 oraz z  

2009 r. Nr 22, poz. 120) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 2 w pkt 6 po lit. c dodaje się lit. d w brzmieniu: 

„d) przekształceniem przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną wykonującą we własnym 

imieniu działalność gospodarczą w spółkę kapitałową”; 

2) w art. 9 w pkt 10 po lit. i dodaje się lit. j w brzmieniu: 

„j) przez członka spółdzielni”. 
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Art. 37. W ustawie z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 

94, poz. 1037, z późn. zm.
37)

) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 1 § 1 otrzymuje brzmienie: 

„§ 1. Ustawa reguluje tworzenie, organizację, funkcjonowanie, rozwiązywanie, łączenie, 

podział i przekształcanie spółek handlowych oraz tworzenie i funkcjonowanie zgrupowania 

spółek.”; 

2) w art. 4  wprowadza się następujące zmiany: 

a) w § 1 w pkt 4 lit. f otrzymuje brzmienie: 

„f) wywiera decydujący wpływ na działalność spółki kapitałowej zaleŜnej albo spółdzielni 

zaleŜnej,”, 

b) w § 1 po pkt 9 dodaje się pkt. 9
1
 w brzmieniu: 

„9
1
) ogół głosów w spółce - suma głosów przypadających na wszystkie udziały lub akcje 

spółki,”; 

3)  uchyla się art. 7;  

4)  w art. 228 uchyla się pkt 6;   

6) w art. 247 dodaje się § 4 w brzmieniu:  

„§ 4. Zgromadzenie wspólników spółki naleŜącej do zgrupowania spółek moŜe powziąć 
uchwałę o uchyleniu tajności głosowania we wszystkich sprawach wymaganych ustawą w 

przypadku, gdy w zgromadzeniu wspólników uczestniczy nie więcej niŜ dwóch 

wspólników.”;   

7)  w art. 393 uchyla się pkt 7; 

8) w art. 405  po §  2 dodaje się § 3 w brzmieniu:  

„§ 3. W przypadku, gdy walne zgromadzenie spółki naleŜącej do zgrupowania spółek zostało 

zwołane w trybie określonym w § 1, notariusz przekazuje na koszt spółki protokół z walnego 

zgromadzenia zarządowi i radzie nadzorczej w terminie tygodnia. Przepisu § 2 nie stosuje 

się.”;  

9)  w art. 420 dodaje się § 5 w brzmieniu: 

„§ 5. Walne zgromadzenie spółki naleŜącej do zgrupowania spółek moŜe powziąć uchwałę o 

uchyleniu tajności głosowania we wszystkich sprawach wymaganych ustawą w przypadku, 

gdy w walnym zgromadzeniu uczestniczy nie więcej niŜ dwóch akcjonariuszy.”;    

10) po tytule III dodaje się tytuł III
1
 w brzmieniu:  

 

„Tytuł III
1
. Zgrupowanie spółek 

 

Dział I.  Powstanie i organizacja zgrupowania spółek 

Art. 490
1
. § 1. Zgrupowanie spółek tworzy grupa spółek kapitałowych lub komandytowo-

akcyjnych, w której spółka zarządzającą grupą kapitałową (spółka-matka) posiada 

bezpośrednio lub pośrednio akcje lub udziały w innej spółce kapitałowej w liczbie 

uprawniającej do wykonywania ponad połowy ogółu głosów w spółce lub jest jedynym 

komplementariuszem spółki komandytowo-akcyjnej (spółka-córka).   

§   2.  Spółka moŜe naleŜeć tylko do jednego zgrupowania spółek.  

 

Art. 490
2
. § 1. JeŜeli statut lub umowa spółki nie stanowi inaczej, powołanie 

zgrupowania spółek i przyjęcie spółki do zgrupowania wymaga uchwały walnego 

                                                 
37)

 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 102, poz. 1117, z 2003 r. Nr 49, poz. 

408 i Nr 229, poz. 2276, z 2005 r. Nr 132, poz. 1108, Nr 183, poz. 1538 i Nr 184, poz. 1539, z 2006 r. Nr 133, 

poz. 935 i Nr 208, poz. 1540, z 2008 r. Nr 86, poz. 524, Nr 118, poz. 747, Nr 217, poz. 1381 i Nr 231, poz. 1547 

oraz z 2009 r. Nr 13, poz. 69, Nr 42, poz. 341 i Nr 104, poz. 860. 
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zgromadzenia lub zgromadzenia wspólników spółki-matki; w przypadku spółki 

komandytowo-akcyjnej uchwała wymaga zgody wszystkich komplementariuszy.     

§ 2. Uchwała o powołaniu zgrupowania spółek powinna określać co najmniej:   nazwę 
zgrupowania, cel powołania zgrupowania spółek, członków zgrupowania i regulamin 

zgrupowania spółek. Regulamin moŜe ustanawiać radę zgrupowania określając jej skład, 

kompetencje i sposób działania. 

§ 3. Przystąpienie do zgrupowania spółek wymaga uchwały walnego zgromadzenia lub 

zgromadzenia wspólników spółki-córki; w przypadku spółki komandytowo-akcyjnej uchwała 

wymaga zgody wszystkich komplementariuszy.     

 

Art. 490
3
.  § 1. Zarząd kaŜdej spółki naleŜącej do zgrupowania spółek składa do sądu 

rejestrowego uchwały stanowiące podstawę uczestnictwa spółki w zgrupowaniu wraz z 

regulaminem zgrupowania.     

§ 2. Spółka publiczna zamieszcza dokumenty, o których mowa w § 1 dodatkowo na 

stronie internetowej spółki w miejscu wydzielonym na informacje o zgrupowaniu spółek. 

 

Art. 490
4
. § 1. Firma kaŜdej ze spółek wchodzących w skład zgrupowania spółek 

powinna zawierać nazwę zgrupowania jako dodatek wskazujący na przynaleŜność do 

zgrupowania.  

  § 2. Spółki naleŜące do zgrupowania spółek prowadzą działalność gospodarczą o 

charakterze zarobkowym lub mającą inny cel gospodarczy zgodny z celem zgrupowania 

spółek. 

   

 Art. 490
5
. § 1. Członkowie zarządu i rady nadzorczej spółki naleŜącej do zgrupowania 

spółek mogą powoływać się na działanie w interesie zgrupowania, jeŜeli spółka ujawniła fakt 

przynaleŜności do zgrupowania spółek zgodnie z przepisami niniejszego Działu. 

  § 2. Członkowie organów spółki naleŜącej do zgrupowania spółek mogą być 
jednocześnie członkami organów innych spółek naleŜących do zgrupowania.   

  § 3. Udział osób będących członkami zarządu lub rady nadzorczej spółki-matki albo 

członkami zarządu lub rady nadzorczej spółki-córki w organach innych spółek naleŜących do 

zgrupowania spółek nie stanowi działalności konkurencyjnej. 

  

Dział II.  Szczególne prawa i obowiązki spółki-matki 

 

        Art. 490
6
. Spółka-matka określa strategię realizacji celu zgrupowania spółek z 

uwzględnieniem interesu wszystkich spółek zgrupowania (interes zgrupowania spółek). 

Interes spółki wchodzącej w skład zgrupowania spółek wymaga uwzględnienia interesu 

zgrupowania spółek.  

 

 Art. 490
7
. § 1. Spółka-matka moŜe wydawać zarządowi spółki-córki wiąŜące polecenia 

dotyczące prowadzenia spraw spółki-córki, jeŜeli jest to uzasadnione interesem zgrupowania 

spółek uwzględniającym interes spółki-córki. Przepisów art. 219 § 2 i 375
1
 nie stosuje się.  

  § 2. Spółka-matka moŜe w kaŜdym czasie przeglądać księgi i dokumenty wszystkich 

spółek naleŜących do zgrupowania spółek oraz Ŝądać udzielenia informacji od zarządu spółki-

córki. Przepisy art. 66 i 67 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania 

instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych 

stosuje się odpowiednio.   

 

Dział III.  Szczególna ochrona wspólników mniejszościowych 
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Art. 490
8
. § 1. Wspólnik spółki-córki, który głosował przeciwko uchwale o 

przystąpieniu do zgrupowania spółek i zaŜądał zaprotokołowania sprzeciwu, moŜe Ŝądać 
odkupu jego udziałów lub akcji przez spółkę-matkę.   

§ 2. Wspólnicy składają spółce pisemne Ŝądanie odkupu w terminie trzydziestu dni od 

dnia podjęcia uchwały o przystąpieniu do zgrupowania spółek.  

§  3. Do Ŝądania odkupu naleŜy dołączyć dokument akcji.  

§ 4. Akcjonariusze spółki publicznej posiadający akcje zdematerializowane dołączają do 

Ŝądania odkupu imienne świadectwo depozytowe, wystawione przez podmiot prowadzący 

rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami 

finansowymi. Termin waŜności świadectwa nie moŜe upływać przed datą dokonania odkupu.  

 

Art. 490
9
. § 1. Odkupu udziałów lub akcji dokonuje spółka na rachunek własny bądź na 

rachunek spółki-matki. Odkupu moŜe dokonać bezpośrednio spółka-matka.  

§ 2. Spółka moŜe nabyć na rachunek własny udziały lub akcje, których łączna wartość 
nominalna, wraz z udziałami lub akcjami nabytymi dotychczas przez nią, przez spółki lub 

spółdzielnie od niej zaleŜne lub przez osoby działające na jej rachunek, nie przekracza 25% 

kapitału zakładowego.  

§ 3. Przepisy art. 417 § 1 -3 stosuje się odpowiednio. 

§ 4. Zapłata za udziały lub akcje spółki-córki moŜe być dokonana w postaci ich 

wymiany na udziały lub akcje w spółce–matce, chyba Ŝe wspólnik Ŝądający odkupu zastrzegł 

inaczej w Ŝądaniu odkupu. Stosunek wymiany udziałów lub akcji, w tym wysokość 
ewentualnych dopłat, jest określany w sposób przewidziany dla ustalenia ceny odkupu.”; 

 

11) po Rozdziale 5 dodaje się Rozdział 5a w brzmieniu: 

 

„Rozdział 5a 

 

Przekształcenie przedsiębiorcy w spółkę kapitałową 
 

Art. 584
1
. Przedsiębiorca będący osobą fizyczną wykonującą we własnym imieniu 

działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności 

gospodarczej (Dz. U. Z 2007 r. Nr 155, poz. 1095, z późn. zm.) – (przedsiębiorca 

przekształcany) moŜe być przekształcony w spółkę kapitałową (spółkę przekształconą). 
 

Art. 584
2
. Przedsiębiorca przekształcany staje się spółką przekształconą z chwilą 

wpisu spółki do rejestru. Jednocześnie właściwy organ ewidencyjny z urzędu wykreśla 

przedsiębiorcę przekształcanego z ewidencji działalności gospodarczej.  

 

Art. 584
3
. § 1. Spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki 

przedsiębiorcy przekształcanego. 

§ 2. Spółka przekształcona pozostaje podmiotem w szczególności zezwoleń, koncesji 

oraz ulg, które zostały przyznane przedsiębiorcy przed jego przekształceniem, chyba Ŝe 

ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji albo ulgi stanowi inaczej. 

§ 3. Przedsiębiorca przekształcany staje się z dniem przekształcenia wspólnikiem 

spółki przekształconej. 

 

Art. 584
4
. W przypadku, gdy zmiana brzmienia firmy przedsiębiorcy przekształconego w 

związku z przekształceniem nie polega tylko na dodaniu części identyfikującej formę prawną 
spółki przekształconej, spółka przekształcona ma obowiązek dodania w nawiasie dawnej nazwy 
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firmy, obok nowej firmy, z dodaniem wyrazu „dawniej” – przez okres co najmniej jednego roku 

od dnia przekształcenia. 
 

Art. 584
5
. Do przekształcenia przedsiębiorcy stosuje się odpowiednio przepisy 

dotyczące powstania spółki przekształconej, jeŜeli przepisy niniejszego rozdziału nie 

stanowią inaczej. 

 

Art. 584
6
. Do przekształcenia przedsiębiorcy wymaga się: 

1) sporządzenia planu przekształcenia przedsiębiorcy wraz z załącznikami i opinią biegłego 

rewidenta;  

2) złoŜenia oświadczenia o przekształceniu przedsiębiorcy; 

3) powołania członków organów spółki przekształconej; 

4) podpisania aktu załoŜycielskiego (statutu) spółki przekształconej; 

5) dokonania w rejestrze wpisu spółki przekształconej i wykreślenia przedsiębiorcy z 

ewidencji działalności gospodarczej. 

 

Art. 584
7
. Plan przekształcenia przedsiębiorcy sporządza się w formie aktu 

notarialnego. 

 

Art. 584
8
. § 1. Plan przekształcenia powinien zawierać co najmniej ustalenie wartości 

bilansowej majątku przedsiębiorcy przekształcanego na określony dzień w miesiącu 

poprzedzającym sporządzenie planu przekształcenia przedsiębiorcy. 

§ 2. Do planu przekształcenia naleŜy dołączyć: 
1) projekt oświadczenia o przekształceniu przedsiębiorcy; 

2) projekt aktu załoŜycielskiego (statutu); 

3) wycenę składników majątku (aktywów i pasywów) przedsiębiorcy przekształcanego; 

4) sprawozdanie finansowe sporządzone dla celów przekształcenia na dzień, o którym mowa 

w § 1. 

 

Art. 584
9
. § 1. Plan przekształcenia naleŜy poddać badaniu przez biegłego rewidenta w 

zakresie poprawności i rzetelności.  

§ 2. Sąd rejestrowy właściwy według siedziby przedsiębiorcy przekształcanego 

wyznacza na wniosek przedsiębiorcy przekształcanego biegłego rewidenta. W uzasadnionych 

przypadkach sąd moŜe wyznaczyć dwóch albo większą liczbę biegłych.  

§ 3. Na pisemne Ŝądanie biegłego rewidenta przedsiębiorca przekształcany przedłoŜy 

mu dodatkowe wyjaśnienia lub dokumenty.  

§ 4. Biegły rewident, w terminie określonym przez sąd, nie dłuŜszym jednak niŜ dwa 

miesiące od dnia jego wyznaczenia, sporządzi na piśmie szczegółową opinię i złoŜy ją wraz z 

planem przekształcenia sądowi rejestrowemu oraz przedsiębiorcy przekształcanemu.  

§ 5. Sąd rejestrowy określa wynagrodzenie za pracę biegłego rewidenta i zatwierdza 

rachunki jego wydatków. JeŜeli przedsiębiorca przekształcany dobrowolnie tych naleŜności 

nie uiści w terminie dwóch tygodni, sąd rejestrowy ściągnie je w trybie przewidzianym dla 

egzekucji opłat sądowych.  

 

Art. 584
10

. Oświadczenie o przekształceniu przedsiębiorcy powinno zostać 
sporządzone w formie aktu notarialnego i określać co najmniej:  

1) typ spółki, w jaki zostaje przekształcony przedsiębiorca; 

2) wysokość kapitału zakładowego; 

3) zakres praw przyznanych osobiście przedsiębiorcy przekształcanemu jako wspólnikowi 

spółki przekształconej, jeŜeli przyznanie takich praw jest przewidziane,  
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4) nazwiska i imiona członków zarządu spółki przekształconej.”  

 

Art. 584
11

. § 1. Przedsiębiorca przekształcany odpowiada wobec osób trzecich za 

szkody wyrządzone działaniem lub zaniechaniem sprzecznym z prawem, chyba Ŝe nie ponosi 

winy. 

§ 2. Biegły rewident odpowiada wobec przedsiębiorcy przekształcanego za szkody 

wyrządzone z jego winy. W przypadku gdy biegłych jest kilku, ich odpowiedzialność jest 

solidarna. 

§ 3. Roszczenia, o których mowa w § 1 i § 2 przedawniają się po upływie 3 lat od dnia 

przekształcenia. 

 

Art. 584
12

. Wniosek o przekształcenie do rejestru wnosi zarząd spółki przekształconej.  

 

Art. 584
13

. Ogłoszenie o przekształceniu przedsiębiorcy jest dokonywane na wniosek 

zarządu spółki przekształconej. 

 

Art. 584
14

. Przedsiębiorca przekształcany odpowiada za zobowiązania przedsiębiorcy 

powstałe przed dniem przekształcenia przez okres 3 lat, licząc tego dnia.”. 

 

Art. 38. W ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych (Dz. U. z 2005 

r. Nr 121, poz. 1019, z późn. zm.
38)

) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 37 ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. Towarowy dom maklerski moŜe wykonywać wyłącznie czynności określone w 

zgłoszeniu oraz czynności, o których mowa w art. 38e.”; 

2) w art. 38 ust.1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Z zastrzeŜeniem art. 50a, prowadzenie działalności maklerskiej wymaga zgłoszenia 

Komisji przez zainteresowany podmiot.”; 

3) uchyla się art. 38f; 

4) w art. 39: 

a) w ust. 1 wprowadza się następujące zmiany: 

- zdanie wprowadzające otrzymuje brzmienie: 

„1. Zgłoszenie o zamiarze podjęcia działalności maklerskiej powinno zawierać:”, 

- po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu: 

„1a) numer w rejestrze przedsiębiorców:”, 

b) w ust. 2 wprowadza się następujące zmiany: 

zdanie wprowadzające otrzymuje brzmienie: 

„2. Do zgłoszenia dołącza się:”, 

pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) kopię umowy spółki albo kopię statutu spółki;”, 

c) uchyla się ust. 3.”; 

5) uchyla się art. 40 i 41; 

6) art. 41a otrzymuje brzmienie: 

„Art. 41a. Towarowy dom maklerski prowadzący działalność maklerską jest 

obowiązany zatrudniać co najmniej 2 maklerów giełd towarowych.”; 

7) w art. 43 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

                                                 
38)

 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 183, poz. 1537 i poz. 

1538, z 2006r. Nr 157, poz. 1119, z 2007 r. Nr 112, poz. 769 oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1056. 
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„1. W przypadku gdy towarowy dom maklerski: 

1) narusza przepisy prawa, 

2) nie spełnia wymagań określonych w art. 39 ust. 1 i 2, 

3) nie zapewnia przestrzegania zasad uczciwego obrotu lub prowadzenia 

działalności w sposób naleŜycie zabezpieczający interesy klientów                     

- Komisja wzywa do usunięcia naruszeń w wyznaczonym terminie. 

2. W przypadku nie usunięcia naruszeń, o których mowa w ust. 1, Komisja moŜe 

podjąć decyzję o: 

1) zakazie wykonywania działalności, o której mowa w art. 37 ust. 1, przez okres 3 

lat, albo 

2) o ograniczeniu zakresu dozwolonych czynności, albo 

3) nałoŜeniu kary pienięŜnej do wysokości 500.000 zł, albo 

4) zastosowaniu jednej z sankcji, o których mowa w pkt 1, i jednocześnie nałoŜeniu 

kary pienięŜnej, o której mowa w pkt 3.”; 

8) art. 44 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 44. 1. W przypadku likwidacji lub ogłoszenia upadłości towarowego domu 

maklerskiego albo uprawomocnienia się decyzji o zakazie wykonywania działalności, 

Komisja moŜe nakazać przeniesienie środków pienięŜnych, rachunków lub rejestrów 

towarów giełdowych, a takŜe innych dokumentów związanych ze świadczeniem usług 

przez towarowy dom maklerski, do innego towarowego domu maklerskiego, który 

uprzednio wyraził na to zgodę. W innym przypadku do postępowania z dokumentami 

związanymi z prowadzeniem działalności maklerskiej stosuje się art. 288 § 3 albo art.    

476 § 3 Kodeksu spółek handlowych. Właściwy sąd niezwłocznie zawiadamia Komisję o 

wyznaczonym przechowawcy. 

2. W postępowaniu likwidacyjnym lub upadłościowym, jak równieŜ w przypadku wydania 

zakazu wykonywania działalności, przepis art. 42 stosuje się odpowiednio. 

3. Do czasu zakończenia likwidacji albo - w przypadku zakazu wykonywania działalności 

- do czasu zaprzestania prowadzenia działalności towarowy dom maklerski wykonuje 

wyłącznie czynności wynikające z juŜ zawartych umów w obrocie towarami giełdowymi - 

bez moŜliwości zawierania nowych umów, chyba Ŝe jest to niezbędne do realizacji umów 

juŜ zawartych.”; 

9) w art. 46 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) wszelkich zmianach danych zawartych w zgłoszeniu, o którym mowa w art. 38 ust. 1 i 

w załącznikach do niego, z zastrzeŜeniem pkt 2;”; 

10)  w art. 50 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Zgłoszenie o zamiarze podjęcia działalności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

przez oddział zagranicznej osoby prawnej składa organ zarządzający zagranicznej osoby 

prawnej.”; 

11) w art. 50b w ust. 5 pkt 5 otrzymuje brzmienie: 

 „5) kopię aktu załoŜycielskiego wnioskodawcy oraz kopię statutu i numer w rejestrze 

przedsiębiorców;”; 

12) w art. 52 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) minimalną wielkość środków własnych towarowego domu maklerskiego oraz warunki 

zaliczania zobowiązań do kapitałów własnych towarowego domu maklerskiego, w 

zaleŜności od zakresu i rozmiarów tej działalności, oraz maksymalną wysokość kredytów, 

poŜyczek i wyemitowanych dłuŜnych papierów wartościowych w stosunku do środków 

własnych; rozporządzenie powinno określić wielkość środków własnych towarowego 
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domu maklerskiego, tak aby zapewnić pewność obrotu i wywiązanie się towarowego domu 

maklerskiego z podjętych zobowiązań wobec dających zlecenia;”; 

13) art. 57 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 57. Kto bez wymaganego zezwolenia lub wbrew jego warunkom prowadzi giełdę lub 

giełdową izbę rozrachunkową, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo 

pozbawienia wolności do lat 2.”; 

14) po art. 57 dodaje się art. 57a w brzmieniu: 

„Art. 57a. Kto bez wymaganego zgłoszenia prowadzi towarowy dom maklerski, podlega 

grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.”. 

 

Art. 39. W ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2001 r. 

Nr 4, poz. 25, z późn. zm.
39)

) art. 38 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 38. Kto wbrew obowiązkowi nie wykonuje decyzji, o których mowa w art. 

18 i art. 32, wydanych przez organ Inspekcji lub z jego upowaŜnienia przez 

inspektora, albo usuwa dowody lub produkty zabezpieczone w toku kontroli, podlega 

grzywnie w wysokości do 360 stawek dziennych.”. 

 

 Art. 40. W ustawie z dnia 18 stycznia 2001 r. o wyścigach konnych (Dz. U. Nr 11, 

poz. 86, z późn. zm.
41)

) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) wyścigi konne - gonitwy przeprowadzane zgodnie z planem rocznym, organizowane w 

celu wybrania odpowiedniego materiału zarodowego dla ulepszania ras koni,”; 

2) w art. 5 w ust. 1  uchyla się pkt 13; 

3) w art. 9 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Prezes: 

 1) kieruje Klubem i reprezentuje go na zewnątrz, 

 2) prowadzi rejestr, o którym mowa w art. 16, 

 3) udziela licencji trenerom, jeźdźcom (powoŜącym) i sędziom wyścigowym, 

 4) udziela pozwoleń na kierowanie stajnią wyścigową, 
 5) powołuje komisje techniczne i sędziów technicznych dla poszczególnych torów 

wyścigowych, 

 6) powołuje komisję odwoławczą, 
 7) wykonuje inne zadania określone w ustawie, statucie Klubu i regulaminie wyścigów 

konnych.”; 

4) w art. 10 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Regulamin wyścigów konnych określa szczegółowo sprawy, dotyczące: 

 1) ras koni dopuszczonych do udziału w wyścigach konnych, 

 2) systemów, rodzajów i warunków przeprowadzania gonitw, 

 3) obowiązków i uprawnień właścicieli koni, kierowników stajni wyścigowych, trenerów, 

pracowników obsługi stajni oraz jeźdźców, 

                                                 
39) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 110, poz. 1189, z 2002 r. Nr 135, poz. 

1145 i Nr 166, poz. 1360, z 2003 r. Nr 223, poz. 2220 i Nr 229, poz. 2275, z 2004 r. Nr 34, poz. 293, z 2005 r. 

Nr 180, poz. 1495, z 2007 r. Nr 147, poz. 1033, z 2008 r. Nr 157, poz. 976 i Nr 214, poz. 1346 oraz z 2009 r. Nr 

18, poz. 97, Nr 20, poz. 106 i Nr 79, poz. 666. 
 
41)

 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 84, poz. 774, z 2004 r. Nr 173, poz. 

1808 oraz z 2006 r. Nr 249, poz. 1832. 
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 4) kompetencji i trybu działania komisji technicznej, sędziów technicznych, komisji 

odwoławczej oraz dyŜurnych lekarzy medycyny i weterynarii, 

 5) zgłaszania do Klubu stajni wyścigowych, 

 6) zgłaszania koni do wyścigów w danym roku, 

 7) rejestracji barw wyścigowych, 

 8) identyfikacji koni, 

 9) zapisywania i wycofywania koni z gonitw, 

10) wag noszonych przez konie w gonitwach, 

11) nagród wyścigowych; 

12) szczegółowych zasad rozgrywania gonitw; 

13) składania protestów, 

14) wykazu niedozwolonych środków dopingujących, 

15) zasad i trybu kontroli antydopingowej jeźdźców i koni, 

16) zasad porządkowych na terenach i w lokalach naleŜących do toru wyścigowego, 

17) wymogów, które powinien spełniać oficjalny program wyścigów konnych, 

18) kategoryzacji jeźdźców (powoŜących).”; 

5)  art. 11 otrzymuje następujące brzmienie: 

 „Art. 11. Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia: 

 1) szczegółowe warunki techniczne dla toru wyścigowego, mając na uwadze rodzaj 

wyścigów i liczbę przeprowadzanych gonitw, 

  2) wysokość opłaty za wpis do rejestru organizatorów wyścigów konnych, róŜnicując ją w 

zaleŜności od przewidywanej liczby gonitw w ciągu roku na danym torze wyścigowym.”; 

6) w art. 16 wprowadza się następujące zmiany: 

a) w ust. 3 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

     „3) posiada plany gonitw, o których mowa w art. 20.”, 

b) w ust. 4 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

     „3) wskazanie lokalizacji toru wyścigowego, uzgodnionej z wójtem (burmistrzem, 

prezydentem),”, 

c) w ust. 7 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) lokalizacja toru wyścigowego,”; 

7) art. 20 otrzymuje brzmienie: 

„1. Gonitwy przeprowadzane są według planu rocznego ustalonego przez organizatorów 

wyścigów konnych i zgłoszonego Prezesowi. 

2. Przeprowadzenie dodatkowych gonitw wymaga zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1.”. 

8) po rozdziale 3 dodaje się rozdział 3a w brzmieniu: 

 

„Rozdział 3a 

 

Warunki i tryb udzielania pozwoleń  
 

Art. 21b. 1. Pozwolenie na kierowanie stajnią wyścigową moŜe być udzielone osobie, 

która nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo określone w art. 35 ust. 1 

i 2, wykroczenie określone w art. 37 ust. 1 i 2 lub art. 37b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o 

ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002, z późn. zm.) lub przestępstwo 

przeciwko mieniu lub obrotowi gospodarczemu określone w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. 

- Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.). 

 2. Pozwolenia udziela się na czas nieokreślony. 

3. Wniosek o udzielenie pozwolenia na kierowanie stajnią wyścigową zawiera: 

 1) imię i nazwisko oraz adres zamieszkania wnioskodawcy, 
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 2) oświadczenie wnioskodawcy o spełnieniu warunku, o którym mowa w ust. 1. 

4. Prezes udziela albo odmawia udzielenia pozwolenia na kierowanie stajnią wyścigową 
w drodze decyzji. 

5. Od decyzji, o której mowa w ust. 3, przysługuje odwołanie do ministra właściwego do 

spraw rolnictwa. 

Art. 21c. 1. Licencja na trenowanie koni: 

1) jest udzielana odrębnie na trenowanie: 

a) kłusaków, 

b) koni innych ras; 

2) moŜe być udzielona osobie, która:  

a) spełnia jeden z poniŜszych warunków:  

- ukończyła studia wyŜsze na kierunku zootechnika lub weterynaria, lub rolnictwo oraz 

posiada co najmniej dwuletni staŜ pracy w stajni wyścigowej lub wykonywała czynności 

związane z obsługą koni w stajni wyścigowej przez okres co najmniej 2 lat,  

- posiada co najmniej średnie wykształcenie oraz co najmniej pięcioletni staŜ pracy w stajni 

wyścigowej lub wykonywała czynności związane z obsługą koni w stajni wyścigowej przez 

okres co najmniej 5 lat,  

- wygrała co najmniej 500 gonitw,  

b) nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo określone w art. 35 ust. 1 i 

2, wykroczenie określone w art. 37 ust. 1 i 2 lub art. 37b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o 

ochronie zwierząt lub przestępstwo przeciwko mieniu lub obrotowi gospodarczemu 

określone w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny  

c) nie została pozbawiona prawa trenowania, dosiadania (powoŜenia) koni lub pełnienia 

funkcji sędziego wyścigowego prawomocnym orzeczeniem wymierzającym taką karę 
dyscyplinarną 

2. Licencja moŜe być udzielona na czas nieokreślony. 

3. W przypadku orzeczenia kary zawieszenia licencji na trenowanie koni, dosiadanie 

(powoŜenie) koni lub pełnienie funkcji sędziego wyścigowego, licencji na trenowanie koni 

moŜna udzielić dopiero po wykonaniu tej kary. 

4. Wniosek o udzielenie licencji na trenowanie koni zawiera: 

 1) imię i nazwisko oraz adres zamieszkania wnioskodawcy, 

 2) oświadczenie wnioskodawcy o spełnieniu warunków, o których mowa w ust. 1. 

5. Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające: 

 1) posiadane wykształcenie oraz 

 2) odpowiedni staŜ pracy lub okres wykonywania czynności związanych z obsługą koni w 

stajni wyścigowej. 

6. Prezes udziela albo odmawia udzielenia licencji na trenowanie koni w drodze decyzji. 

7. Osobie, która nie spełnia Ŝadnego z warunków, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a - c, 

moŜe być udzielona licencja na trenowanie wyłącznie tych koni, których jest właścicielem lub 

współwłaścicielem. 

8. Prezes odmawia udzielenia licencji osobie, która nie spełnia warunków, o których 

mowa w ust. 1 pkt 2. 

9. Od decyzji, o której mowa w ust. 6, przysługuje odwołanie do ministra właściwego do 

spraw rolnictwa. 

Art. 21d. 1. Licencja na dosiadanie (powoŜenie) koni moŜe być udzielona osobie, która: 

 1) posiada co najmniej wykształcenie podstawowe, 

 2) nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo określone w art. 35 ust. 1 i 

2, wykroczenie określone w art. 37 ust. 1 i 2 lub art. 37b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
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o ochronie zwierząt lub przestępstwo przeciwko mieniu lub obrotowi gospodarczemu 

określone w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny, 

 3) nie została pozbawiona prawa trenowania, dosiadania (powoŜenia) koni lub pełnienia 

funkcji sędziego wyścigowego prawomocnym orzeczeniem wymierzającym taką karę 
dyscyplinarną, 

 4) posiada zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w 

gonitwach, wydane przez lekarza wyznaczonego przez Centralny Ośrodek Medycyny 

Sportowej lub lekarza innego zakładu opieki zdrowotnej wskazanego przez Prezesa. 

2.  Licencja moŜe być udzielona na czas nieokreślony. 

3. W przypadku orzeczenia kary zawieszenia licencji na trenowanie koni, dosiadanie 

(powoŜenie) koni lub pełnienie funkcji sędziego wyścigowego, licencji na dosiadanie 

(powoŜenie) koni moŜna udzielić dopiero po wykonaniu tej kary. 

4. Wniosek o udzielenie licencji na dosiadanie (powoŜenie) koni zawiera: 

 1) imię i nazwisko oraz adres zamieszkania wnioskodawcy, 

 2) oświadczenie wnioskodawcy o spełnieniu warunków, o których mowa w ust. 1. 

5. Do wniosku dołącza się dokument potwierdzający posiadane wykształcenie. 

6. Prezes udziela albo odmawia udzielenia licencji na dosiadanie (powoŜenie) koni w 

drodze decyzji. 

7. Prezes odmawia udzielenia licencji osobie, która nie spełnia warunków, o których 

mowa w ust. 1. 

8. Od decyzji, o której mowa w ust. 6, przysługuje odwołanie do ministra właściwego do 

spraw rolnictwa. 

Art. 21e. 1. Licencji na pełnienie funkcji sędziego wyścigowego udziela się odrębnie dla 

funkcji: 

 1) sędziego startera, 

 2) sędziego u celownika, 

 3) sędziego u wagi, 

 4) sędziego u zegara, 

 5) sędziego obserwatora, 

 6) sędziego - członka komisji technicznej i komisji odwoławczej. 

2. Licencja na pełnienie funkcji sędziego wyścigowego moŜe być udzielona osobie, 

która: 

 1) ukończyła szkolenie i pozytywnie zdała egzamin w zakresie przepisów o wyścigach 

konnych, przeprowadzane przez Polski Klub Wyścigów Konnych - w przypadku licencji na 

pełnienie funkcji sędziego, o których mowa w ust. 1 pkt 1 – 4, 

 2) zdała egzamin ze znajomości przepisów o wyścigach konnych przed komisją powołaną 
przez Prezesa - w przypadku licencji na pełnienie funkcji sędziego, o których mowa w 

ust. 1 pkt 5 i 6, 

 3) nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo określone w art. 35 ust. 1 i 

2, wykroczenie określone w art. 37 ust. 1 i 2 lub art. 37b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 

o ochronie zwierząt lub przestępstwo przeciwko mieniu lub obrotowi gospodarczemu 

określone w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny lub przestępstwo określone 

w art. 228-230a, art. 250, art. 296a lub art. 296b tej ustawy, 

 4) nie została pozbawiona prawa trenowania, dosiadania (powoŜenia) koni lub pełnienia 

funkcji sędziego wyścigowego prawomocnym orzeczeniem wymierzającym taką karę 
dyscyplinarną. 

  3. Licencja moŜe być udzielona na czas nieokreślony. 

4. Warunki, o których mowa w ust. 2 pkt 1, nie dotyczą osób, które pełniły daną funkcję 
sędziego wyścigowego w poprzednim roku kalendarzowym. 
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5. W przypadku orzeczenia kary zawieszenia licencji na trenowanie koni, dosiadanie 

(powoŜenie) koni lub pełnienie funkcji sędziego wyścigowego, licencji na pełnienie funkcji 

sędziego wyścigowego moŜna udzielić dopiero po wykonaniu tej kary. 

6. Wniosek o udzielenie licencji na pełnienie funkcji sędziego wyścigowego zawiera: 

 1) imię i nazwisko oraz adres zamieszkania wnioskodawcy, 

 2) oświadczenie wnioskodawcy o spełnieniu warunków, o których mowa w ust. 2. 

7. Prezes udziela albo odmawia udzielenia licencji na pełnienie funkcji sędziego 

wyścigowego w drodze decyzji. 

8. Prezes odmawia udzielenia licencji osobie, która nie spełnia warunków, o których 

mowa w ust. 2. 

9. Od decyzji, o której mowa w ust. 7, przysługuje odwołanie do ministra właściwego do 

spraw rolnictwa. 

 

Art. 21f. Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia: 

1) sposób przeprowadzania i zakres programowy szkoleń oraz egzaminów ze znajomości 

przepisów o wyścigach konnych, warunki i wysokość odpłatności za szkolenia i 

postępowania egzaminacyjne mając na uwadze zapewnienie odpowiedniego poziomu 

edukacyjnego szkoleń w celu zagwarantowania rzetelnego i sprawnego przygotowania 

kandydatów do egzaminu, 

2)  wysokość opłat na rzecz Klubu za udzielenie zezwolenia na kierowanie stajnią wyścigową 
i licencji na trenowanie koni oraz dosiadanie (powoŜenie) koni, a takŜe pełnienie funkcji 

sędziego wyścigowego, róŜnicując je w zaleŜności od przedmiotu licencji, oraz za rejestrację 
barw wyścigowych i zgłoszenie konia do wyścigów.”; 

9) art. 22 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 22. Kary dyscyplinarne mogą być orzekane w stosunku do osób wykonujących funkcje 

związane z wyścigami konnymi, które popełniły czyny stanowiące przewinienia 

dyscyplinarne, o których mowa w art. 27a - 27d.”; 

10) art. 23 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 23. Odpowiedzialności dyscyplinarnej za przewinienia dyscyplinarne, o których mowa 

w art. 27a – 27d podlegają: 
 1) kierownicy stajen, 

 2) trenerzy, 

 3) jeźdźcy, 

 4) właściciele koni, 

 5) sędziowie wyścigowi, 

 6) dyŜurni lekarze medycyny, 

 7) dyŜurni lekarze weterynarii.”; 

11) po art. 25 dodaje się art. 25a i 25b w brzmieniu: 

„Art. 25a. Komisja techniczna wszczyna postępowanie dyscyplinarne z urzędu albo na 

wniosek organizatora wyścigów, sędziego technicznego, właściciela konia, kierownika stajni, 

trenera, jeźdźca, dyŜurnego lekarza weterynarii lub dyŜurnego lekarza medycyny. 

Art. 25b. 1. W przypadku potrzeby przeprowadzenia czynności wyjaśniających w 

postępowaniu dyscyplinarnym, przewodniczący komisji technicznej wyznacza do tych 

czynności jednego z jej członków. 

2. Prowadzący czynności wyjaśniające bada wszelkie okoliczności potrzebne do 

bezstronnego wyjaśnienia sprawy, jak równieŜ zbiera środki dowodowe, w szczególności 

przesłuchuje świadków, a w razie potrzeby korzysta z opinii biegłych. 

3. Prowadzący czynności wyjaśniające sporządza protokół z przebiegu przesłuchania 

świadka. Protokół podpisuje prowadzący czynności wyjaśniające i świadek. 
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4. Prowadzący czynności wyjaśniające jest obowiązany umoŜliwić obwinionemu przed 

zakończeniem tych czynności sposobność wypowiedzenia się co do wszystkich zarzutów, jak 

równieŜ co do materiału dowodowego zebranego w sprawie. Okoliczności wskazane przez 

obwinionego, mające słuŜyć odparciu zarzutu, powinien prowadzący czynności wyjaśniające 

sprawdzić w miarę moŜności, a zgłoszonych przez obwinionego świadków przesłuchać, jeŜeli 

uzna, Ŝe zeznania tych świadków mogą mieć dla obrony obwinionego istotne znaczenie. 

5. Odmowa obwinionego wypowiedzenia się w czasie przeprowadzania czynności 

wyjaśniających lub fizyczna niemoŜność przesłuchania go, trwająca do ukończenia 

dochodzenia, nie wstrzymuje dalszego toku sprawy. 

6. Osoba ukarana karą pienięŜną wpłaca kwotę pienięŜną z tytułu orzeczonej kary na 

rzecz Klubu w terminie 14 dni od dnia ukarania.”; 

12) po art. 27 dodaje się art. 27a – 27d: 

„Art. 27a. 1. Kto: 

 1) umyślnie podaje w zapisie konia do gonitwy albo w zgłoszeniu konia do wyścigów w 

danym roku wiadomości nieprawdziwe, posługuje się fałszywymi dokumentami 

stanowiącymi podstawę identyfikacji konia, podstawia konia w gonitwie, 

 2) współdziała w popełnieniu czynu zmniejszającego moŜliwość wygrania gonitwy albo 

pomaga lub nakłania do jego popełnienia, 

 3) przez umyślne działanie zmniejsza wartość uŜytkową konia, 

 4) zmniejsza lub usiłuje zmniejszyć szanse koni w gonitwie albo umyślnie przeszkadza 

koniom w prawidłowym rozegraniu gonitwy, 

 5) podaje koniowi przed gonitwą lub w czasie jej trwania niedozwolony środek dopingujący 

lub środek uspokajający, poleca dać taki środek lub na to zezwala albo, wiedząc o tym, 

nie przeciwdziała temu, 

 6) będąc właścicielem konia biorącego udział w gonitwie, czyni zakład przeciw własnemu 

koniowi lub przeciw koniowi ze swojej stajni, 

 7) na terenie toru wyścigowego i w czasie wyścigów konnych świadomie zakłóci normalne 

przeprowadzenie gonitwy, 

 8) będąc sędzią wyścigowym, kierownikiem stajni, trenerem lub jeźdźcem (powoŜącym) 

albo dyŜurnym lekarzem weterynarii albo medycyny, czyni zakłady wzajemne, 

 9) narusza obowiązki określone w przepisach o wyścigach konnych, wykonuje je w stanie 

po uŜyciu alkoholu lub środka odurzającego lub raŜąco narusza porządek na terenie lub w 

lokalu naleŜącym do toru wyścigowego, 

10) dosiada (powozi) konia w gonitwie po uŜyciu niedozwolonego środka dopingującego 

- podlega karze pienięŜnej albo zawieszenia zezwolenia na kierowanie stajnią wyścigową 
albo zawieszenia licencji na trenowanie koni, dosiadania (powoŜenia) koni albo pełnienia 

funkcji sędziego wyścigowego. 

2. Kto jako trener, jeździec albo sędzia wyścigowy dopuszcza się czynów, o 

których mowa w ust. 1, w sposób szczególnie raŜący lub popełnia je notorycznie  

- podlega karze pozbawienia prawa trenowania koni albo dosiadania koni, albo pełnienia 

funkcji sędziego wyścigowego. 

Art. 27b. Kto: 

 1) zastosuje w gonitwie niedozwolone podkowy, 

 2) zniewaŜa osoby spełniające czynności związane z przeprowadzaniem gonitw, 

 3) nie zgłasza przypadku zachorowania konia przed lub po gonitwie, 

 4) przy przebywaniu płotu lub przeszkody korzysta z obcej pomocy, takiej pomocy udziela 

lub udzielić poleca, 

 5) pomimo wezwania odmawia udzielenia wyjaśnień komisji technicznej 

- podlega karze upomnienia albo nagany albo karze pienięŜnej. 
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Art. 27c. Jeździec (powoŜący), który: 

 1) nie dokłada wszelkich starań, aby wygrać gonitwę lub przynajmniej zająć jak najlepsze 

miejsce, 

 2) przez niedbalstwo przeszkadza innemu koniowi lub zaprzęgowi w gonitwie, nie działając 

w zamiarze zmniejszenia szans tego konia lub zaprzęgu, 

 3) odmawia, bez waŜnego powodu, dosiadania (powoŜenia) konia w gonitwie, 

 4) przez niedbalstwo opóźnia start, nie działając w zamiarze zmniejszenia szans konia lub 

zaprzęgu w gonitwie, 

 5) nie wykonuje poleceń sędziego startera, 

 6) wstrzymuje konia na starcie, 

 7) pozostaje na starcie albo bierze udział w gonitwie pomimo zwolnienia z dyspozycji 

startera dosiadanego przez niego konia lub prowadzonego zaprzęgu, 

 8) zmyli trasę w gonitwie, 

 9) nie rozsiodła konia po gonitwie lub nie zgłosi się do sędziego u wagi, lub oddali się z 

miejsca waŜenia bez zezwolenia, 

10) w gonitwie z płotami lub przeszkodami dokonuje skoków próbnych nienakazanych przez 

komisję techniczną 
- podlega karze pienięŜnej albo karze zawieszenia licencji na dosiadanie (powoŜenie) koni. 

Art. 27d. 1. Kto: 

 1) zapisuje do gonitw z płotami lub przeszkodami konia źle skaczącego, 

 2) nie przygotuje się do gonitwy w czasie i w sposób określony w rozporządzeniu 

- podlega karze upomnienia albo nagany. 

2. Kto uŜywa w gonitwach barw innych niŜ te, które zostały zarejestrowane 

- podlega karze pienięŜnej.”. 

 

Art. 41. W ustawie z dnia 2 marca 2001 r. o wyrobie alkoholu etylowego oraz 

wytwarzaniu wyrobów tytoniowych (Dz. U. Nr 31, poz. 353, z późn. zm.
42)

) wprowadza się 
następujące zmiany: 

1) art. 3 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 3. 1. Przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w zakresie wyrobu, 

oczyszczania, skaŜania lub odwadniania alkoholu etylowego albo wykonujący działalność 
gospodarczą w zakresie wytwarzania wyrobów tytoniowych jest obowiązany spełniać 
następujące warunki: 

 1) wdroŜyć system wewnętrznej kontroli, obejmujący w szczególności określenie: 

a) częstotliwości i sposobu pobierania próbek do badań jakościowych, 

b) metody badań, 
c) sposobu postępowania z produktami nieodpowiadającymi wymaganiom 

jakościowym, 

 2) dysponować planem zakładu obejmującym w szczególności pomieszczenia 

produkcyjne, magazynowe, socjalne i sanitarne, z zaznaczeniem: 

a) linii technologicznych, 

b) dróg przemieszczania surowców i produktów gotowych, 

c) stanowisk pracy, 

 3) wyznaczyć osobę odpowiedzialną za kontrolę jakości, 

                                                 
42)

 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. Nr 31, poz. 353, z 2002 r. Nr 166, poz. 1362, z 2004 

r. Nr 29, poz. 257 i Nr 173, poz. 1808 oraz z 2009 r. Nr 3, poz. 11. 
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 4) zagospodarować wywar powstały przy produkcji alkoholu etylowego na cele 

paszowe lub inne cele rolnicze albo go utylizować, w przypadku przedsiębiorców 

prowadzących wyrób alkoholu etylowego, 

 5) posiadać tytuł prawny do obiektów budowlanych, w których będzie wykonywana 

działalność gospodarcza. 

2. Obiekty budowlane i urządzenia techniczne przeznaczone do wykonywania 

działalności gospodarczej w zakresie, o którym mowa w ust. 1 lub 2, powinny spełniać 
wymagania określone w przepisach o ochronie przeciwpoŜarowej, sanitarnych i o 

ochronie środowiska. 

3. Przedsiębiorca przechowuje i okazuje na Ŝądanie organu kontroli dokumenty 

potwierdzające spełnienie warunków, o których mowa w ust. 1, wydane przez właściwe 

organy. 

4. Działalność w zakresie wyrobu i przetwarzania alkoholu etylowego oraz produkcji 

wyrobów tytoniowych moŜe wykonywać przedsiębiorca, który nie był karany za 

przestępstwa przeciwko mieniu i wiarygodności dokumentów, a w przypadku 

przedsiębiorcy będącego osobą prawną - którego członek zarządu nie był karany za 

przestępstwa przeciwko mieniu i wiarygodności dokumentów.”; 

2) uchyla się art. 4 – 6; 

3) art. 7 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 7. 1. Kontroli działalności przedsiębiorców w zakresie przestrzegania przepisów 

ustawy dokonuje minister właściwy do spraw rynków rolnych. 

2. Minister właściwy do spraw rynków rolnych wydaje decyzję o zakazie wykonywania 

działalności w zakresie wyrobu alkoholu etylowego i jego skaŜania oraz wytwarzania 

wyrobów tytoniowych, w przypadku gdy: 

1) stwierdzi raŜące naruszenie warunków wymaganych do wykonywania działalności 

przez przedsiębiorcę, 
2) przedsiębiorca nie usunął naruszeń warunków wymaganych do wykonywania 

działalności w wyznaczonym przez organ kontroli terminie, 

3) właściwy dla podatnika naczelnik urzędu celnego cofnął zezwolenie na prowadzenie 

składu podatkowego. 

3. Minister właściwy do spraw rynków rolnych powiadamia naczelnika urzędu celnego 

właściwego ze względu na wydanie zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego w 

rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 

2009 r. Nr 3, poz. 11) o decyzji, o której mowa w ust. 2.”; 

4) po art. 7 dodaje się art. 7a w brzmieniu: 

„Art. 7a. W sprawach dotyczących wykonywania działalności w zakresie wyrobu 

alkoholu etylowego i jego skaŜania oraz wytwarzania wyrobów tytoniowych, 

nieuregulowanych w ustawie, stosuje się  przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o 

swobodzie działalności gospodarczej.”; 

5) w art. 8 uchyla się ust. 2; 

6) art. 12 otrzymuje brzmienie: 

  „Art. 12. 1. Kto wykonując działalność gospodarczą w zakresie wyrobu, oczyszczania, 

skaŜania lub odwadniania alkoholu etylowego albo wykonujący działalność gospodarczą 
w zakresie wytwarzania wyrobów tytoniowych nie wdroŜył systemu kontroli 

wewnętrznej, nie dysponuje planem zakładu lub nie wyznaczył osoby odpowiedzialnej za 

kontrolę jakości podlega grzywnie. 

2. Postępowanie w sprawach, o których mowa w ust. 1, toczy się według przepisów o 

postępowaniu w sprawach o wykroczenia.”; 

7) uchyla się art. 12a; 

8) art. 14 otrzymuje brzmienie: 
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„Art. 14. JeŜeli z popełniania czynów określonych art. 13 sprawca uczynił sobie stałe 

źródło dochodu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.”; 

9) art. 14a otrzymuje brzmienie: 

„Art. 14a.  W przypadku określonym w art. 13 sąd moŜe orzec przepadek rzeczy 

stanowiącej przedmiot przestępstwa albo słuŜących lub przeznaczonych do jego 

popełnienia, choćby nie były własnością sprawcy.”. 

 

 

Art. 42. W ustawie z dnia 7 czerwca 2001 r. o leśnym materiale rozmnoŜeniowym 

(Dz. U. Nr 73 poz. 761, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 64, poz. 565 oraz z 2007 r. Nr 

176, poz. 1238) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 45:  

w ust. 2 pkt 6 otrzymuje brzmienie: 

„6) numer dostawcy w Krajowym Rejestrze Sądowym albo ewidencji działalności 

gospodarczej, o ile taki posiada.”, 

ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Wniosek, o którym mowa w ust. 3, powinien zawierać informacje, o których 

mowa w ust. 2 pkt 2, 5 i 6.”, 

uchyla się ust. 5; 

1) w art. 47: 

2) uchyla się ust. 2 i 3, 

3) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Zmiany, o których mowa w ust. 1, ujawniane są w rejestrze dostawców.”; 

5) w art. 49 pkt  4 i 5 otrzymują brzmienie: 

„4) śmierci dostawcy lub wykreślenia go z Krajowego Rejestru Sądowego albo 

ewidencji działalności gospodarczej, 

5)  zaniedbania przez dostawcę obowiązku określonego w art. 47 ust. 1.”. 

 

Art.  43.  W ustawie z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i 
zbiorowym odprowadzaniu ścieków

 
 (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 oraz z 2007 r. Nr 147, 

poz. 1033) wprowadza się następujące zmiany: 

1) po art. 15 dodaje się art. 15a w brzmieniu: 

„Art. 15a. 1. Rada gminy, uchwala regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków, 

zwany dalej „regulaminem”. Regulamin jest aktem prawa miejscowego. 

2. Regulamin powinien określać prawa i obowiązki przedsiębiorstwa wodociągowo-

kanalizacyjnego oraz odbiorców usług, w tym: 

 1) minimalny poziom usług świadczonych przez przedsiębiorstwo wodociągowo-

kanalizacyjne w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków; 

 2) szczegółowe warunki i tryb zawierania umów z odbiorcami usług; 

 3) sposób rozliczeń w oparciu o ceny i stawki opłat ustalone w taryfach; 

 4) warunki przyłączania do sieci; 

 5) techniczne warunki określające moŜliwości dostępu do usług wodociągowo-

kanalizacyjnych; 

 6) sposób dokonywania odbioru przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne 

wykonanego przyłącza; 

 7) sposób postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości usług i odpowiednich 

parametrów dostarczanej wody i wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej ścieków; 
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 8) standardy obsługi odbiorców usług, a w szczególności sposoby załatwiania reklamacji 

oraz wymiany informacji dotyczących w szczególności zakłóceń w dostawie wody i 

odprowadzaniu ścieków. 

 9) warunki dostarczania wody na cele przeciwpoŜarowe.”; 

2) uchyla się rozdział 3. 

 

Art.  44.  W ustawie z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie 

zawodowym psychologów
 
 (Dz. U. Nr 73, poz. 763 i Nr 154, poz. 1798 oraz z 2009 r. Nr 22, 

poz. 120 i Nr 92, poz. 753) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 8 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

 „3. Wpisu na listę psychologów dokonuje Rada Regionalnej Izby Psychologów na 

wniosek zainteresowanego niezwłocznie, nie później niŜ w terminie 7 dni od dnia 

złoŜenia wniosku. Listę prowadzi Rada Regionalnej Izby Psychologów właściwa dla 

miejsca jego zamieszkania.”; 

2) uchyla się art. 9; 

3) w art. 11 pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

„4) pozbawienia prawa wykonywania zawodu psychologa prawomocnym orzeczeniem 

sądu,”; 

4) w art. 16 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Tworzy się Komisję Ekspertów do realizacji zadań zawartych w art. 17 ust. 3, art. 18a 

i art. 19 ust. 1.”; 

5) art. 18 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 18. Psycholog posiadający prawo wykonywania zawodu moŜe wykonywać 
prywatną praktykę psychologiczną jako indywidualną działalność gospodarcza albo w 

formie spółki partnerskiej.”; 

6) po art. 18 dodaje się art. 18a w brzmieniu: 

„Art. 18a. Komisja Ekspertów określa warunki zapewniające właściwy poziom 

świadczenia usług psychologicznych w ramach prywatnych praktyk psychologicznych.”; 

7) w art. 21 uchyla się pkt 4; 

8) w art. 33 w ust. 2 uchyla się pkt 4; 

9) w art. 55 w ust. 3 uchyla się pkt 5 i 6. 

 

  Art. 45. W ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, 

mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 

266, z późn. zm.
44)

) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 8a wprowadza się następujące zmiany: 

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Termin wypowiedzenia wysokości czynszu albo innych opłat za uŜywanie lokalu 

wynosi 2 miesiące, chyba, Ŝe strony w umowie ustalą termin dłuŜszy. Zmiana opłat 

niezaleŜnych od właściciela,  nie wymaga zachowania okresu wypowiedzenia.”; 

b) ust. 4b otrzymuje  brzmienie: 

„ 4b. PodwyŜszając czynsz albo inne opłaty za uŜywanie lokalu, właściciel moŜe ustalić: 
 zwrot kapitału w skali roku na poziomie nie wyŜszym niŜ: 

a) 2% nakładów poniesionych przez właściciela na budowę albo zakup lokalu  lub 

b) 15 % nakładów poniesionych przez właściciela na trwałe ulepszenie istniejącego 

lokalu zwiększającego jego wartość uŜytkową - aŜ do ich pełnego zwrotu”; 

                                                 
44)

 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 69, poz. 626, z 2006 

r. Nr 86, poz. 602, Nr 167, poz. 1193 i Nr 249, poz. 1833 oraz z 2007 r. Nr 128, poz. 902 i Nr 173, poz. 1218. 
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c) ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. W ciągu miesiąca od dnia wypowiedzenia, o którym mowa w ust. 1 lokator moŜe: 

odmówić na piśmie przyjęcia podwyŜki ze skutkiem rozwiązania stosunku prawnego, na 

podstawie którego lokator zajmuje lokal, z upływem okresu wypowiedzenia,  

o którym mowa w ust. 2 albo 

zakwestionować podwyŜkę, o której mowa w ust. 4 wnosząc do sądu pozew  

o ustalenie, na podstawie przepisów ust. 4a - 4e, Ŝe podwyŜka jest niezasadna albo jest 

zasadna, lecz w innej wysokości. Udowodnienie okoliczności, o których mowa w art. 8a 

ust. 4b  a) i b) spoczywa na właścicielu.”; 

2) w art. 9 wprowadza się następujące zmiany: 

a) uchyla się ust. 1b, 

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. W razie podwyŜszania opłat niezaleŜnych od właściciela jest on obowiązany do 

przedstawienia lokatorowi na piśmie zestawienia opłat. Lokator zobowiązany jest 

opłacać podwyŜszone opłaty tylko w takiej wysokości, jaka jest niezbędna do 

pokrycia przez właściciela kosztów dostarczenia do lokalu uŜywanego przez lokatora 

dostaw, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 8.”; 

3) w art. 11 wprowadza się następujące zmiany:  

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Właściciel moŜe wypowiedzieć stosunek prawny natychmiast, bez zachowania 

terminów wypowiedzenia, jeŜeli lokator: 

1) pomimo pisemnego upomnienia, skierowanego 7 dni przed wypowiedzeniem,  

nadal uŜywa lokalu w sposób sprzeczny z umową lub niezgodnie z jego 

przeznaczeniem lub zaniedbuje obowiązki dopuszczając  do powstania szkód, lub 

niszczy urządzenia przeznaczone do wspólnego korzystania przez mieszkańców albo 

wykracza w sposób raŜący przeciwko porządkowi domowemu, czyniąc uciąŜliwym 

korzystanie z innych lokali, lub 

2) jest w zwłoce z zapłatą czynszu lub innych opłat za uŜywanie lokalu za co najmniej  

dwa pełne okresy płatności pomimo uprzedzenia go na piśmie o zamiarze 

wypowiedzenia stosunku prawnego i wyznaczenia dodatkowego 2 tygodniowego 

terminu do zapłaty zaległych i bieŜących naleŜności, lub 

3) uŜywa lokalu, który wymaga opróŜnienia w związku z koniecznością rozbiórki lub 

remontu budynku, z zastrzeŜeniem art. 11 ust.9.”, 

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: 

„2a. Właściciel moŜe wypowiedzieć na koniec miesiąca kalendarzowego stosunek 

prawny  z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, jeŜeli lokator wynajął, 
podnajął albo oddał do bezpłatnego uŜywania lokal lub jego część bez wymaganej 

pisemnej zgody właściciela.”, 

c) ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) Właściciel lokalu moŜe wypowiedzieć stosunek najmu  z zachowaniem 

miesięcznego terminu wypowiedzenia na koniec miesiąca kalendarzowego, z powodu 

nie zamieszkiwania najemcy przez okres co najmniej 12 miesięcy;”, 

d) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Właściciel moŜe wypowiedzieć stosunek prawny bez podania przyczyny 

wypowiedzenia z zachowaniem rocznego okresu wypowiedzenia”, 

e) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu: 

„4a. W przypadku, gdy właściciel zamierza zamieszkać w naleŜącym do niego lokalu, 

moŜe wypowiedzieć stosunek prawny z zachowaniem 6 miesięcznego okresu 

wypowiedzenia, po  dostarczeniu lokatorowi  przed upływem okresu wypowiedzenia 



                                                                                                              Projekt 1.4.12.10.09 

 83

lokalu zamiennego, chyba Ŝe lokatorowi przysługuje tytuł do lokalu, w którym moŜe 

zamieszkać na warunkach takich, jakby otrzymał lokal zamienny. W lokalu 

zamiennym wysokość czynszu i opłat niezaleŜnych od właściciela, musi uwzględniać 
stosunek powierzchni i wyposaŜenia lokalu zamiennego do lokalu zwalnianego.”, 

f) uchyla się ust. 5, 6 i 7, 

g) ust. 9 otrzymuje brzmienie: 

„9. W wypadku określonym w ust. 2 pkt 3 lokatorowi przysługuje prawo do lokalu 

zamiennego. Obowiązek zapewnienia lokalu zamiennego oraz pokrycia kosztów 

przeprowadzki spoczywa na właściwej gminie”, 

h) ust. 12 otrzymuje brzmienie: 

„ JeŜeli lokatorem, któremu właściciel wypowiada stosunek prawny na podstawie ust. 

4, jest osoba, której wiek w dniu otrzymania wypowiedzenia przekroczył 75 lat, a 

której nie przysługuje tytuł do innego lokalu, w którym mogłaby zamieszkać, ani nie 

ma osób, które zobowiązane są wobec niej do świadczeń alimentacyjnych, 

wypowiedzenie staje się skuteczne dopiero w chwili śmierci lokatora”, przepisów art. 

691 § 1 i 2 Kodeksu cywilnego nie stosuje się.”; 

4) uchyla się art. 32.  

 

Art. 46. W ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. 

Nr 71, poz. 734, z późn. zm.
45)

) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Właściciel domu jednorodzinnego jest obowiązany dołączyć do wniosku, o którym 

mowa w ust. 1, dokumenty albo oświadczenie o wielkości powierzchni uŜytkowej, w 

tym łącznej powierzchni pokoi i kuchni, oraz o wyposaŜeniu technicznym domu.”; 

2) w art. 9 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) wzór wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego,”. 

 

Art. 47. W ustawie z dnia 22 czerwca 2001 r. o organizmach genetycznie 

zmodyfikowanych (Dz. U. z 2007 r. Nr 36, poz. 233 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 37) 

wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 3 pkt 20 otrzymuje brzmienie:  

„20) laboratorium referencyjnym – rozumie się przez to laboratorium odwoławcze, 

uprawnione do wydawania opinii w sprawach GMO i stosujące w zakresie oznaczeń 
wiarygodne metody badań potwierdzone w systemie badań międzylaboratoryjnych.”;  

2) w art. 15:  

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:  

„2. Warunkiem prowadzenia laboratorium referencyjnego jest posiadanie certyfikatu 

akredytacji udzielonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie 

oceny zgodności (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087, z późn. zm.11
46)

)”,  

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:  

                                                 
45)

 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 216, poz. 1826, z 2003 r. Nr 203, poz. 

1966, z 2004 r. Nr 240, poz. 2406, z 2006 r. Nr 64, poz. 447, Nr 84, poz. 587 i Nr 208, poz. 1535, z 2007 r. Nr 

35, poz. 219. 

 
46)

  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 

267, poz. 2258, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217, Nr 235, poz. 1700 i Nr 249, poz. 1832 i 1834, z 2007 r. Nr 21, 

poz. 124 i Nr 192, poz. 138, z 2008 r. Nr 157, poz. 976 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 87. 
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„3. Podmiot prowadzący laboratorium referencyjne informuje ministra o rozpoczęciu 

prowadzenia działalności oraz o zakresie badań wykonywanych przez laboratorium 

referencyjne, w terminie 14 dni od dnia uzyskania certyfikatu akredytacji, o którym mowa w 

ust. 2.”,  

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:  

„4. Do informacji, o której mowa w ust. 2, dołącza się kopię certyfikatu akredytacji.”, 

d) uchyla się ust. 7.”. 

 

 Art. 48. W ustawie z dnia 6 lipca 2001 r. o usługach detektywistycznych (Dz. U. z 2002 

r. Nr 12, poz. 110 z późn. zm.
47)

) wprowadza się następujące zmiany: 

1) uchyla się art. 3; 

2) art. 15 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 15. Przedsiębiorca moŜe wykonywać działalność gospodarczą w zakresie usług 

detektywistycznych, jeŜeli: 

1) posiada licencję: 
a) przedsiębiorca lub ustanowiony przez niego pełnomocnik - w przypadku 

przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, 
b) co najmniej jedna osoba uprawniona do reprezentowania przedsiębiorcy lub 

pełnomocnik ustanowiony przez przedsiębiorcę do kierowania działalnością 
detektywistyczną - w przypadku przedsiębiorcy niebędącego osobą fizyczną, 
2) nie jest wpisany do rejestru dłuŜników niewypłacalnych Krajowego Rejestru Sądowego, 

3) osoby nieposiadające licencji, wchodzące w skład organu zarządzającego przedsiębiorcy 

oraz ustanowieni przez ten organ prokurenci oraz przedsiębiorca będący osobą fizyczną nie 

byli karani za przestępstwa umyślne lub umyślne przestępstwa skarbowe, 

4) zawarł umowę ubezpieczenia, o której mowa w art. 24 ust. 1.”; 

3) uchyla się art. 16 – 19; 

4) w art. 27 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Kontrolę działalności w zakresie usług detektywistycznych przeprowadza minister 

właściwy do spraw wewnętrznych.”; 

5) po art. 27 dodaje się art. 27a w brzmieniu:  

„Art. 27a. 1. W przypadku stwierdzenia naruszeń warunków wymaganych do prowadzenia 

działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych minister właściwy do spraw 

wewnętrznych wzywa do usunięcia uchybień w wyznaczonym terminie. 

2. W przypadku nie usunięcia uchybień, o których mowa w ust. 1,  minister właściwy do 

spraw wewnętrznych wydaje decyzję o zakazie prowadzenia działalności gospodarczej w 

zakresie  usług detektywistycznych przez okres 3 lat.”; 

6) uchyla się art. 28; 

7)  art. 46 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 46. Kto wykonuje działalność w zakresie usług detektywistycznych bez wymaganej 

licencji podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo karze pozbawienia wolności do 

lat 2.”. 

 

 Art. 49. W ustawie z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. 

Nr 45, poz. 271, z późn. zm. 
48)

) wprowadza się następujące zmiany: 

                                                 
47)

 Zmiany ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 238, poz. 2021, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152, z 2004 

r. Nr 121, poz. 1265 i Nr 173, poz. 1808 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1112. 

 
48)

  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 227, poz. 1505 i 

Nr 234, poz. 1570 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 31, poz. 206, Nr 92, poz. 753, Nr 95, poz. 788 i Nr 98, 

poz. 817. 
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1) uchyla się art. 74 – 85; 

2) po art. 85 dodaje się art. 85a – 85o w brzmieniu: 

„Art. 85a. 1. Działalność gospodarcza w zakresie prowadzenia hurtowni farmaceutycznej 

oraz działalność gospodarcza w zakresie prowadzenia hurtowni farmaceutycznej produktów 

leczniczych weterynaryjnych są działalnością regulowaną w rozumieniu przepisów ustawy z 

dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 

1095, z późn. zm.) i wymagają wpisu do rejestru. 

2. Za dokonanie wpisu do rejestru pobierana jest opłata, która stanowi dochód budŜetu 

państwa. 

3. Wpisem do rejestru jest równieŜ wykreślenie albo zmiana wpisu. 

4. Prowadzenie obrotu hurtowego środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi i 

prekursorami grupy I-R wymaga dodatkowego zezwolenia określonego odrębnymi 

przepisami. 

5. Minister właściwy do spraw zdrowia, a w odniesieniu do produktów leczniczych 

weterynaryjnych, minister właściwy do spraw rolnictwa, określi, w drodze rozporządzenia, 

wysokość opłaty, o której mowa w ust. 2, uwzględniając w szczególności rodzaj prowadzonej 

działalności gospodarczej, przy czym wysokość tej opłaty nie moŜe być wyŜsza niŜ 
siedmiokrotność minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego na podstawie przepisów o 

minimalnym wynagrodzeniu za pracę. 
 

Art. 85b. 1. Organami prowadzącym rejestry są: 
1) Główny Inspektor Farmaceutyczny dla działalności gospodarczej w zakresie 

prowadzenia hurtowni farmaceutycznej oraz 

2) Główny Lekarz Weterynarii dla działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia 

hurtowni farmaceutycznej produktów leczniczych weterynaryjnych. 

2. Rejestry mogą być prowadzone w systemie informatycznym. 

3. Organy prowadzące rejestry mogą określić, w drodze zarządzenia, sposób prowadzenia 

rejestru, wzór rejestru oraz tryb dokonywania wpisów do rejestru. 

Art. 85c. 1. Wpisu do rejestru dokonuje się na podstawie pisemnego wniosku 

przedsiębiorcy, zawierającego następujące dane: 

1) oznaczenie przedsiębiorcy; 

2) siedzibę i adres przedsiębiorcy; 

3) numer identyfikacji podatkowej (NIP); 

4) określenie rodzajów produktów leczniczych mających stanowić przedmiot obrotu w 

przypadku ograniczenia asortymentu; 

5) wskazanie miejsca i pomieszczeń przeznaczonych na prowadzenie hurtowni 

farmaceutycznej; 

6) wskazanie dodatkowych komór przeładunkowych, o których mowa w art. 85d, 

zlokalizowanych poza miejscem prowadzenia hurtowni farmaceutycznej, jeŜeli takie 

występują; 
7) datę podjęcia zamierzonej działalności; 

8) datę sporządzenia wniosku i podpis osoby składającej wniosek. 

2. Do wniosku naleŜy załączyć: 
 1) tytuł prawny do pomieszczeń hurtowni lub komory przeładunkowej; 

 2) plan i opis techniczny pomieszczeń hurtowni, z uwzględnieniem ust. 1 pkt 5, sporządzony 

przez osobę uprawnioną do ich wykonania; 
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 3) uwierzytelnione odpisy dokumentów stwierdzających uprawnienia osoby 

wykwalifikowanej odpowiedzialnej za prowadzenie hurtowni oraz jej oświadczenie, Ŝe 

podejmie się tych obowiązków; 

 4) opis procedur postępowania umoŜliwiających skuteczne wstrzymywanie lub 

wycofywanie produktu leczniczego z obrotu i aptek szpitalnych; 

 5)  opinię Państwowej Inspekcji Sanitarnej o lokalu zgodnie z odrębnymi przepisami. 

3. W przypadku gdy przedsiębiorca zamierza prowadzić hurtownię w dwóch lub więcej 

miejscach, na kaŜde miejsce działalności naleŜy złoŜyć odrębny wniosek. 

4. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, przedsiębiorca składa do Głównego Inspektora 

Farmaceutycznego, a w przypadku hurtowni farmaceutycznej produktów leczniczych 

weterynaryjnych - do Głównego Lekarza Weterynarii. 

5. Wraz z wnioskiem przedsiębiorca składa pisemne oświadczenie następującej treści: 

„Oświadczam, Ŝe: 

 1) dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru są kompletne i zgodne z prawdą; 
 2) znane mi są i spełniam szczególne warunki wykonywania działalności określone w 

rozdziale 6 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne.”. 

6. Oświadczenie powinno równieŜ zawierać: 
 1) firmę przedsiębiorcy oraz jego siedzibę i adres albo adres zamieszkania, 

 2) oznaczenie miejsca i datę złoŜenia oświadczenia, 

 3) podpis osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy, ze wskazaniem imienia i 

nazwiska oraz pełnionej funkcji. 

7. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, wzór wniosku 

o dokonanie wpisu w rejestrze w zakresie prowadzenia hurtowni farmaceutycznej albo 

hurtowni farmaceutycznej produktów leczniczych weterynaryjnych, uwzględniając zakres 

wykonywanej przez przedsiębiorcę działalności. 

 

Art. 85d. 1. Wpis do rejestru powinien zawierać: 
 1) nazwę przedsiębiorcy i jego siedzibę; 
 2) nazwę hurtowni farmaceutycznej, jeŜeli taka występuje; 

3) numer wpisu; 

4) numer identyfikacji podatkowej (NIP); 

5) miejsce prowadzenia hurtowni farmaceutycznej; 

6) wskazanie dodatkowych komór przeładunkowych, jeŜeli takie występują; 
7) okres waŜności wpisu, jeŜeli jest ograniczony; 

8) podstawowe warunki prowadzenia hurtowni farmaceutycznej oraz obowiązki nałoŜone na 

przedsiębiorcę w związku z prowadzeniem hurtowni farmaceutycznej; 

9) określenie rodzajów produktów leczniczych, do prowadzenia obrotu którymi 

upowaŜniona jest hurtownia, w przypadku ograniczenia asortymentu. 

2. Wpisu do rejestru w zakresie prowadzenia hurtowni dokonuje się na czas nieokreślony, 

chyba Ŝe wnioskodawca wystąpił o dokonanie wpisu na czas określony. Wpis na czas 

określony podlega wykreśleniu z upływem okresu, na który został dokonany, chyba Ŝe 

przedsiębiorca złoŜył wniosek o przedłuŜenie tego okresu. 

3. Komora przeładunkowa stanowi element systemu transportowego hurtowni i moŜe być 
zlokalizowana poza miejscem prowadzenia hurtowni. Do produktów leczniczych 

znajdujących się w komorach przeładunkowych naleŜy dołączyć dokumentację transportową, 
w tym określającą czas dostawy tych produktów do komory. 

4. Pomieszczenia komory przeładunkowej muszą odpowiadać warunkom technicznym 

wymaganym dla pomieszczeń hurtowni farmaceutycznej, co stwierdza w drodze 

postanowienia wojewódzki inspektor farmaceutyczny, na którego terenie zlokalizowana jest 

komora przeładunkowa. 
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5. Komory przeładunkowe znajdujące się poza miejscem prowadzenia hurtowni mogą 
słuŜyć przedsiębiorcy, posiadającemu zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej, 

do czasowego składowania, nie dłuŜej niŜ 36 godzin, produktów leczniczych wyłącznie w 

zamkniętych opakowaniach transportowych lub w zbiorczych opakowaniach wytwórcy w 

warunkach określonych dla danych produktów leczniczych. 

 

Art. 85e. 1. Uruchomienie komory przeładunkowej wymaga zmiany wpisu na 

prowadzenie hurtowni farmaceutycznej. 

2. Wniosek o zmianę wpisu, o którym mowa w ust. 1, zawiera dane wymienione w art. 

85c ust. 1 pkt 1, 2, 5 i 7. 

3. Do wniosku dołącza się: 
 1) tytuł prawny do pomieszczeń komory przeładunkowej; 

 2) plan i opis techniczny pomieszczeń komory przeładunkowej, sporządzony przez osobę 
uprawnioną do ich wykonania; 

 3) postanowienie, o którym mowa w art. 85d ust. 4. 

Art. 85f. 1. Przedsiębiorca podejmujący działalność polegającą na prowadzeniu hurtowni 

farmaceutycznej powinien: 

 1) zatrudniać osobę wykwalifikowaną - kierownika hurtowni - odpowiedzialną za 

prowadzenie hurtowni, odpowiadającą wymogom określonym w art. 85l; 

 2) wypełniać obowiązki określone w art. 85g. 

2. Przepisu ust. 1 pkt 1 nie stosuje się, jeŜeli podejmującym działalność jest magister 

farmacji spełniający wymagania, o których mowa w art. 85l, osobiście pełniący funkcję 
kierownika. 

 

Art. 85g. 1. Do obowiązków przedsiębiorcy prowadzącego działalność polegającą na 

prowadzeniu hurtowni farmaceutycznej naleŜy: 

 1) zakup produktów leczniczych wyłącznie od przedsiębiorcy zajmującego się 
wytwarzaniem lub prowadzącego obrót hurtowy; 

 2) posiadanie jedynie produktów leczniczych uzyskiwanych od podmiotów uprawnionych 

do ich dostarczania; 

 3) dostarczanie produktów leczniczych wyłącznie podmiotom uprawnionym; 

 4) przestrzeganie Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej; 

 5) przekazywanie ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, a w przypadku produktów 

leczniczych weterynaryjnych ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa, kwartalnych 

raportów dotyczących wielkości obrotu produktami leczniczymi, wraz ze strukturą tego 

obrotu; 

 6) przechowywanie dokumentów, o których mowa w pkt 6, przez okres 5 lat, licząc od 

końca danego roku kalendarzowego. 

2. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, wykaz 

podmiotów uprawnionych do zakupu produktów leczniczych w hurtowniach 

farmaceutycznych, a minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia, 

wykaz podmiotów uprawnionych do zakupu produktów leczniczych weterynaryjnych w 

hurtowniach farmaceutycznych produktów leczniczych weterynaryjnych, uwzględniając w 

szczególności zakres prowadzonej działalności przez poszczególne podmioty. 

3. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, sposób i zakres 

przekazywania danych, o których mowa w ust. 1 pkt 6, zapewniając zachowanie tajemnicy 

handlowej i uwzględniając w szczególności strukturę obrotu produktami leczniczymi 

skierowanymi do lecznictwa otwartego i zakładów opieki zdrowotnej oraz sposób 

identyfikacji produktu. 
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4. Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia, zakres 

danych, o których mowa w ust. 1 pkt 6, i sposób ich przekazywania, zapewniając zachowanie 

tajemnicy handlowej i uwzględniając w szczególności strukturę obrotu produktami 

leczniczymi weterynaryjnymi skierowanymi do zakładów leczniczych dla zwierząt oraz 

sposób identyfikacji produktów. 

 

Art. 85h. Minister właściwy do spraw zdrowia, a w odniesieniu do hurtowni 

farmaceutycznej prowadzącej produkty lecznicze weterynaryjne w porozumieniu z ministrem 

właściwym do spraw rolnictwa, określa, w drodze rozporządzenia, procedury Dobrej Praktyki 

Dystrybucyjnej, uwzględniając w szczególności: 

 1) zasady przechowywania produktów leczniczych zgodnie z warunkami określonymi w 

pozwoleniu na dopuszczenie do obrotu; 

 2) utrzymanie właściwego stanu technicznego i sanitarnego lokalu; 

 3) zasady i tryb przyjmowania i wydawania produktów leczniczych; 

 4) warunki transportu i załadunku; 

 5) procedury prawidłowego prowadzenia hurtowni, w tym czynności naleŜące do 

pracownika przyjmującego i wydającego towar, oraz zasady i tryb sporządzania 

protokołu przyjęcia; 

 6) sposób powierzania zastępstwa osoby wykwalifikowanej odpowiedzialnej za 

prowadzenie hurtowni w zakresie zadań, o których mowa w art. 85ł. 

 

Art. 85i. 1. Główny Inspektor Farmaceutyczny odmawia wpisu na prowadzenie hurtowni 

farmaceutycznej w przypadku gdy: 

 1) wnioskodawca nie spełnia warunków prowadzenia hurtowni określonych w art. 85f-85h; 

 2) wnioskodawcy w okresie trzech lat przed złoŜeniem wniosku cofnięto zezwolenie na 

prowadzenie apteki lub hurtowni farmaceutycznej; 

 3) wnioskodawca prowadzi lub wystąpił z wnioskiem o wydanie zezwolenia na prowadzenie 

apteki. 

2. W przypadku hurtowni produktów leczniczych weterynaryjnych odmowę wpisu 

wydaje Główny Lekarz Weterynarii. 

 

Art. 85j. 1. Główny Inspektor Farmaceutyczny, a w odniesieniu do hurtowni 

farmaceutycznych produktów leczniczych weterynaryjnych Główny Lekarz Weterynarii, 

wykreśla wpis na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej, jeŜeli przedsiębiorca prowadzi 

obrót produktami leczniczymi niedopuszczonymi do obrotu. 

2. Główny Inspektor Farmaceutyczny, a w odniesieniu do hurtowni farmaceutycznych 

produktów leczniczych weterynaryjnych Główny Lekarz Weterynarii, moŜe wykreślić wpis, 

w szczególności jeŜeli: 

 1) pomimo uprzedzenia, przedsiębiorca uniemoŜliwia lub utrudnia wykonywanie czynności 

urzędowych przez Inspekcję Farmaceutyczną; 
 2) przedsiębiorca przechowuje produkty lecznicze niezgodnie z warunkami dopuszczenia do 

obrotu; 

 3) przedsiębiorca nie uruchomił hurtowni w ciągu 4 miesięcy od dnia dokonania wpisu lub 

nie prowadzi działalności objętej wpisem przez okres co najmniej sześciu miesięcy. 

3. Wpis na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej wygasa: 

 1) w przypadku śmierci osoby, na rzecz której został dokonany, z wyjątkiem przypadku, o 

którym mowa w art. 85f ust. 1 pkt 1; 

 2) wykreślenia spółki z rejestru prowadzonego zgodnie z odrębnymi przepisami. 

4. Cofnięcie lub stwierdzenie wygaśnięcia następuje w drodze decyzji organu 

prowadzącego rejestr. 
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5. W razie uznania przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego w stosunku do 

przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie na obrót hurtowy wydane przez właściwy organ 

innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim 

Obszarze Gospodarczym, Ŝe zachodzą okoliczności, o których mowa w ust. 2 lub 3, 

powiadamia on niezwłocznie Komisję Europejską i właściwy organ innego państwa 

członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia 

o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym o tym 

fakcie oraz o podjętych decyzjach. 

 

Art. 85k. O wykreśleniu wpisu na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej Główny 

Inspektor Farmaceutyczny zawiadamia: 

 1) właściwe organy celne; 

 2) właściwe organy państw członkowskich Unii Europejskiej i państw członkowskich 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim 

Obszarze Gospodarczym. 

2. O wykreśleniu wpisu na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej produktów 

leczniczych weterynaryjnych Główny Lekarz Weterynarii zawiadamia właściwe organy 

celne. 

 

Art. 85l. 1. Osobą wykwalifikowaną, o której mowa w art. 85f ust. 1 pkt 1, moŜe być 
farmaceuta mający dwuletni staŜ pracy w hurtowni farmaceutycznej lub w aptece, z 

zastrzeŜeniem ust. 2-4. 

2. Osobą wykwalifikowaną w hurtowni produktów leczniczych weterynaryjnych moŜe 

być takŜe lekarz weterynarii posiadający prawo wykonywania zawodu i dwuletni staŜ pracy w 

zawodzie lekarza weterynarii, pod warunkiem Ŝe jest to jego jedyne miejsce zatrudnienia w 

zawodzie lekarza weterynarii oraz nie jest właścicielem lub współwłaścicielem zakładu 

leczniczego dla zwierząt lub nie prowadzi ośrodka rehabilitacji zwierząt w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880, z 

późn. zm.
49)

). 

3. Osobą wykwalifikowaną odpowiedzialną za prowadzenie hurtowni farmaceutycznej, 

prowadzącej obrót wyłącznie gazami medycznymi, moŜe być takŜe osoba posiadająca 

świadectwo maturalne oraz odpowiednie przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny 

pracy. 

4. Nie moŜna równocześnie być osobą wykwalifikowaną odpowiedzialną za prowadzenie 

hurtowni farmaceutycznej i pełnić funkcji kierownika apteki. 

5. Osobą wykwalifikowaną odpowiedzialną za prowadzenie hurtowni farmaceutycznej 

moŜna być tylko w jednej hurtowni farmaceutycznej. 

Art. 85ł. Do obowiązków osoby wykwalifikowanej odpowiedzialnej za prowadzenie 

hurtowni farmaceutycznej naleŜy przestrzeganie Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej, a zwłaszcza 

wydawanie uprawnionym podmiotom produktów leczniczych, a ponadto: 

 1) przekazywanie organom Inspekcji Farmaceutycznej, a w przypadku produktu leczniczego 

weterynaryjnego równieŜ właściwemu wojewódzkiemu lekarzowi weterynarii, informacji 

o podejrzeniu lub stwierdzeniu, Ŝe dany produkt leczniczy nie odpowiada ustalonym dla 

niego wymaganiom jakościowym; 

                                                 
49)

 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087, z 

2007 r. Nr 75, poz. 493, Nr 176, poz. 1238 i Nr 181, poz. 1286, z 2008 r. Nr 154, poz. 958, Nr 199, poz. 1227, 

Nr 201, poz. 1237 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97 i Nr 92, poz. 753. 
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 2) wstrzymywanie i wycofywanie z obrotu i stosowania produktów leczniczych, po 

uzyskaniu decyzji właściwego organu; 

 3) właściwy przebieg szkoleń dla personelu w zakresie powierzonych im obowiązków. 

Art. 85m. Przedsiębiorca jest obowiązany zawiadomić pisemnie organ prowadzący rejestr 

o podjęciu działalności, a w razie zaprzestania jej wykonywania, złoŜyć wniosek o 

wykreślenie z rejestru, w terminie 7 dni, licząc odpowiednio od dnia podjęcia działalności lub 

zaprzestania jej wykonywania. 

Art. 85n. W sprawach dotyczących wpisu do rejestru, nieuregulowanych w niniejszym 

rozdziale, organy prowadzące rejestr stosują przepisy Kodeksu postępowania 

administracyjnego. 

Art. 85o. W zakresie nieuregulowanym w ustawie, do działalności w zakresie 

prowadzenia hurtowni farmaceutycznej oraz działalności w zakresie prowadzenia hurtowni 

farmaceutycznej produktów leczniczych weterynaryjnych, stosuje się odpowiednio przepisy 

ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Z 2007 r. Nr 

155, poz. 1095, z późn. zm.)”; 

3) art. 88 ust. 5 pkt 5 otrzymuje brzmienie:  

„5) zakup produktów leczniczych, wyłącznie od podmiotów wpisanych do rejestru 

prowadzenia obrotu hurtowego produktami farmaceutycznymi oraz ich wydawanie zgodnie z 

art. 96;”;  

4) art. 99 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie:  

„3. Zezwolenia, o którym mowa w ust. 1, nie wydaje się, jeŜeli podmiot ubiegający się o 

zezwolenie prowadzi lub wystąpił z wnioskiem o wpis do rejestru prowadzenia obrotu 

hurtowego produktami leczniczymi.”;  

5) art. 100 wprowadza się następujące zmiany: 

a) w ust. 1 po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu: 

„1a) numer w rejestrze przedsiębiorców;”, 

b) w ust. 2 uchyla się pkt 2; 

6) w art. 101 wprowadza się następujące zmiany:  

a) pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) wnioskodawcy w okresie trzech lat przed złoŜeniem wniosku cofnięto zezwolenie na 

prowadzenie apteki lub w tym samym okresie wykreślono go z rejestru prowadzenia 

obrotu hurtowego produktami farmaceutycznymi;”,  

b) pkt 3 otrzymuje brzmienie:  

„3) wnioskodawca prowadzi hurtownię produktów farmaceutycznych lub wystąpił z 

wnioskiem o wpis do rejestru prowadzenia obrotu hurtowego produktami 

farmaceutycznymi;”; 

 

7) art. 127 otrzymuje brzmienie:  

„Art. 127. 1. Kto bez wymaganego zezwolenia podejmuje działalność w zakresie 

prowadzenia:  

1) apteki ogólnodostępnej, lub  

2) punktu aptecznego,  

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.  

2. Tej samej karze podlega, kto podejmuje działalność w zakresie prowadzenia obrotu 

hurtowego produktami farmaceutycznymi bez wymaganego wpisu we właściwym rejestrze.”.  

8) po art. 127 dodaje się art. 127a w brzmieniu: 

„Art. 127a. Kto bez wymaganego wpisu do rejestru działalności regulowanej podejmuje 

działalność w zakresie prowadzenia hurtowni farmaceutycznej albo działalność w zakresie 
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prowadzenia hurtowni farmaceutycznej produktów leczniczych weterynaryjnych podlega 

grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.”. 

9) art. 132 otrzymuje brzmienie:  

„Art. 132. Kto osobie uprawnionej do przeprowadzenia kontroli w zakresie inspekcji 

farmaceutycznej udaremnia lub utrudnia wykonywanie czynności słuŜbowych, podlega 

grzywnie albo karze pozbawienia wolności do 6 miesięcy.”;  

10) art. 132c otrzymuje brzmienie  

„Art.132c. Kto prowadząc obrót detaliczny produktami leczniczymi weterynaryjnymi lub 

paszami leczniczymi, nie prowadzi dokumentacji obrotu produktami leczniczymi 

weterynaryjnymi lub paszami leczniczymi, podlega grzywnie albo karze pozbawienia 

wolności do 6 miesięcy.”;  

11) art. 132d otrzymuje brzmienie:  

„Art. 132d. Kto:  

1) nie prowadzi rejestru, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 2, lub  

2) nie przekazuje Prezesowi Urzędu raportów, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 3, lub  

3) narusza zakaz określony w art. 24 ust. 3a, podlega grzywnie albo karze pozbawienia 

wolności do 6 miesięcy.”. 

 

 Art. 50. W ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. 

Nr 125, poz. 874, z późn. zm.
50)

) wprowadza się następujące zmiany: 

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

2) w art. 5: 

a) w ust. 3 w pkt 3 uchyla się lit. c, 

b) uchyla się ust. 4; 

3) w art. 6 uchyla się ust. 6 i 7; 

4) w art. 8: 

a) w ust. 2 po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu: 

„2a) numer identyfikacji podatkowej (NIP);”, 

b) w ust. 3 uchyla się pkt 1 - 3, 

c) w ust. 4 uchyla się pkt 2; 

5) w art. 12 uchyla się ust. 1a; 

6) w art. 15 uchyla się ust. 1 pkt 4; 

7) art. 21 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 21. 1. Zezwolenie, o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt 1, wydaje się, na wniosek 

przedsiębiorcy, na czas nieokreślony. 

2. Zezwolenie, o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2, wydaje się, na wniosek przedsiębiorcy, 

na czas nie dłuŜszy niŜ: 

 1) 5 lat - na wykonywanie przewozów regularnych lub przewozów regularnych specjalnych; 

 2) rok - na wykonywanie przewozów wahadłowych lub przewozów okazjonalnych. 

3. Do wniosków, o których mowa w ust. 1 i 2, dołącza się kserokopie licencji i dokumenty, o 

których mowa w art. 22 

4. Po upływie okresu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, zezwolenie przedłuŜa się, na wniosek 

przedsiębiorcy, na okres nieprzekraczający 5 lat, o ile nie zaistniały okoliczności, o których 

mowa w art. 23 pkt 2 i art. 24 ust. 4.”; 

8) w art. 22a: 

                                                 
50)

  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 176, poz. 1238 i 

Nr 192, poz. 1381, z 2008 r. Nr 218, poz. 1391, Nr 227, poz. 1505 i Nr 234, poz. 1574 oraz z 2009 r. Nr 18, 

poz. 97, Nr 31, poz. 206, Nr 86, poz. 720 i Nr 98, poz. 817. 
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a) w ust. 1 w pkt 2 uchyla się lit. c, 

b) uchyla się ust. 4 i 8; 

9)  w art. 33: 

a) ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

„6. Wniosek o wydanie zaświadczenia, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać 
informacje i dokumenty określone w art. 8 ust. 2 pkt 1 - 4 i ust. 3 pkt 7 i 8.”, 

b) ust. 8 otrzymuje brzmienie: 

„8. Zaświadczenie na krajowy niezarobkowy przewóz drogowy oraz wypis lub wypisy z 

zaświadczenia wydaje właściwy dla siedziby przedsiębiorcy starosta na czas nieokreślony. 

Zaświadczenie na międzynarodowy niezarobkowy przewóz drogowy oraz wypis lub wypisy z 

zaświadczenia wydaje minister właściwy do spraw transportu na okres do 5 lat.”, 

c) ust. 9 otrzymuje brzmienie: 

„9. W przypadku wykonywania międzynarodowego niezarobkowego przewozu drogowego  

niezgodnie z wydanym zaświadczeniem właściwy organ odmawia wydania nowego 

zaświadczenia przez okres 3 lat od dnia upływu waŜności posiadanego zaświadczenia.”, 

d) po ust. 9 dodaje się ust. 9a w brzmieniu: 

„9a. W przypadku wykonywania krajowego niezarobkowego przewozu drogowego  

niezgodnie z wydanym zaświadczeniem właściwy organ uniewaŜnia, w drodze decyzji, 

zaświadczenie. Wydanie nowego zaświadczenia moŜliwe jest po upływie 3 lat od dnia 

uniewaŜnienia poprzedniego zaświadczenia.”; 

11) art. 34 uchyla się ust. 2; 

12) po art. 95 dodaje się art. 95a w brzmieniu: 

„Art. 95a. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej ustawie stosuje się odpowiednio 

przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 

2007 r. Nr 155, poz. 1095, z późn. zm.).”.  

 

Art. 51. W ustawie z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych 

przeznaczonych do uŜytku cywilnego (Dz. U. Nr 117, poz. 1007, z późn. zm.
51)

) wprowadza 

się następujące zmiany: 

1) po art. 2 dodaje się art. 2a w brzmieniu: 

„Art. 2a. Do podmiotów, o których mowa w art. 2, obowiązanych do składania zaświadczeń 
stosuje się odpowiednio przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej dotyczące 

oświadczeń.”; 

2) w art. 14: 

a) w ust. 1 po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu: 

„2a) numer w rejestrze przedsiębiorców albo w ewidencji działalności gospodarczej,”, 

b) w ust. 2  uchyla się pkt 2. 

 

Art. 52. W ustawie z dnia 27 lipca 2002 r. - Prawo dewizowe (Dz. U. Nr 141, poz. 1178, 

z późn. zm.
52)

) w art. 9:  

1) uchyla się pkt 9; 

2) pkt 14 otrzymuje brzmienie: 

                                                 
51)

 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 238, poz. 2019, z 2004 r. Nr 222, poz. 

2249, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, z 2007 r. Nr 176, poz. 1238 oraz z 2008 r. Nr 214, poz. 1347. 

 
52)

 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 228, poz. 2260, z 2004 r. Nr 91, poz. 

870 i Nr 173, poz. 1808, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119, z 2007 r. Nr 61, poz. 410, z 2008 r. Nr 228, poz. 1506 oraz 

z 2009 r. Nr 18, poz. 97. 
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„14) dokonywanie przez rezydentów i nierezydentów z krajów trzecich rozliczeń 
pienięŜnych w wykonaniu czynności określonych w pkt 5 i 7-8, z wyłączeniem czynności, 

których dokonywanie nie wymaga zezwolenia dewizowego,”. 

Art. 53. W ustawie z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów 

zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. Nr 197, poz. 1661, z późn. zm.
53)

) 

wprowadza się następujące zmiany: 

1) art. 7 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 7. Wobec podmiotu zbiorowego sąd orzeka karę pienięŜną w wysokości od 1.000 

do 5.000.000 złotych, nie wyŜszą jednak niŜ 3 % przychodu osiągniętego w roku 

obrotowym, w którym popełniono czyn zabroniony będący podstawą odpowiedzialności 

podmiotu zbiorowego.”; 

2) w art. 9: 

a) w ust. 1 uchyla się pkt 5, 

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Zakazy, o których mowa w ust. pkt 1-4, orzeka się na okres od 1 roku do lat 5; 

orzeka się je w latach.”, 

c) uchyla się ust. 3; 

3) art. 40 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 40. Kasacja moŜe być wniesiona przez strony oraz przez Prokuratora Generalnego 

lub Rzecznika Praw Obywatelskich”. 

 

  Art. 54. W ustawie z dnia 28 października 2002 r. o Funduszu śeglugi Śródlądowej  

i Funduszu Rezerwowym (Dz. U. Nr 199, poz. 1672) w art. 3 po ust. 3 dodaje się ust. 4 w 

brzmieniu: 

 „4. Do przedsiębiorców obowiązanych do składania zaświadczeń stosuje się 
odpowiednio przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej dotyczące 

oświadczeń.”. 
 

 

Art. 55. W ustawie z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. 

U. Nr 60, poz. 535, z późn. zm.
54)

) wprowadza się następujące zmiany: 

1) uchyla się art. 142; 

2) uchyla się art. 147. 

 

Art. 56. W ustawie z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2007r. 

Nr 16, poz. 94, z późn. zm.
55)

) wprowadza się następujące zmiany: 

                                                 
53)

 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 93, poz. 889, Nr 191, poz. 1956 i Nr 

243, poz. 2442, z 2005 r. Nr 157, poz. 1316, Nr 178, poz. 1479, Nr 180, poz. 1492 i Nr 183, poz. 1538, z 2006 r. 

Nr 120, poz. 826, z 2007 r. Nr 75, poz. 492 i Nr 166, poz. 1172, z 2008 r. Nr 214, poz. 1344 oraz z 2009 r. Nr 

20, poz. 106 i Nr 62, poz. 504. 

 
54)

 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 217, poz. 2125, z 2004 r. Nr 91, poz. 

870 i 871, Nr 96, poz. 959, Nr 121, poz. 1264, Nr 146, poz. 1546, Nr 173, poz. 1808 i Nr 210, poz. 2135, z 2005 

r. Nr 94, poz. 785, Nr 183, poz. 1538 i Nr 184, poz. 1539, z 2006 r. Nr 47, poz. 347, Nr 133, poz. 935 i Nr 157, 

poz. 1119, z 2007 r. Nr 123, poz. 850 i Nr 179, poz. 1279, z 2008 r. Nr 96, poz. 606 i Nr 116, poz. 731 i Nr 234, 

poz. 1572 oraz z 2009 r. Nr 42, poz. 341, Nr  53, poz. 434 i Nr 85, poz. 716. 

 
55)

 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 176, poz. 1238 i Nr 

191, poz. 1374, z 2008 r. Nr 59, poz. 359, Nr 144, poz. 902, Nr 206, poz. 1289 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. 

Nr 1, poz. 3, Nr 18, poz. 97 i Nr 19, poz. 100. 
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1) po art. 4 dodaje się art. 4a w brzmieniu: 

„Art. 4a. Do przedsiębiorców obowiązanych do składania zaświadczeń stosuje się 
odpowiednio przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej dotyczące 

oświadczeń.”; 

2) w art. 48 wprowadza się następujące zmiany: 

a) w ust. 2 po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu: 

„2a) numer identyfikacji podatkowej (NIP);”; 

b) w ust. 3 uchyla się pkt 1 – 3. 

 

Art. 57. W ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz. U. 

Nr 124, poz. 1154, z późn. zm.
56)

) wprowadza się następujące zmiany: 

1) art. 5 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 5.  Pośrednictwo ubezpieczeniowe jest działalnością gospodarczą w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 

2007 r. Nr 155, poz. 1095, z późn. zm.).”; 

2) w art. 7 wprowadza się następujące zmiany: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Agentem ubezpieczeniowym jest przedsiębiorca wykonujący działalność agencyjną na 

podstawie umowy agencyjnej zawartej z zakładem ubezpieczeń i wpisany do rejestru 

agentów ubezpieczeniowych, o którym mowa w art. 37.”, 

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 

„1a. Działalność agencyjna jest działalnością regulowaną w rozumieniu przepisów ustawy 

z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. Nr 155, 

poz. 1095, z późn. zm.) i wymaga wpisu do rejestru agentów ubezpieczeniowych, o 

którym mowa w art. 37.”; 

3) art. 20 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 20. 1. Brokerem ubezpieczeniowym jest osoba fizyczna albo prawna wpisana do 

rejestru brokerów ubezpieczeniowych, o którym mowa w art. 37. 

2. Działalność brokerska jest działalnością regulowaną w rozumieniu przepisów ustawy z 

dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 

1095, z późn. zm.) i wymaga wpisu do rejestru brokerów ubezpieczeniowych, o którym 

mowa w art. 37.”; 

4) art. 23 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 23. Broker ubezpieczeniowy moŜe wykonywać czynności brokerskie wyłącznie 

przez osoby fizyczne, które spełniają wymogi określone w art. 28 ust. 1 pkt 1 lit. a - d.”; 

5) w art. 26 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) poinformować poszukującego ochrony ubezpieczeniowej o firmie, pod którą 
wykonuje działalność brokerską, adresie siedziby, rejestrze pośredników 

ubezpieczeniowych, do którego jest wpisany, i sposobie sprawdzenia wpisu do rejestru 

oraz, w przypadku brokera ubezpieczeniowego wpisanego do rejestru prowadzonego przez 

organ nadzoru, okazywać zakładowi ubezpieczeń i poszukującemu ochrony 

ubezpieczeniowej, przy pierwszej czynności i na kaŜde Ŝądanie;”; 

6) art. 27 otrzymuje brzmienie: 

                                                                                                                                                         
 
56)

 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 48, poz. 447, 

Nr 167, poz. 1396 i Nr 183, poz. 1538 oraz z 2006 r. Nr 157, poz. 1119 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97 i Nr 42, 

poz. 341. 
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„Art. 27.  Określenia wskazujące na wykonywanie działalności brokerskiej w zakresie 

ubezpieczeń lub reasekuracji mogą być uŜywane w nazwie lub reklamie oraz do 

oznaczania działalności wyłącznie przez podmiot wpisany do rejestru brokerów 

ubezpieczeniowych w zakresie ubezpieczeń lub reasekuracji na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej albo podmiot wykonujący działalność brokerską w zakresie 

ubezpieczeń lub reasekuracji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z art. 31 ust. 

1.”; 

7) art. 28 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 28. 1. Czynności brokerskie mogą być wykonywane przez: 

 1) osobę fizyczną, która: 

a) ma pełną zdolność do czynności prawnych, 

b) nie była prawomocnie skazana za umyślne przestępstwo: 

– przeciwko Ŝyciu i zdrowiu, 

– przeciwko wymiarowi sprawiedliwości, 

– przeciwko ochronie informacji, 

– przeciwko wiarygodności dokumentów, 

– przeciwko mieniu, 

– przeciwko obrotowi gospodarczemu, 

– przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, 

– skarbowe, 

c) posiada co najmniej średnie wykształcenie, 

d) zdała egzamin przed Komisją Egzaminacyjną dla Brokerów Ubezpieczeniowych i 

Reasekuracyjnych odpowiednio do zakresu działalności, 

e) posiada co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe w zakresie ubezpieczeń 
zdobyte w okresie 5 lat bezpośrednio poprzedzających złoŜenie wniosku o uzyskanie 

zezwolenia na wykonywanie działalności brokerskiej, 

f) zawarła umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania 

działalności brokerskiej i złoŜyła oryginał lub kopię polisy poświadczoną przez zakład 

ubezpieczeń, stwierdzającą zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia 

odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania działalności brokerskiej Komisji 

Nadzoru Finansowego; 

 2) osobę prawną: 

a) której wszyscy członkowie zarządu spełniają warunki, o których mowa w pkt 1 lit. 

a - c, przy czym co najmniej połowa z nich dodatkowo spełnia warunki określone w 

pkt 1 lit. d i e, 

b)  która spełnia warunek określony w pkt 1 lit. f. 

 2. Kopie dokumentów potwierdzających zawarcie kolejnych umów ubezpieczenia osoby, 

o których mowa w ust. 1, zobowiązane są składać Komisji Nadzoru Finansowego przed 

upływem terminu obowiązywania poprzedniej umowy.  

3. Brokerem ubezpieczeniowym nie moŜe być przedsiębiorca prawomocnie pozbawiony 

prawa prowadzenia działalności gospodarczej zgodnie z art. 373 lub art. 374 ustawy z dnia 28 

lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U. Nr 60, poz. 535, z późn. zm.) w 

czasie trwania orzeczonego zakazu. 

4. Wniosek o wpis do rejestru brokerów ubezpieczeniowych, zawiera: 

1) firmę przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres; 

2) numer w rejestrze przedsiębiorców albo w ewidencji działalności gospodarczej; 

3) numer identyfikacji podatkowej (NIP); 

4) określenie zakresu działalności brokerskiej; 

5) w przypadku osoby prawnej - takŜe wskazanie imion i nazwisk członków zarządu; 
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6) informację o ukończeniu szkoły dającej wykształcenie średnie lub szkoły wyŜszej oraz o 

rodzaju dokumentu potwierdzającego wykształcenie; 

7) informację o egzaminie zdanym przed Komisją Egzaminacyjną dla Brokerów 

Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych; 

8) informację o przebiegu pracy zawodowej oraz świadectwa pracy, umowy agencyjne lub 

inne dokumenty, potwierdzające co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe w zakresie 

ubezpieczeń zdobyte w okresie 5 lat bezpośrednio poprzedzających złoŜenie wniosku o 

uzyskanie zezwolenia na wykonywanie działalności brokerskiej; 

9) podpis przedsiębiorcy oraz oznaczenie daty i miejsca składania wniosku. 

5. W przypadku gdy wnioskodawca jest osobą prawną wniosek, o którym mowa w ust. 4, 

powinien ponadto zawierać: 
1) oznaczenie sądu rejestrowego, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki 

oraz numer pod którym spółka jest wpisana do rejestru; 

2)  informację, o której mowa w ust. 4 pkt 6, dotyczącą wszystkich członków zarządu; 

3) informację, o której mowa w ust. 4 pkt 7 i 8, dotyczące członków zarządu, którzy 

spełniają wymogi określone w art. 28 ust. 1 pkt 1 lit. d i e. 

6. Wraz z wnioskiem przedsiębiorca składa pisemne oświadczenie następującej treści: 

„Oświadczam, Ŝe: 

1)  dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru są kompletne i zgodne z prawdą; 
2) znane mi są i spełniam szczególne warunki wykonywania działalności brokerskiej 

określone niniejszą ustawą; 
3) posiadam pełną zdolność do czynności prawnych; 

4)    nie zostałem prawomocnie skazany za umyślne przestępstwo: 

a) przeciwko Ŝyciu i zdrowiu, 

b) przeciwko wymiarowi sprawiedliwości, 

c) przeciwko ochronie informacji, 

d) przeciwko wiarygodności dokumentów, 

e) przeciwko mieniu, 

f) przeciwko obrotowi gospodarczemu, 

g) przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, 

h) skarbowe; 

5)    nie zostałem prawomocnie pozbawiony prawa prowadzenia działalności gospodarczej 

zgodnie z art. 373 lub art. 374 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe i 

naprawcze (Dz. U. Nr 60, poz. 535, z późn. zm.); 

6)    byłem/nie byłem członkiem zarządu brokera ubezpieczeniowego lub reasekuracyjnego 

będącego osobą prawną, któremu cofnięto zezwolenie na wykonywanie działalności 

brokerskiej w zakresie ubezpieczeń lub reasekuracji albo wydano decyzję o zakazie 

wykonywania działalności, o której mowa w art. 71 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o 

swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095, z późn. zm.) ; 

7)   byłem/nie byłem brokerem ubezpieczeniowym lub reasekuracyjnym (osoba fizyczna), 

któremu cofnięto zezwolenie na wykonywanie działalności brokerskiej w zakresie 

ubezpieczeń lub reasekuracji albo wydano decyzję o zakazie wykonywania działalności, 

o której mowa w art. 71 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności 

gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095, z późn. zm.).”. 

5. Oświadczenie powinno równieŜ zawierać: 
 1) firmę przedsiębiorcy oraz jego siedzibę i adres albo adres zamieszkania; 

 2) oznaczenie miejsca i datę złoŜenia oświadczenia; 

 3) podpis osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy, ze wskazaniem imienia i 

nazwiska oraz pełnionej funkcji.”; 

8) art. 29 otrzymuje brzmienie: 
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„Art. 29. Zaświadczenie o wpisie określa: 

 1) imię lub imiona i nazwisko oraz adres zamieszkania osoby fizycznej oraz firmę, pod 

którą osoba fizyczna wykonuje działalność gospodarczą, w przypadku osoby prawnej - 

firmę przedsiębiorcy, siedzibę i adres; 

2) zakres działalności.”; 

9) uchyla się art. 30; 

10) w art. 32 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Broker ubezpieczeniowy, wpisany do rejestru brokerów ubezpieczeniowych, moŜe 

wykonywać działalność brokerską na terytorium innego państwa członkowskiego Unii 

Europejskiej, z zastrzeŜeniem ust. 2.”; 

11) uchyla się art. 33 i 34; 

12) w art. 36 ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

„6. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określa, w drodze rozporządzenia, 

regulamin działania Komisji, sposób przeprowadzenia egzaminu, wysokość opłaty 

egzaminacyjnej oraz wysokość wynagrodzenia dla osób wchodzących w skład Komisji.”; 

13) po art. 36 dodaje się art. 36a – 36 k w brzmieniu: 

„Art. 36a. 1. Egzamin, o którym mowa w art. 28 ust. 1 pkt 1 lit. d, ma na celu 

potwierdzenie wiedzy i umiejętności kandydata na brokera z zakresu pośrednictwa 

ubezpieczeniowego lub reasekuracyjnego.  

2. Egzamin, o którym mowa w art. 28 ust. 1 pkt 1 lit. d, obejmuje: 

1) Zagadnienia wspólne dla brokerów ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych: 

 a) podstawowe wiadomości z historii ubezpieczeń gospodarczych: 

- w Polsce, 

- na świecie, 

 b)cechy rozwoju współczesnych ubezpieczeń gospodarczych: 

- koncentracja ubezpieczeń, 
- interwencjonizm państwa w dziedzinie ubezpieczeń, 
- rozwój reasekuracji, 

- rozwój działalności lokacyjnej, 

- wykonywanie działalności ubezpieczeniowej przy wykorzystaniu nowych technologii 

(zwłaszcza informatycznych), 

- wykorzystanie instrumentów pochodnych i alternatywnych w finansowaniu 

ekonomicznych skutków ryzyka, 

 c) gospodarcze i społeczne znaczenie ubezpieczeń: 
- ubezpieczenie jako urządzenie gospodarcze, 

- społeczne znaczenie ubezpieczeń, 
 d)funkcje i zasady ubezpieczeń: 
- funkcja ochrony ubezpieczeniowej, finansowej, prewencyjnej, 

- zasada pewności, pełności, powszechności i szybkości ochrony ubezpieczeniowej, 

 e) wybrane zagadnienia z prawa cywilnego i gospodarczego: 

- zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych, 

- pojęcie umowy i czynności prawnej, 

- zasada swobody umów, 

- klauzule abuzywne, 

- czynniki kształtujące treść stosunku prawnego, 

- forma zawarcia umowy, 

- pojęcie zobowiązania, 

- pojęcie szkody, 

- wady oświadczenia woli, 

- przedstawicielstwo i pośrednictwo, 



                                                                                                              Projekt 1.4.12.10.09 

 98

- reprezentacja przedsiębiorców w obrocie gospodarczym, 

- umowa agencyjna, 

- umowa zlecenia, 

- odpowiedzialność cywilna i jej zasady, 

 f) źródła i zasady prawa ubezpieczeniowego: 

- źródła i zasady polskiego prawa ubezpieczeń oraz źródła i zasady prawa ubezpieczeń 
Unii Europejskiej, 

- zasady prowadzenia działalności ubezpieczeniowej, 

 g) podstawy prawne działalności brokerskiej, 

 h) podstawy prawne działalności agencyjnej w zakresie ubezpieczeń, 
 i) umowa ubezpieczenia i stosunek ubezpieczenia: 

- regulacja prawna umowy ubezpieczenia, 

- pojęcie zdarzenia losowego i wypadku ubezpieczeniowego, 

- zawarcie umowy ubezpieczenia, 

- powstanie odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń, 
- pojęcie i znaczenie ogólnych warunków ubezpieczeń, 
- kwalifikacja prawna umowy ubezpieczenia, 

- wygaśnięcie stosunku ubezpieczenia; 

j) polski i jednolity europejski rynek ubezpieczeniowy i reasekuracyjny: 

− podstawy prawne działania rynku ubezpieczeniowego i reasekuracyjnego, 

− podmioty prowadzące działalność ubezpieczeniową i reasekuracyjną, 
− pośrednictwo ubezpieczeniowe, 

− aktuariusze - rola i zadania, 

− Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, 

− Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, 

− Rzecznik Ubezpieczonych, 

− nadzór ubezpieczeniowy, 

− reprezentant do spraw roszczeń, 
k) rola i znaczenie reasekuracji i koasekuracji w podziale ryzyka: 

− koasekuracja i jej rodzaje, 

− reasekuracja i jej rodzaje, 

− funkcja techniczna i finansowa reasekuracji; 

l) kryteria wyboru i oceny zakładu ubezpieczeń i zakładu reasekuracyjnego: 

− ocena sytuacji finansowej - kapitały własne, rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe, 

margines wypłacalności, bilans, rachunek zysków i strat oraz inne wskaźniki 

finansowe, 

− konkurencyjność - zakres oferty, jakość usługi, dostosowanie oferty do potrzeb 

klientów, 

m) etyka zawodowa brokera: 

− sfery powinności brokera wobec klienta, zakładu ubezpieczeń, konkurencji, 

− przestrzeganie reguł prawnych, ekonomicznych, społecznych, zawodowych i 

moralnych, 

− sankcje za naruszenie reguł postępowania; 

n) opodatkowanie działalności brokerskiej podatkiem od towarów i usług; 

o) czytanie i analiza bilansu oraz rachunku zysków i strat; 

2) Zagadnienia egzaminacyjne dla brokerów ubezpieczeniowych: 
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a) podstawowe pojęcia związane z obsługą ubezpieczeń gospodarczych - definicje 

stosowane w ogólnych warunkach ubezpieczeń, 
b) procedury zarządzania ryzykiem: 

− identyfikacja ryzyka, ocena ryzyka, sposoby eliminacji lub przeniesienia ryzyka, 

− opracowanie programu ochrony ubezpieczeniowej i jego realizacja, 

c) umowa brokerska i odpowiedzialność brokera: 

− charakter umowy brokerskiej, 

− czynniki kształtujące treść umowy brokerskiej, 

− obowiązki wynikające z umowy brokerskiej, 

− odpowiedzialność brokera - cywilna, administracyjna, karna i inna, 

 d) inne umowy związane z działalnością brokerską - umowa o współpracy z zakładem 

ubezpieczeń, umowa o wysokości prowizji i inne, 

 e) ubezpieczenia nietypowe; 

 f) znajomość podstawowych produktów ubezpieczeniowych funkcjonujących na polskim 

rynku, 

 g) podstawowe dokumenty związane z działalnością brokerską - oferta brokerska, slip 

brokerski, nota prowizoryczna, dokument ubezpieczenia, rozliczenie się ze składek i 

prowizji;  

3) Zagadnienia egzaminacyjne dla brokerów reasekuracyjnych: 

 a) reasekuracja i retrocesja - cele i zadania, 

 b) zakres i podstawy prawne działalności reasekuracyjnej w Polsce i Unii Europejskiej; 

 c) charakter prawny umowy reasekuracji, 

 d) procedury stosowane przy zawieraniu i rozliczaniu umów reasekuracyjnych - 

rozpoznanie rynku, oferta, negocjacje, plasowanie, rozliczanie umów reasekuracyjnych, 

 e) zasady reasekuracji krajowych ryzyk ubezpieczeniowych za granicą. 
 

Art. 36b. Egzamin odbywa się w obecności co najmniej trzech członków Komisji, w tym 

przewodniczącego lub zastępcy przewodniczącego, a w razie ich nieobecności - członka 

Komisji wyznaczonego przez przewodniczącego. 

 

Art. 36c. 1. Egzamin przeprowadzany jest w formie testu jednokrotnego wyboru, który 

składa się ze 100 pytań. 
2. Egzamin pisemny trwa 3 godziny. 

 

Art. 36d. 1. Komisja moŜe wykluczyć z egzaminu osoby, które podczas egzaminu 

korzystały z cudzej pomocy, posługiwały się niedozwolonymi przez Komisję materiałami 

pomocniczymi, pomagały innym zdającym lub w inny sposób zakłócały przebieg egzaminu. 

3. Osoby wykluczone z egzaminu mogą ponownie przystąpić do egzaminu po wniesieniu 

opłaty egzaminacyjnej, nie wcześniej jednak niŜ po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia 

wyników. 

 

Art. 36e. 1. Komisja ma prawo uniewaŜnić lub odwołać egzamin w uzasadnionych 

przypadkach. 

2. W przypadku naruszenia zasad ochrony tajemnicy dotyczącej przeprowadzania 

egzaminu, Komisja moŜe uniewaŜnić egzamin w stosunku do wszystkich uczestników. 

3. W przypadku odwołania lub uniewaŜnienia egzaminu z przyczyn, o których mowa w 

ust. 1, opłata egzaminacyjna podlega zaliczeniu na poczet opłaty za przystąpienie do 

kolejnego egzaminu. 
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Art. 36f.  1. Warunkiem zdania egzaminu jest otrzymanie co najmniej 80 punktów z 

testu. 

2. Podstawę oceny stanowią odpowiedzi udzielone przez zdającego egzamin na 

formularzu testu. 

 

Art. 36g. Miejsce, sposób, termin i tryb ogłoszenia wyników egzaminu oraz wydawanie 

zaświadczeń ustala Komisja i podaje do wiadomości zdającym przed rozpoczęciem egzaminu. 

 

Art. 36h. Osoba, która nie zdała egzaminu, moŜe ponownie przystąpić do egzaminu po 

złoŜeniu wniosku w Urzędzie Komisji Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych i wniesieniu 

opłaty egzaminacyjnej, nie wcześniej jednak niŜ po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia 

wyników. 

 

Art. 36i. Osobom, które zdały egzamin, wydaje się w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia 

wyników, zaświadczenie o zdaniu egzaminu. 

 

Art. 36j. 1. Uczestnikowi egzaminu przysługuje prawo pisemnego odwołania się od 

wyników egzaminu do Komisji w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia wyników. 

2. Odwołanie rozpatruje Komisja w terminie 30 dni od dnia otrzymania odwołania. 

3. Osobę odwołującą się Urząd Komisji Nadzoru Finansowego powiadamia listem 

poleconym o sposobie rozstrzygnięcia odwołania przez Komisję. 
 

Art. 36k. Komisja wyznacza terminy egzaminów, mając na względzie liczbę zgłoszeń 
oraz konieczność zapewnienia rzetelnego sprawdzenia wiedzy osób egzaminowanych, jednak 

nie rzadziej niŜ cztery razy w roku.”; 

14) w art. 37 wprowadza się następujące zmiany: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Pośrednik ubezpieczeniowy podlega wpisowi do rejestru pośredników 

ubezpieczeniowych. Rejestr pośredników ubezpieczeniowych jest rejestrem działalności 

regulowanej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie 

działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095, z późn. zm.).”, 

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a – 1b w brzmieniu: 

„1a. Organem prowadzącym rejestr jest Komisja Nadzoru Finansowego. 

  1b. Wpis do rejestru podlega jednorazowej opłacie w wysokości 110 zł.”; 

15) art. 38 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 38. 1. Zakład ubezpieczeń składa wniosek o wpisanie do rejestru agentów 

ubezpieczeniowych podmiotu, z którym zawarł umowę agencyjną, niezwłocznie po 

zawarciu tej umowy, lecz nie później niŜ w terminie 14 dni. 

2. Wnioski o wpis oraz wnioski o zmianę wpisu składane są na piśmie oddzielnie dla 

kaŜdego agenta ubezpieczeniowego oraz podpisane są przez osoby uprawnione do 

reprezentowania zakładu ubezpieczeń. 
3. Zakład ubezpieczeń przekazuje organowi nadzoru dane objęte wnioskiem o wpis 

oraz wnioskiem o zmianę wpisu równieŜ drogą elektroniczną lub za pomocą nośnika 

elektronicznego na formularzu udostępnionym nieodpłatnie przez organ nadzoru. 

4. Do wniosku o wpis dołącza się: 
 1) w odniesieniu do agenta ubezpieczeniowego: 

a) kopię polisy poświadczoną przez zakład ubezpieczeń, stwierdzającą zawarcie 

umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu 

wykonywania działalności agencyjnej, w przypadku, o którym mowa w art. 11 ust. 2 

ustawy, 
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b) oświadczenie o wykonywaniu czynności agencyjnych osobiście lub oświadczenie 

o wykonywaniu czynności agencyjnych przy pomocy osób zatrudnionych na 

podstawie umowy o pracę, w przypadku gdy do agenta ubezpieczeniowego stosuje się 
szczególne zasady w zakresie spełniania przez osoby wykonujące czynności 

agencyjne warunku, o którym mowa w art. 9 ust. 1 pkt 5 ustawy, o ile zasady te 

przewidują wymóg wykonywania czynności agencyjnych osobiście lub przy pomocy 

osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, 
c) dokument pełnomocnictwa do dokonywania czynności agencyjnych w imieniu 

zakładu ubezpieczeń; 
 2) w odniesieniu do osób fizycznych wykonujących czynności agencyjne oraz 

osób wymienionych w art. 9 ust. 1a: 

a) oświadczenie o niekaralności za przestępstwa określone w art. 9 ust. 1 pkt 2 

ustawy, 

b) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, 

c) kopię świadectwa dojrzałości lub świadectwa ukończenia szkoły dającej 

wykształcenie średnie lub dyplomu ukończenia szkoły wyŜszej, 

d) zaświadczenie o zdaniu egzaminu, 

e) zaświadczenie o ukończeniu szkolenia przeprowadzonego przez zakład 

ubezpieczeń. 
5. Wniosek o wpis do rejestru agentów ubezpieczeniowych, zawiera: 

 1) firmę przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres; 

 2) numer w rejestrze przedsiębiorców albo w ewidencji działalności gospodarczej; 

 3) numer identyfikacji podatkowej (NIP); 

 4)  określenie zakresu działalności agencyjnej; 

 5)  podpis przedsiębiorcy oraz oznaczenie daty i miejsca składania wniosku. 

6. Wraz z wnioskiem składa się następujące oświadczenia: 

1) w przypadku agenta: 

„Oświadczam, Ŝe: 

a) dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru są kompletne i zgodne z prawdą; 
b) znane mi są i spełniam szczególne warunki wykonywania działalności 

pośrednictwa ubezpieczeniowego określone niniejszą ustawą.”; 

2) w przypadku zakładu ubezpieczeń: 
a) oświadczenie zakładu ubezpieczeń stwierdzające, Ŝe wniosek o wpis dotyczący 

agenta ubezpieczeniowego został sporządzony na podstawie dokumentów 

wymienionych w art. 38 ust. 4 pkt 1; 

b) oświadczenie zakładu ubezpieczeń stwierdzające, Ŝe osoba fizyczna wykonująca 

czynności agencyjne spełnia warunki określone w art. 9 ust. 1 i Ŝe wniosek o wpis 

został sporządzony na podstawie dokumentów wymienionych w art. 38 ust. 4 pkt 2, 

c) oświadczenie zakładu ubezpieczeń stwierdzające, Ŝe w przypadku agenta 

ubezpieczeniowego zastosowano szczególne zasady w zakresie spełniania przez osoby 

fizyczne warunku, o którym mowa w art. 9 ust. 1 pkt 5, 

d) oświadczenie zakładu ubezpieczeń stwierdzające, Ŝe osoby wymienione w art. 9 

ust. 1a ustawy spełniają warunki określone w art. 9 ust. 1 ustawy i Ŝe wniosek o wpis 

został sporządzony na podstawie dokumentów wymienionych w art. 38 ust. 4 pkt 2. 

7. Oświadczenie agenta powinno równieŜ zawierać: 
 1) firmę przedsiębiorcy oraz jego siedzibę i adres albo adres zamieszkania; 

 2) oznaczenie miejsca i datę złoŜenia oświadczenia; 

 3) podpis osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy, ze wskazaniem imienia 

i nazwiska oraz pełnionej funkcji.”; 

16) w art. 39 uchyla się ust. 2 i 4; 
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17) po art. 41 dodaje się art. 41a – 41c w brzmieniu: 

„Art. 41a. Wniosek o zmianę wpisu sporządza się na podstawie dokumentów 

wymienionych w art. 38 ust. 4 pkt 1 i 2, dotyczących wnioskowanych zmian, będących w 

posiadaniu zakładu ubezpieczeń. 
 

Art. 41b. Do wniosku o zmianę wpisu dołącza się następujące dokumenty: 

 1) oświadczenie zakładu ubezpieczeń, o którym mowa w art. 38 ust. 6 pkt 2 lit. a; 

 2) oświadczenie zakładu ubezpieczeń, o którym mowa w art. 38 ust. 6 pkt 2 lit. b i Ŝe 

wniosek o zmianę wpisu został sporządzony na podstawie dokumentów wymienionych w 

art. 38 ust. 4 pkt 2; 

 3) w przypadku gdy agent ubezpieczeniowy utracił status banku, spółdzielczej kasy 

oszczędnościowo-kredytowej albo przestał spełniać przesłanki uznania za podmiot, do 

którego stosuje się szczególne zasady w zakresie spełniania przez osoby fizyczne 

wykonujące czynności agencyjne warunku, o którym mowa w art. 9 ust. 1 pkt 5, 

oświadczenie zakładu ubezpieczeń w tym zakresie; 

 4) oświadczenie zakładu ubezpieczeń, o którym mowa w art. 38 ust. 6 pkt 2 lit. d i Ŝe 

wniosek o zmianę wpisu został sporządzony na podstawie dokumentów wymienionych w 

art. 38 ust. 4 pkt 2. 

Art. 41c. 1. Do wniosku o zmianę wpisu w przedmiocie dopisania do danych agenta 

ubezpieczeniowego osób wykonujących czynności agencyjne, zmiany danych osób 

wykonujących czynności agencyjne lub usunięcia danych osób wykonujących czynności 

agencyjne nie dołącza się oświadczeń, o których mowa w art. 41b pkt 1 i 4. 

2. Do wniosku o zmianę wpisu wyłącznie w przedmiocie zmiany danych, o których 

mowa w art. 40 ust. 1 pkt 2 lit. d – f oraz ust. 1 pkt 3 i 5 oraz art. 40 ust. 2 pkt 2, 3 i 5, nie 

dołącza się oświadczeń, o których mowa w art. 41b pkt 2 i 4. 

3. Do wniosku o zmianę wpisu wyłącznie w przedmiocie zmiany danych, o których 

mowa w art. 40 ust. 2 pkt 6 ustawy, nie dołącza się oświadczeń, o których mowa w art. 41b 

pkt 1 i 2. 

4. Do wniosku o zmianę wpisu w przedmiocie dopisania do danych agenta 

ubezpieczeniowego dodatkowych osób wykonujących czynności agencyjne, zmiany danych 

osób wykonujących czynności agencyjne lub usunięcia danych osób wykonujących czynności 

agencyjne oraz zmian danych, o których mowa w art. 40 ust. 1 pkt 2 lit. a - c oraz art. 40 ust. 

2 pkt 6 ustawy, nie dołącza się oświadczenia, o którym mowa w art. 41b pkt 1. 

5. Do wniosku o zmianę wpisu w przedmiocie zmiany danych, o których mowa w art. 40 

ust. 1 pkt 2, 3 i 5 oraz art. 40 ust. 2 pkt 2, 3, 5 i 6, nie dołącza się oświadczenia, o którym 

mowa w art. 41b pkt 2.”; 

18) art. 43 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 43. 1. Komisja Nadzoru Finansowego dokonuje wpisu do rejestru brokerów 

ubezpieczeniowych na podstawie pisemnego wniosku brokera ubezpieczeniowego, o 

którym mowa w art. 28 ust. 4. 

2. Ten sam podmiot moŜe posiadać wpis do rejestru brokerów ubezpieczeniowych 

zarówno na wykonywanie działalności brokerskiej w zakresie ubezpieczeń, jak i na 

wykonywanie działalności brokerskiej w zakresie reasekuracji.”; 

19) w art. 44 wprowadza się następujące zmiany: 

a) w ust. 1 uchyla się pkt 3 i 4, 

b) w ust. 2 w pkt 2 uchyla się lit. e  

c) w ust. 2 uchyla się  pkt 3; 

20) art. 45 otrzymuje brzmienie: 



                                                                                                              Projekt 1.4.12.10.09 

 103

„Art. 45. 1. Organ nadzoru dokonuje wykreślenia brokera ubezpieczeniowego z rejestru 

brokerów ubezpieczeniowych w przypadku: 

1) wydania decyzji o zakazie wykonywania działalności; 

2) na wniosek brokera; 

3) jeŜeli broker ubezpieczeniowy przestał spełniać wymogi niezbędne do wykonywania 

swojej działalności, określone ustawą; 
4) śmierci brokera ubezpieczeniowego lub wykreślenia go z rejestru przedsiębiorców lub 

ewidencji działalności gospodarczej. 

2. Organ nadzoru moŜe wykreślić wpis z rejestru brokerów ubezpieczeniowych, jeŜeli 

broker ubezpieczeniowy wykonuje działalność z naruszeniem przepisów prawa lub w 

raŜący sposób narusza interesy zleceniodawcy. 

3. Członkowie organów zarządzających lub nadzorczych osoby prawnej wykonującej 

działalność brokerską, którą wykreślono z rejestru brokerów ubezpieczeniowych, nie 

mogą być przez okres 3 lat członkami organów zarządzających lub nadzorczych osoby 

prawnej ubiegającej się o wpis do tego rejestru.”; 

21) w art. 46: 

a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 

„1a. Broker ubezpieczeniowy jest obowiązany informować organ nadzoru o wszystkich 

zmianach stanu faktycznego i prawnego dotyczących jego i wykonywanej przez niego 

działalności w zakresie art. 28, w terminie 7 dni od dnia zaistnienia zmiany.”, 

b) uchyla się ust. 2 – 4; 

22) w art. 47 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) działalność brokerską w zakresie ubezpieczeń lub w zakresie reasekuracji bez wpisu do 

rejestru brokerów ubezpieczeniowych,”. 

Art. 58. W ustawie z dnia 12 czerwca 2003 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2008 r. Nr 

189, poz. 1159 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97) wprowadza się następujące zmiany: 

1) po art. 5 dodaje się art. 5a w brzmieniu: 

„Art. 5a. Do przedsiębiorców obowiązanych do składania zaświadczeń stosuje się 
odpowiednio przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej dotyczące 

oświadczeń.”; 
2) w art. 9 w ust. 2 uchyla się pkt 1 i 2. 

 

 Art. 59. W ustawie z dnia 26 czerwca 2003 r. o nasiennictwie (Dz. U. z 2007 r. Nr 41, 

poz. 271, Nr 80, poz. 541 i Nr 191, poz. 1362 oraz z 2009 r. Nr 69, poz. 591) wprowadza się 
następujące zmiany: 

1) w art. 54 wprowadza się następujące zmiany: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Działalność gospodarcza w zakresie obrotu materiałem siewnym wymaga  

zgłoszenia wojewódzkiemu inspektorowi właściwemu ze względu na miejsce 

zamieszkania albo siedzibę przedsiębiorcy, rolnika w rozumieniu przepisów o 

ubezpieczeniu społecznym rolników, gospodarstwa pomocniczego jednostki 

budŜetowej.”, 

b) uchyla się ust. 3, 

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1, powinno zawierać: firmę, miejsce 

zamieszkania albo siedzibę i adres przedsiębiorcy, rolnika w rozumieniu przepisów o 

ubezpieczeniu społecznym rolników, gospodarstwa pomocniczego jednostki 

budŜetowej albo adres zamieszkania, numer w rejestrze przedsiębiorców albo w 

ewidencji działalności gospodarczej, oznaczenie rodzaju wykonywanej działalności, 
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wskazanie miejsca lub miejsc wykonywania obrotu materiałem siewnym, wskazanie 

grup roślin uprawnych, których dotyczy zgłoszenie, imię i nazwisko osoby 

upowaŜnionej do reprezentowania przedsiębiorcy, rolnika w rozumieniu przepisów o 

ubezpieczeniu społecznym rolników, gospodarstwa pomocniczego jednostki 

budŜetowej w czasie kontroli dokonywanej przez wojewódzkiego inspektora, datę i 
podpis przedsiębiorcy, rolnika w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym 

rolników, gospodarstwa pomocniczego jednostki budŜetowej.”, 

d) uchyla się ust. 5, 6 i 7, 

e) ust. 7a otrzymuje brzmienie: 

„7a. W przypadku zmiany miejsca zamieszkania albo siedziby przedsiębiorca 

informuje o tym wojewódzkiego inspektora właściwego ze względu na dotychczasowe 

miejsce zamieszkania albo siedzibę przedsiębiorcy, rolnika w rozumieniu przepisów o 

ubezpieczeniu społecznym rolników albo gospodarstwa pomocniczego jednostki 

budŜetowej.”, 

f) ust. 7b otrzymuje brzmienie: 

„7b. W przypadku, o którym mowa w ust. 7a, wojewódzki inspektor właściwy ze 

względu na dotychczasowe miejsce zamieszkania albo siedzibę przedsiębiorcy, 

rolnika w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, gospodarstwa 

pomocniczego jednostki budŜetowej powiadamia o zmianie miejsca zamieszkania 

albo siedziby wojewódzkiego inspektora właściwego ze względu na nowe miejsce 

zamieszkania albo siedzibę przedsiębiorcy, rolnika w rozumieniu przepisów o 

ubezpieczeniu społecznym rolników, gospodarstwa pomocniczego jednostki 

budŜetowej i przekazuje mu zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1.”, 

g) uchyla się ust. 7c, 8 i 9; 

2) uchyla się art. 54a; 

3) uchyla się art. 54b; 

4) art. 54c otrzymuje brzmienie: 

„Art. 54c. W przypadku stwierdzenia naruszeń warunków wymaganych do prowadzenia 

działalności gospodarczej, o której mowa w art. 54 ust. 1, wojewódzki inspektor właściwy 

ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę przedsiębiorcy, rolnika w rozumieniu 

przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, gospodarstwa pomocniczego jednostki 

budŜetowej  wzywa do usunięcia naruszeń w wyznaczonym terminie. 

2. W przypadku nie usunięcia naruszeń, o których mowa w ust. 1,  wojewódzki inspektor 

właściwy ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę przedsiębiorcy, rolnika w 

rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, gospodarstwa pomocniczego 

jednostki budŜetowej wydaje decyzję o zakazie wykonywania działalności gospodarczej, o 

której mowa w art. 54 ust. 1, przez okres 3 lat.”; 

5) w art. 70 w ust. 1 uchyla się pkt 3 i 9. 

 

Art. 60. W ustawie z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej (Dz. U. Nr 135, poz. 

1268, z późn. zm.
57)

) w art. 10: 

1) ust. 7 otrzymuje brzmienie: 

„7. Osoba pobierająca rentę socjalną lub jej przedstawiciel ustawowy są obowiązani 

niezwłocznie powiadomić organ wypłacający rentę socjalną o osiąganiu przychodu w kwocie 

                                                 
57) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 120, poz. 1252, z 

2005 r. Nr 94, poz. 788, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, z 2007 r. Nr 120, poz. 818 i Nr 176, poz. 1241 oraz z 2008 

r. Nr 70, poz. 416. 
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powodującej zawieszenie prawa do renty socjalnej. Powiadomienie następuje w formie 

pisemnego oświadczenia. W przypadku gdy składki na ubezpieczenia społeczne są 
odprowadzane przez płatnika składek, osoba pobierająca rentę socjalną jest obowiązana do 

przedstawienia zaświadczenia albo oświadczenia określającego kwotę przychodu - 
oświadczenie składane jest pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania, 

zgodnie z Kodeksem karnym.”; 

2) po ust. 7 dodaje się ust. 7a w brzmieniu: 

„7a. Organ administracji publicznej lub państwowa jednostka organizacyjna, której 

składa się oświadczenie, poucza przed jego złoŜeniem o odpowiedzialności karnej, o 

której mowa w ust. 7.”. 
 

Art. 61. W ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o słuŜbie zastępczej (Dz. U. Nr 223, poz. 

2217, z 2005 r. Nr 180, poz. 1496 oraz z 2009 r. Nr 22, poz. 120) w art. 21: 

1) ust. 7 otrzymuje brzmienie: 

„7. Osoba podlegająca kwalifikacji wojskowej, której udzielono odroczenia, o którym 

mowa w ust. 1 pkt 4 i 5, po zakończeniu roku szkolnego lub akademickiego, nie później 

jednak niŜ w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia kolejnego roku, przedstawia marszałkowi 

województwa zaświadczenie o ukończeniu poprzedniego albo rozpoczęciu nowego roku 

nauki albo oświadczenie o ukończeniu poprzedniego albo rozpoczęciu nowego roku nauki.  

Na wezwanie marszałka województwa osoba podlegająca kwalifikacji wojskowej okazuje 

odpowiednio: indeks szkoły wyŜszej z wpisem o zaliczeniu dotychczasowego i rozpoczęciu 

kolejnego roku (semestru) studiów, indeks kolegium zakładu kształcenia nauczycieli z 

wpisem o zaliczeniu dotychczasowego i rozpoczęciu kolejnego roku (semestru) nauki, 

świadectwo szkolne z wpisem o zaliczeniu (zdaniu) roku (semestru) nauki oraz legitymację 
szkolną z wpisem o rozpoczęciu nauki w kolejnym roku (semestrze).”; 

2) po ust. 7 dodaje się ust. 7a i 7b w brzmieniu: 

„7a. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 7, składane jest pod rygorem 

odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania, zgodnie z Kodeksem karnym. 
7b. Organ administracji publicznej lub państwowa jednostka organizacyjna, której 

składa się oświadczenie, poucza przed jego złoŜeniem o odpowiedzialności karnej, o 

której mowa w ust. 7a.”. 

 

 Art. 62. W ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 

2006 r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.
58)

) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 23: 

a)  ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Do wniosku naleŜy dołączyć odpowiednio: 

1)   zaświadczenie o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od 

osób fizycznych na zasadach ogólnych kaŜdego członka rodziny, wydane przez właściwy 

urząd skarbowy albo oświadczenie o dochodzie podlegającym opodatkowaniu 

podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych kaŜdego członka 

rodziny, zawierające informacje o: 

a) wysokości dochodu, 

b) wysokości składek na ubezpieczenia społeczne odliczonych od dochodu, 

c) wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne odliczonych od podatku, 

                                                 
58)

 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 222, poz. 1630, z 

2007 r. Nr 64, poz. 427, Nr 105, poz. 720, Nr 109, poz. 747, Nr 192, poz. 1378 i Nr 200, poz. 1446 oraz z 2008 r. 

Nr 70, poz. 416, Nr 138, poz. 872 i 875 i Nr 223, poz. 1456 i Nr 237, poz. 1654. 
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d) wysokości naleŜnego podatku; 

2) zaświadczenia albo oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów; 

3) oświadczenie o deklarowanych dochodach osiąganych przez osoby podlegające 

przepisom o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów 

osiąganych przez osoby fizyczne, zawierające w szczególności informacje o: 

a) wysokości dochodu, 

b) wysokości naleŜnych składek na ubezpieczenia społeczne, 

c) wysokości naleŜnych składek na ubezpieczenie zdrowotne, 

d) wysokości i formie opłacanego podatku dochodowego, 

e) wysokości dochodu po odliczeniu naleŜnych składek i podatku; 

4) inne zaświadczenia albo oświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa 
do świadczeń rodzinnych, w tym: 

a) dokument stwierdzający wiek dziecka, 

b) orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności, 

c) prawomocny wyrok sądu rodzinnego stwierdzający przysposobienie lub 

zaświadczenie sądu rodzinnego lub ośrodka adopcyjno-opiekuńczego o prowadzonym 

postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka, 

d) prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację, 
e) orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka, 

f)  zaświadczenie albo oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły lub szkoły 
wyŜszej, 

g) zaświadczenie albo oświadczenie o terminie urlopu wychowawczego i okresie, na 

jaki został udzielony, oraz o okresach zatrudnienia.”, 

b)  ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze 

rozporządzenia, sposób i tryb postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń 
rodzinnych, wstrzymywania lub zawieszenia wypłaty tych świadczeń, a takŜe 

sposób ustalania dochodu uprawniającego do świadczeń rodzinnych i wzory: 

1) wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych, 

2) zaświadczenia i oświadczenia, o którym mowa w ust. 4 pkt 1, 

3)  oświadczeń o dochodach rodziny, w tym oświadczeń osób rozliczających się na 

podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych 

przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, oraz innych oświadczeń i 

dowodów niezbędnych do ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych,  

4)  wywiadu, o którym mowa w ust. 4a, 

5)  oświadczenia o dochodach członków rodziny uzyskanych w poprzednim roku 

kalendarzowym, 

- kierując się koniecznością zapewnienia stosownej dokumentacji niezbędnej do 

sprawnej realizacji świadczeń rodzinnych.”, 

c) po ust. 5 dodaje się ust. 5a i 5b w brzmieniu: 

„5a. Ilekroć w postępowaniach w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych 

wymagane jest potwierdzenie następujących stanów faktycznych: 

1) uczęszczanie do szkoły dziecka, które ukończyło 18 rok Ŝycia, 

2) kształcenie się w szkole wyŜszej, 

3) wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny w roku kalendarzowym 

poprzedzającym okres zasiłkowy, 

4) wielkość gospodarstwa rolnego, 

5) wysokość opłaty za pobyt członka rodziny w instytucji zapewniającej całodobowe 

utrzymanie, 

6) okres, na jaki został udzielony przez pracodawcę urlop wychowawczy, 
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7) zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych, 

8) niekorzystnie z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w specjalnym 

ośrodku szkolno-wychowawczym, 

osoba ubiegająca się o przyznanie świadczenia rodzinnego moŜe przedłoŜyć 
stosowne zaświadczenie albo oświadczenie.  

5b.W razie złoŜenia oświadczenia, w przypadku, o którym mowa w ust. 5a pkt 5, 

składany jest równieŜ dowód wniesionej opłaty, a w przypadku, o którym mowa w 

ust. 5a pkt 7, składana jest równieŜ kopia formularza ZUS RMUA potwierdzająca 

odprowadzanie składek na ubezpieczenie społeczne.”; 

2) w art. 24 dodaje się ust. 3c otrzymuje brzmienie: 

„3c. W przypadku, o którym mowa w ust. 3a, do wniosku o świadczenie rodzinne uzaleŜnione 

od niepełnosprawności osoba dołącza zaświadczenie albo oświadczenie potwierdzające 

złoŜenie wniosku o ponowne ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności.”. 

Art. 63. W ustawie z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. z 2008 r. Nr 

133, poz. 849 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 20, poz. 106 i Nr 31, poz. 206) 

wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 39 w ust. 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej w zakresie produkcji lub obrotu 

środkami ochrony roślin;”; 

2) art. 75 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 75. 1. Działalność szkoleniowa w zakresie konfekcjonowania, obrotu i stosowania 

środków ochrony roślin, o której mowa w art. 64 ust. 4 pkt 1 lit. a, art. 66 ust. 1 i art. 74, jest 

działalnością regulowaną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie 

działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095, z późn. zm.) i wymaga wpisu 

do rejestru działalności szkoleniowej w zakresie obrotu i konfekcjonowania środków ochrony 

roślin oraz stosowania środków ochrony roślin, zwanego dalej „rejestrem”. 

2. Działalność, o której mowa w ust. 1, podlega jednorazowej opłacie za wpis do rejestru w 

wysokości 220 zł.”; 

3) po art. 75 dodaje się art. 75a – 75h w brzmieniu: 

„Art. 75a. Działalność, o której mowa w art. 75, moŜe wykonywać przedsiębiorca, który 

zapewnia: 

1) miejsce do prowadzenia zajęć praktycznych w zakresie wykonywania zabiegów środkami 

ochrony roślin, w którym będzie moŜliwe uŜywanie opryskiwaczy ciągnikowych, polowych i 

sadowniczych wraz z ciągnikiem oraz wykorzystywanie przyrządów do regulacji 

opryskiwacza i części do jego modernizacji lub sprzętu do zabiegów agrolotniczych; 

2) środki dydaktyczne, w szczególności: 

 a) pomoce audiowizualne: prezentacje multimedialne, filmy szkoleniowe, zestawy 

foliogramów, przeźrocza, 

 b) materiały szkoleniowe, 

 c) modelowy zestaw odzieŜy ochronnej stosowanej przy wykonywaniu zabiegów ochrony 

roślin na gruntach, w sadzie i pod osłonami, w szczególności w szklarni, inspektach, 

namiotach foliowych i magazynach, 

 d) opryskiwacze ciągnikowe, polowe i sadownicze wraz z ciągnikiem lub sprzęt do 

zabiegów agrolotniczych, 

 e) części do modernizacji opryskiwaczy, 

 f) przyrządy do regulacji opryskiwacza: stoper, taśmę mierniczą, kalkulator, suwaki do 

określania parametrów pracy, cylindry miarowe, 

 g) wiatromierze; 

3) pomieszczenia umoŜliwiające prowadzenie zajęć dla nie więcej niŜ 25 osób i 

wykorzystanie i pomocy audiowizualnych, o których mowa w pkt 2 lit. a; 
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4)   wykonanie zadań szkoleniowych przez osoby, które: 

 a) ukończyły szkołę ponadpodstawową lub ponadgimnazjalną prowadzącą kształcenie w 

zawodzie technik rolnik, technik ogrodnik, technik leśnik lub technik mechanizacji 

rolnictwa i uzyskały tytuł zawodowy lub 

 b) ukończyły studia wyŜsze na kierunku rolnictwo, ogrodnictwo, leśnictwo lub technika 

rolnicza i leśna oraz 

 c) posiadają co najmniej pięcioletni staŜ na stanowiskach pracy związanych z ochroną 
roślin. 

 

 Art. 75b. 1. Organem prowadzącym rejestr jest właściwy miejscowo wojewódzki 

inspektor. 

2. Rejestr moŜe być prowadzony w systemie informatycznym. 

 

Art. 75c. 1. Wpisu do rejestru dokonuje się na podstawie pisemnego wniosku 

przedsiębiorcy, zawierającego następujące dane: 

 1) firmę przedsiębiorcy oraz jego siedzibę i adres albo adres zamieszkania; 

 2) numer w rejestrze przedsiębiorców albo ewidencji działalności gospodarczej; 

 3) numer identyfikacji podatkowej (NIP); 

 4) siedziby oraz adresy jednostek, w których będzie wykonywana działalność, o której 

mowa w art. 75; 

 5) oznaczenie zakresu działalności wykonywanej przez przedsiębiorcę w poszczególnych 

jednostkach; 

 6) podpis przedsiębiorcy oraz oznaczenie daty i miejsca składania wniosku. 

2. Wraz z wnioskiem przedsiębiorca składa pisemne oświadczenie następującej treści: 

„Oświadczam, Ŝe: 

 1) dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru są kompletne i zgodne z prawdą; 
 2) znane mi są i spełniam szczególne warunki wykonywania działalności szkoleniowej, o 

której mowa w art. 75, określone niniejszą  ustawą. 
3. Oświadczenie powinno równieŜ zawierać: 

 1) firmę przedsiębiorcy oraz jego siedzibę i adres albo adres zamieszkania; 

 2) oznaczenie miejsca i datę złoŜenia oświadczenia; 

 3) podpis osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy, ze wskazaniem imienia i 

nazwiska oraz pełnionej funkcji. 

 

Art. 75d. 1. Wpisowi do rejestru podlegają dane określone w art. 75c ust. 1 pkt 1-5, z 

wyjątkiem adresu zamieszkania, jeŜeli jest inny niŜ adres siedziby. 

2. Wpisem do rejestru jest równieŜ wykreślenie albo zmiana wpisu. 

 

Art. 75e. 1. Przedsiębiorcy wykonujący działalność szkoleniową, o której mowa w art. 75, 

wydają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu 

przeprowadzonego w formie testu.  

2. Egzamin, o którym mowa w ust. 1, przeprowadzany przez komisję egzaminacyjną polega 

na sprawdzeniu wiadomości objętych programem szkolenia. 

3. Komisję egzaminacyjną powołuje wojewódzki inspektor. 

4. Zaświadczenia o ukończeniu szkoleń, o których mowa w art. 75, zachowują waŜność przez 

okres 5 lat od dnia ukończenia szkolenia. 

 

Art. 75f. Wojewódzki inspektor przeprowadza, zgodnie z art. 91-99 i art. 100 ust. 2, 

kontrolę przedsiębiorców wykonujących działalność szkoleniową, o której mowa w art. 75, w 

zakresie: 



                                                                                                              Projekt 1.4.12.10.09 

 109

 1) spełnienia szczegółowych wymagań określonych dla tych jednostek i realizacji 

programów szkoleń, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 75g; 

 2) prawidłowości wydawania zaświadczeń o ukończeniu szkolenia. 

 

Art. 75g. 1. Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia: 

 1) programy szkoleń z zakresu konfekcjonowania, obrotu i stosowania środków ochrony 

roślin, z uwzględnieniem sposobu ich stosowania; 

 2) terminy i zasady przeprowadzania egzaminu, o którym mowa w art. 75e ust. 1; 

  3)  wzór zaświadczenia o ukończeniu szkolenia 

- uwzględniając zagwarantowanie rzetelnego przeprowadzania szkoleń. 
2. Minister właściwy do spraw rolnictwa ogłasza, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku 

Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, wykaz przedsiębiorców 

wykonujących działalność szkoleniową w zakresie obrotu, konfekcjonowania i stosowania 

środków ochrony roślin z określeniem firmy, siedziby i adresu przedsiębiorcy oraz zakresu 

wykonywanej działalności. 

 

Art. 75h. W zakresie nieuregulowanym w ustawie do działalności szkoleniowej w 

zakresie obrotu, konfekcjonowania i stosowania środków ochrony roślin stosuje się 
odpowiednio przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.”; 

5) w art. 76 uchyla się ust. 2 – 9;  

6) po art. 76 dodaje się art. 76a w brzmieniu: 

„Art. 76a. 1. Przeprowadzanie badań sprawności technicznej opryskiwaczy i potwierdzanie 

wymaganej sprawności technicznej opryskiwaczy jest działalnością regulowaną w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 

2007 r. Nr 155, poz. 1095, z późn. zm.) i wymaga wpisu do rejestru działalności w zakresie 

badania sprawności technicznej opryskiwaczy, zwanego dalej „rejestrem”. 

 2. Działalność, o której mowa w ust. 1, podlega jednorazowej opłacie za wpis do rejestru 

w wysokości 220 zł.  

 3. Działalność, o której mowa w ust. 1, moŜe wykonywać przedsiębiorca, który: 

1) zapewnia przeprowadzanie badań opryskiwaczy przez osoby, które ukończyły 

szkolenie w zakresie badań opryskiwaczy; 

2) zapewnia wyposaŜenie techniczne i sprzęt diagnostyczny do przeprowadzania badań 
opryskiwaczy, w szczególności: 

a) w zakresie badań opryskiwaczy polowych urządzenie do dystrybucji cieczy roboczej 

w opryskiwaczu w postaci: 

- stołu rowkowego o szerokości 3.000 mm (nie dotyczy stołów rowkowych z 

odczytem automatycznym) umoŜliwiającego pomiar rozdziału nierównomierności 

poprzecznej cieczy dla całej belki polowej, o długości profilu probierczego co 

najmniej 500 mm i szerokości rowka co najmniej 50 mm, 

       b) naczynia zbierające ciecz z poszczególnych rowków mają zaznaczone trzy linie: 

– górną - oznaczającą granicę dopuszczalnego odchylenia od średniej (+15%), 

– środkową - oznaczającą pojemność dla optymalnego natęŜenia wypływu cieczy z 

rozpylaczy (średnia wartość pomiaru), 

– dolną - oznaczającą granicę dopuszczalnego odchylenia od średniej (-15%), 

lub urządzenia do pomiaru natęŜenia wypływu cieczy z rozpylaczy umoŜliwiającego 

dokonanie pomiaru z kaŜdego rozpylacza zamontowanego na belce polowej przy 

swobodnym wypływie cieczy; odczyt wyniku powinien następować z przyrządu 

pomiarowego; jeŜeli posiada on menzury do zbierania cieczy podczas badania, to 

powinny one mieć pojemność co najmniej 2.000 ml, z podziałką co 20 ml, 

- zbiornik do zbierania wody w czasie badania, 
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- podjazd pod koła ciągnika (opryskiwacza zaczepianego) - przy stosowaniu 

elektronicznych stołów rowkowych, 

- cylindry miarowe - 5 sztuk o pojemności do 2.000 ml, z podziałką co 20 ml, 

- oprzyrządowanie do kontroli manometrów (np. prasa kontrolna), w którym średnica 

manometru wzorcowego wynosi 100 mm, z następującym zakresem pomiarowym: 

 
Zakres ciśnienia (bar) 
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skali (bar) 

 

 Dokładność 
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- taśma pomiarowa, stoper, kalkulator, numeratory do wybijania numerów na 

ramie opryskiwacza, manometr do badania ciśnienia powietrza, 

- zestaw ochrony osobistej, 

c) w zakresie badań badań opryskiwaczy sadowniczych: 

- urządzenie do pomiaru natęŜenia wypływu cieczy z pojedynczych rozpylaczy, 

umoŜliwiające jednoczesny pomiar wypływu cieczy dla całej sekcji opryskowej (dla 

opryskiwaczy sadowniczych min. 12 rozpylaczy, z tym Ŝe dla opryskiwaczy 

chmielarskich min. 20 rozpylaczy), 

- oprzyrządowanie do kontroli manometrów (np. prasa kontrolna), w którym średnica 

manometru wzorcowego (legalizowanego) wynosi 100 mm z następującym zakresem 

pomiarowym: 
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- taśma pomiarowa, stoper, kalkulator, numeratory do wybijania numerów na ramie 

opryskiwacza, manometr do badania ciśnienia powietrza,  

- zestaw ochrony osobistej; 
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3) przeprowadza badania opryskiwaczy w pomieszczeniach, w których moŜliwe będzie 

wykorzystywanie wyposaŜenia technicznego i sprzętu diagnostycznego, o których mowa 

w pkt 2; 

4) przeprowadza badania opryskiwaczy przy dodatniej temperaturze powietrza, w 

miejscach zadaszonych i osłoniętych od wpływu wiatru. 

 

 Art. 76b. 1. Organem prowadzącym rejestr jest właściwy miejscowo wojewódzki 

inspektor. 

2. Rejestr moŜe być prowadzony w systemie informatycznym. 

 

Art. 76c. 1. Wpisu do rejestru dokonuje się na podstawie pisemnego wniosku 

przedsiębiorcy, zawierającego następujące dane: 

 1) firmę przedsiębiorcy oraz jego siedzibę i adres albo adres zamieszkania; 

 2) numer w rejestrze przedsiębiorców albo ewidencji działalności gospodarczej; 

 3) numer identyfikacji podatkowej (NIP); 

 4) siedziby oraz adresy jednostek, w których będzie wykonywana działalność, o której 

mowa w art. 75; 

 5) oznaczenie zakresu działalności wykonywanej przez przedsiębiorcę w poszczególnych 

jednostkach; 

 6) podpis przedsiębiorcy oraz oznaczenie daty i miejsca składania wniosku. 

2. Wraz z wnioskiem przedsiębiorca składa pisemne oświadczenie następującej treści: 

„Oświadczam, Ŝe: 

 1) dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru są kompletne i zgodne z prawdą; 
 2) znane mi są i spełniam szczególne warunki wykonywania działalności szkoleniowej, o 

której mowa w art. 76a ust. 1, określone niniejszą ustawą.”. 

3. Oświadczenie powinno równieŜ zawierać: 
 1) firmę przedsiębiorcy oraz jego siedzibę i adres albo adres zamieszkania; 

 2) oznaczenie miejsca i datę złoŜenia oświadczenia; 

 3) podpis osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy, ze wskazaniem imienia i 

nazwiska oraz pełnionej funkcji. 

 

Art. 76d. 1. Wpisowi do rejestru podlegają dane określone w art. 76c ust. 1 pkt 1-5, z 

wyjątkiem adresu zamieszkania, jeŜeli jest inny niŜ adres siedziby. 

2. Wpisem do rejestru jest równieŜ wykreślenie albo zmiana wpisu. 

 

Art. 76e. 1. Opryskiwacze ciągnikowe i samobieŜne polowe lub sadownicze, zwane dalej 

„opryskiwaczami”, mogą być wprowadzane do obrotu, jeŜeli ich sprawność techniczna 

została potwierdzona badaniami przeprowadzonymi przez przedsiębiorcę wykonującego 

działalność, o której mowa w art. 76a ust. 1. 

2. Przepis ust. 1 stosuje się równieŜ do opryskiwaczy będących w eksploatacji. 

3. Badania sprawności technicznej opryskiwaczy powinny być przeprowadzane w 

odstępach czasu nie dłuŜszych niŜ 3 lata. 

 

Art. 76f. 1. Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia, 

sposób przeprowadzania badań opryskiwaczy, z uwzględnieniem etapów badania ogólnego i 

badania poszczególnych urządzeń opryskiwacza, a takŜe sposób dokumentowania tych badań, 
biorąc pod uwagę zapewnienie sprawności technicznej opryskiwaczy, umoŜliwiające 

prawidłowe stosowanie środków ochrony roślin, oraz sposób przeprowadzania badań, 
pozwalający na dokładną i wiarygodną ocenę sprawności technicznej opryskiwaczy. 
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2. Minister właściwy do spraw rolnictwa, w porozumieniu z ministrem właściwym do 

spraw gospodarki, określi, w drodze rozporządzenia, wymagania techniczne dla 

opryskiwaczy, mając na uwadze zapewnienie ochrony zdrowia człowieka i zwierząt oraz 

ochrony środowiska. 

3. Minister właściwy do spraw rolnictwa ogłasza, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku 

Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, wykaz przedsiębiorców 

przeprowadzających badania opryskiwaczy z określeniem firmy, siedziby i adresu 

przedsiębiorcy oraz zakresu wykonywanej działalności. 

 

Art. 76g. W zakresie nieuregulowanym w ustawie do działalności w zakresie 

przeprowadzania badań sprawności technicznej opryskiwaczy i potwierdzania wymaganej 

sprawności technicznej opryskiwaczy stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 2 lipca 

2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.”. 
 

 Art. 64. W ustawie z dnia 22 stycznia 2004 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów 

winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina (Dz. U. Nr 34, poz. 292, z późn. 

zm.
59)

) wprowadza się następujące zmiany: 

1) uchyla się art. 16; 

 

2) art. 17 otrzymuje brzmienie: 

 

„Art. 17. 1. Przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w zakresie wyrobu lub 

rozlewu wyrobów winiarskich jest obowiązany spełniać następujące warunki: 

 1) wdroŜyć system wewnętrznej kontroli wyrobu lub rozlewu wyrobów winiarskich, 

obejmujący w szczególności określenie: 

a) częstotliwości i sposobu pobierania próbek do badań jakościowych, 

b) metody badań, 
c) sposobu postępowania z wyrobami winiarskimi nieodpowiadającymi wymaganiom 

jakościowym; 

 2) dysponować planem zakładu obejmującym w szczególności pomieszczenia 

produkcyjne, magazynowe, socjalne i sanitarne, z zaznaczeniem: 

a) linii technologicznych, 

b) dróg przemieszczania surowców i produktów gotowych, 

c) stanowisk pracy; 

 3) wyznaczyć osobę odpowiedzialną za kontrolę jakości wyrobów winiarskich; 

 4) dysponować obiektami budowlanymi wyposaŜonymi w: 

a) zbiorniki do magazynowania i przechowywania wyrobów winiarskich, których 

całkowita pojemność technologiczna wynosi co najmniej 50 % miesięcznej wielkości 

wyrobu wyrobów winiarskich gronowych lub 75 % miesięcznej wielkości wyrobu 

fermentowanych napojów winiarskich, a w przypadku rozlewu wyrobów winiarskich 

pojemność technologiczna zbiorników powinna wynosić co najmniej 25 % miesięcznej 

wielkości rozlewu, 

b) urządzenia filtracyjne zapewniające uzyskanie wymaganej klarowności wyrobu, 

c) urządzenia do przygotowania opakowań jednostkowych, w szczególności urządzenia 

do ich mycia i dezynfekcji, 

d) urządzenia do napełniania opakowań jednostkowych, 

                                                 
59)

 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. Nr 96, poz. 959 i Nr 173, poz. 1808, z 2006 r. Nr 

171, poz. 1225 i Nr 208, poz. 1541, z 2008 r. Nr 145, poz. 915 oraz z 2009 r. Nr 3, poz. 11 i Nr 38, poz. 298. 
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e) urządzenia laboratoryjne umoŜliwiające przeprowadzenie analiz fizykochemicznych 

wyrabianych i rozlewanych wyrobów; 

 5) zapewnić, aby obiekty budowlane i urządzenia techniczne przeznaczone do 

wykonywania działalności gospodarczej w tym zakresie spełniały wymagania określone w 

przepisach o ochronie przeciwpoŜarowej, sanitarnych i o ochronie środowiska. 

2. Działalność gospodarczą w zakresie wyrobu lub rozlewu wyrobów winiarskich moŜe 

wykonywać przedsiębiorca: 

 1) posiadający tytuł prawny do obiektów budowlanych, w których ma być wykonywana 

działalność; 
 2) niekarany za przestępstwa przeciwko mieniu i wiarygodności dokumentów, a w 

przypadku przedsiębiorcy będącego osobą prawną - którego członek zarządu nie był 

karany za przestępstwa przeciwko mieniu i wiarygodności dokumentów. 

3. Działalność gospodarcza w zakresie wyrobu wyrobów winiarskich moŜe równieŜ 
obejmować rozlew wyrobionych wyrobów winiarskich.”; 

 

3) uchyla się art. 18 – 20; 

 

4) art. 21 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 21. 1. Kontroli działalności przedsiębiorców w zakresie przestrzegania przepisów 

ustawy dokonuje minister właściwy do spraw rynków rolnych. 

2. Minister właściwy do spraw rynków rolnych wydaje decyzję o zakazie 

wykonywania działalności w zakresie wyrobu lub rozlewu wyrobów winiarskich, w 

przypadku gdy: 

1) stwierdzi raŜące naruszenie warunków wymaganych do wykonywania działalności 

przez przedsiębiorcę; 
2) przedsiębiorca nie usunął naruszeń warunków wymaganych do wykonywania 

działalności w wyznaczonym przez organ kontroli terminie; 

3) właściwy dla podatnika naczelnik urzędu celnego cofnął zezwolenie na 

prowadzenie składu podatkowego. 

3. Minister właściwy do spraw rynków rolnych powiadamia naczelnika urzędu 

celnego właściwego ze względu na wydanie zezwolenia na prowadzenie składu 

podatkowego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku 

akcyzowym (Dz. U. z 2009 r. Nr 3, poz. 11) o decyzji, o której mowa w ust. 2.”; 

 

5) w art. 22 uchyla się ust. 1; 

 

6) uchyla się art. 29; 

 

7) art. 30 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 30. Kto wykonując działalność gospodarczą w zakresie wyrobu lub rozlewu 

wyrobów winiarskich, nie wdroŜył systemu kontroli wewnętrznej, nie dysponuje planem 

zakładu lub nie wyznaczył osoby odpowiedzialnej za kontrolę jakości podlega karze 

grzywny.”; 

 

8) uchyla się art. 32. 

 

 Art. 65. W ustawie z dnia 19 lutego 2004 r. o rybołówstwie (Dz. U. Nr 62, poz.574, z 

późn. zm.
60)

) wprowadza się następujące zmiany: 

                                                 
60)

 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 96, poz. 807, z 2006 r. Nr 220, poz. 

1600, z 2007 r. Nr 21, poz. 125 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97 i Nr 92, poz. 753. 
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1) w art. 14: 

a) uchyla się pkt 2, 

b) po pkt 2 dodaje się pkt 3 w brzmieniu: 

„3) wobec armatora ubiegającego się o wydanie licencji orzeczono środek karny 

polegający na zakazie prowadzenia działalności gospodarczej, o którym mowa w art. 39 

pkt 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. 

zm.
61)

), za przestępstwo popełnione przy uŜyciu statku morskiego.”; 

2) w art. 15 w ust. 1 w pkt 2 lit. b otrzymuje brzmienie: 

„b) wobec armatora orzeczono środek karny polegający na zakazie prowadzenia 

działalności gospodarczej, o którym mowa w art. 39 pkt 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 

r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.), za przestępstwo popełnione przy 

uŜyciu statku morskiego lub”; 

3) uchyla się art. 22; 

4) w art. 63 w ust. 2 uchyla się pkt 2. 

 

Art. 66. W ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, 

poz. 535, z późn. zm. 
62)

)  wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 33 uchyla się ust. 8; 

2) w art. 33a ust. 2 otrzymuje brzmienie:  

„2. Przepis ust. 1 stosuje się pod warunkiem: 

1) przedstawienia przez podatnika naczelnikowi urzędu celnego, przed którym podatnik 

dokonuje formalności związanych z importem towarów, wydanych nie wcześniej niŜ 6 

miesięcy przed dokonaniem importu: 

   a) zaświadczenia albo oświadczenia o braku zaległości we wpłatach naleŜnych składek na 

ubezpieczenie społeczne oraz we wpłatach poszczególnych podatków stanowiących dochód 

budŜetu państwa, przekraczających odrębnie z kaŜdego tytułu, w tym odrębnie w kaŜdym 

podatku, odpowiednio 3 % kwoty naleŜnych składek i naleŜnych zobowiązań podatkowych 

w poszczególnych podatkach; udział zaległości w kwocie składek lub podatku ustala się w 

stosunku do kwoty naleŜnych wpłat za okres rozliczeniowy, którego dotyczy zaległość, 

    b) potwierdzenia zarejestrowania podatnika jako podatnika VAT czynnego albo 

oświadczenia o zarejestrowaniu podatnika jako podatnika VAT czynnego; 

3) przedstawienia organowi celnemu w trybie stosowanym przy zabezpieczeniu naleŜności 

celnych zabezpieczenia w wysokości równej kwocie podatku, który ma być rozliczony w 

deklaracji podatkowej.”; 

 

3) po art. 33a dodaje się art. 33aa w brzmieniu: 

                                                                                                                                                         
 
61)

 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 128, poz. 840, z 1999 r. Nr 64, poz. 729 

i Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 48, poz. 548, Nr 93, poz. 1027 i Nr 116, poz. 1216, z 2001 r. Nr 98, poz. 1071, z 

2003 r. Nr 111, poz. 1061, Nr 179, poz. 1750, Nr 199, poz. 1935 i Nr 228, poz. 2255, z 2004 r. Nr 25, poz. 219, 

Nr 69, poz. 626, Nr 93, poz. 889 i Nr 243, poz. 2426, z 2005 r. Nr 86, poz. 732, Nr 90, poz. 757, Nr 132, poz. 

1109, Nr 163, poz. 1363, Nr 178, poz. 1479 i Nr 180, poz. 1493, z 2006 r. Nr 218, poz. 1592 i Nr 226, poz. 1648, 

z 2007 r. Nr 89, poz. 589, Nr 123, poz. 850 i Nr 124, poz. 859 i Nr 192, poz. 1378 oraz z 2008 r. Nr 122, poz. 

782, Nr 171, poz. 105 i Nr 214, poz. 1344. 

 
62)

 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 113, Nr 90, poz. 756, Nr 143 

poz. 1199 i Nr 179, poz. 1484, z 2006 r. Nr 143, poz. 1028 i 1029, z 2007 r. Nr 168, poz. 1187 i Nr 192, poz. 

1382 oraz z 2008 r. Nr 74, poz. 444, Nr 130, poz. 826, Nr 141, poz. 888 i Nr 209, poz. 1320 oraz z 2009 r. Nr 3, 

poz. 11. 
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„Art. 33aa. 1. W przypadku gdy towary zostaną objęte na terytorium kraju procedurą 
uproszczoną, o której mowa w art. 76 ust. 1 lit. a-c rozporządzenia Rady (EWG) nr 

2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz. 

Urz. WE L 302/1 z 19.10.1992, z późn. zm., Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, 

rozdz. 2 t. 4), w której okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy, podatnik 

dokonuje wpłaty kwoty obliczonego podatku w terminie do szesnastego dnia miesiąca 

następującego po tym okresie rozliczeniowym, nie później jednak niŜ przed złoŜeniem 

deklaracji dla podatku od towarów i usług, w której wykazuje te kwoty. 

2. Przepis ust. 1 ma zastosowanie pod warunkiem przedstawienia przez podatnika 

organowi celnemu, w którym podatnik rozlicza podatek z tytułu importu towarów, 

zaświadczenia albo oświadczenia, wydanego nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed 

dokonaniem importu, o: 

 1) braku zaległości w podatkach stanowiących dochody budŜetu państwa oraz 

zaległości z tytułu składek wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych; 

 2) zarejestrowaniu, jako podatnika VAT czynnego, od co najmniej 6 miesięcy.”; 

4) w art. 86 w ust. 4 pkt 5 otrzymuje brzmienie: 

„5) pojazdów samochodowych będących pojazdami specjalnymi w rozumieniu przepisów 

prawa o ruchu drogowym;”; 

5)  w art. 96 po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu: 

„3a. Osoby fizyczne rozpoczynające wykonywanie działalności gospodarczej oraz 

przedsiębiorcy podlegający wpisowi do rejestru przedsiębiorców mogą złoŜyć 
zgłoszenie rejestracyjne w organie ewidencyjnym, na podstawie przepisów o 

działalności gospodarczej albo w sądzie rejestrowym. Organ ewidencyjny albo 

sąd rejestrowy przekazuje zgłoszenie rejestracyjne naczelnikowi urzędu 

skarbowego w terminie określonym w odrębnych przepisach.”; 
6) uchyla się załącznik nr 9; 

7)w art. 111: 

a) po ust. 5 dodaje się ust. 5a-5ł w brzmieniu: 

„5a. Zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania sprzedaŜ w zakresie czynności 

wymienionych w załączniku nr 10 do ustawy. 

5b. Zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania równieŜ podatników 

dokonujących sprzedaŜy towarów i usług wymienionych w poz. 1-27 

załącznika nr 10 do ustawy, jeŜeli w poprzednim roku podatkowym udział 

obrotów z tytułu tej sprzedaŜy w obrotach ogółem podatnika z działalności 

określonej w ust. 1 był wyŜszy niŜ 70%. 

5c. Zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania podatników rozpoczynających 

sprzedaŜ towarów i usług wymienionych w poz. 1-27 załącznika nr 10 do 

ustawy, w przypadku gdy przewidywany przez podatnika udział obrotów z 

tytułu tej sprzedaŜy w obrotach ogółem podatnika z działalności określonej 

w ust. 1 planowanych do zrealizowania do końca roku podatkowego będzie 

wyŜszy niŜ 70%. 

5d. Zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania podatników opłacających 

zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej w zakresie 

działalności wymienionej: 

1) w części I w lp. 1, 10, 12, 26, 31-34, 40-45, 47-50, 54, 58, 65, 74, 77, 

78, 84, 92-95, w części V w lp. 3, 4 - usługi w zakresie transportu osób 

na rzece Dunajec przez flisaków pienińskich, w części VII w lp. 1 i 2, 

w części X i XI załącznika nr 3 do ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o 

zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów 

osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930, z późn. 
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zm.
63)

), wykonywanej bez zatrudniania pracowników, z wyjątkiem 

małŜonka; 

2) w części I w lp. 2, 7, 28, 35-39, 60-64, 79 i w części VIII załącznika nr 

3 do ustawy, o której mowa w pkt 1. 

5e. Zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania podatników, u których kwota 

obrotu z działalności, o której mowa w ust. 1, nie przekroczyła w 

poprzednim roku podatkowym kwoty 40.000 zł, z zastrzeŜeniem ust. 5i.  

5f. Zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania podatników rozpoczynających 

sprzedaŜ w ciągu roku podatkowego, z tym, Ŝe w przypadku przekroczenia 

kwoty obrotów w wysokości 20.000 zł, z działalności, o której mowa w ust. 

1, zwolnienie obowiązuje do przekroczenia tej kwoty. 

5g. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 5b i 5c, traci moc po upływie dwóch 

miesięcy: 

          1)licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po 

sześciomiesięcznym okresie prowadzenia sprzedaŜy w danym roku 

podatkowym, jeŜeli w okresie tym udział obrotów ze sprzedaŜy 

zwolnionej z obowiązku ewidencjonowania, której dotyczą poz. 1-27 

załącznika nr 10 do ustawy, w obrotach ogółem podatnika, z 

działalności określonej w ust. 1 był równy albo niŜszy niŜ 70% - w 

przypadku podatników kontynuujących działalność lub 

rozpoczynających działalność w pierwszym półroczu danego roku 

podatkowego lub  

2) licząc od 31 grudnia danego roku podatkowego - w przypadku 

podatników rozpoczynających działalność w drugim półroczu danego 

roku podatkowego, u których udział obrotów ze sprzedaŜy zwolnionej 

z obowiązku ewidencjonowania, której dotyczą poz. 1-27 załącznika nr 

10 do ustawy, w obrotach ogółem podatnika, z działalności określonej 

w ust. 1 był do końca danego roku podatkowego równy albo niŜszy niŜ 
70%. 

5h. Podatnicy, o których mowa w ust. 5d, w przypadku: 

1) zrzeczenia się zastosowania opodatkowania zryczałtowanym 

podatkiem dochodowym w formie karty podatkowej albo utraty prawa 

do rozliczania podatku dochodowego w tej formie, lub 

2) niedotrzymania warunku zwolnienia, o którym mowa w ust. 5d pkt 1  

– tracą prawo do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania po upływie 

dwóch miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po 

miesiącu, w którym nastąpiły te zdarzenia, nie wcześniej jednak niŜ z chwilą 
przekroczenia w trakcie roku podatkowego kwoty obrotów w wysokości 

40.000 zł – z działalności, o której mowa w ust.1. 

5i. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 5e, traci moc po upływie dwóch 

miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w 

którym, w trakcie danego roku podatkowego, kwota obrotów z działalności, 

o której mowa w ust. 1, przekroczyła 40.000 zł. 

                                                 
63)

 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w 
 
Dz.U. z 2000 r. Nr 104, poz. 1104 i Nr 122, poz. 1324, z 

2001 r. Nr 74, 784, Nr 88, poz. 961, Nr 125, poz. 1363 i 1369 i Nr 134, poz. 1509, z 2002 r. Nr 141, poz. 1183, 

Nr 169, poz. 1384, Nr 172, poz. 1412 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 96, poz. 874, Nr 135, 

poz. 1268, Nr 137, poz. 1302 i Nr 202, poz. 1958, z 2004 r. Nr 210, poz. 2135 i Nr 263, poz. 2619, z 2005 r. Nr 

143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1366 i Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 183, poz. 1353 i Nr 217, poz. 1588 oraz z 

2008 r. Nr 141, poz. 888 i Nr 143, poz. 894 i Nr 209, poz. 1316. 
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5j. Zwolnień z obowiązku ewidencjonowania, o których mowa w ust. 5a-5f, nie 

stosuje się bez względu na wysokość osiąganych obrotów: 

1) do podatników prowadzących działalność w zakresie sprzedaŜy gazu 

płynnego; 

2) przy świadczeniu usług przewozów regularnych i nieregularnych 

pasaŜerskich w samochodowej komunikacji, z wyjątkiem przewozów, 

o których mowa w poz. 6 i 7 załącznika nr 10 do ustawy; 

3) przy świadczeniu usług przewozu osób i ładunków taksówkami; 

4) przy dostawie: silników spalinowych tłokowych, wewnętrznego 

spalania, typu stosowanego w pojazdach mechanicznych (PKWiU 

34.10.1), nadwozi do pojazdów mechanicznych, przyczep i naczep 

(PKWiU 34.2), części i akcesoriów do pojazdów mechanicznych i ich 

silników (PKWiU 34.3); 

5) przy dostawie: 

a) sprzętu radiowego, telewizyjnego i telekomunikacyjnego, z 

wyłączeniem lamp elektronowych i innych elementów 

elektronicznych oraz części do aparatów i urządzeń do operowania 

dźwiękiem i obrazem, anten, (ex PKWiU 32), 

b) sprzętu fotograficznego, z wyłączeniem części i akcesoriów do 

sprzętu i wyposaŜenia fotograficznego, (ex PKWiU 33.40.3); 

6) przy dostawie wyrobów z metali szlachetnych lub z udziałem tych 

metali, których sprzedaŜ nie moŜe korzystać ze zwolnienia od podatku, 

o którym mowa w art. 113 ust. 1 i 9; 

7) przy dostawie nagranych, z zapisanymi danymi lub zapisanymi 

pakietami oprogramowania komputerowego (w tym równieŜ 
sprzedawanymi łącznie z licencją na uŜytkowanie): płyt CD, DVD, 

kaset magnetofonowych, taśm magnetycznych (w tym kaset wideo), 

dyskietek, kart pamięci, kartridŜy; 

8) przy dostawie wyrobów przeznaczonych do uŜycia, oferowanych na 

sprzedaŜ lub uŜywanych jako paliwa silnikowe albo jako dodatki lub 

domieszki do paliw silnikowych, bez względu na symbol PKWiU; 

9) przy dostawie wyrobów tytoniowych (PKWiU 16.00), napojów 

alkoholowych o zawartości alkoholu powyŜej 1,2% oraz napojów 

alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, 

w których zawartość alkoholu przekracza 0,5%, bez względu na 

symbol PKWiU, z wyjątkiem dostaw towarów, o których mowa w poz. 

43 załącznika nr 10 do ustawy. 

5k. Przepis ust. 5j pkt 4-7 nie ma zastosowania do zwolnień wynikających z 

poz. 34 załącznika nr 10 do ustawy z wyjątkiem sytuacji, w których podatnik 

utracił lub utraci prawo do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania na 

podstawie ust. 5h–5i. 

5l. W dniu powstania obowiązku ewidencjonowania, o którym mowa w. ust. 4, 

podatnicy są obowiązani rozpocząć ewidencjonowanie przy zastosowaniu co 

najmniej 1/5 (w zaokrągleniu w górę do liczb całkowitych) liczby kas 

rejestrujących, która zgodnie z ust. 4 została zgłoszona do naczelnika 

właściwego urzędu skarbowego na dzień rozpoczęcia ewidencjonowania. Od 

pierwszego dnia kaŜdego następnego miesiąca podatnicy są obowiązani 

zastosować do ewidencjonowania kolejne kasy rejestrujące, w liczbie nie 

mniejszej niŜ liczba kas rejestrujących przypadająca do ewidencjonowania w 
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pierwszym miesiącu ewidencjonowania wynikająca z dokonanego przez 

podatnika zgłoszenia. 

5ł. Rozpoczęcie ewidencjonowania na zasadach określonych w ust. 5l przedłuŜa 

odpowiednio okres zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania w części 

dotyczącej obrotów realizowanych na stanowiskach kasowych, na których 

ewidencjonowanie powinno być prowadzone w kolejnych miesiącach.”, 

b) w ust. 7 uchyla się pkt 3; 

8) dodaje się załącznik nr 10 w brzmieniu: 

CZYNNOŚCI ZWOLNIONE Z OBOWIĄZKU EWIDENCJONOWANIA 

 

Poz. 

 

 Symbol PKWiU
1)

 

 

 Nazwa towaru, usługi (czynności) 

 

1 2 3 

I. SprzedaŜ towarów lub świadczenie usług 

 

1 

 

ex 01.4 

 

Usługi związane z rolnictwem oraz chowem i hodowlą zwierząt, 
z wyjątkiem usług weterynaryjnych, z wyłączeniem: 

 

 

 

 

 
 1) usług wypoŜyczania sprzętu rolniczego i ogrodniczego bez 

obsługi; 

 

 

 

 

 
 2) usług ślusarskich i kowalskich 

 

2 

 

40 

 

Energia elektryczna, gaz, para wodna i gorąca woda 

 

3 

 

41 

 

Woda zgromadzona w zbiornikach i woda oczyszczona, usługi 

w zakresie rozprowadzania wody 

 

4 

 

55.23.11 

 

Usługi świadczone przez obozowiska dla dzieci 

 

5 

 

ex 55.23.15 

 
Usługi krótkotrwałego zakwaterowania pozostałe, gdzie indziej 

niesklasyfikowane (z wyłączeniem usług hotelarskich i 

turystycznych) - których świadczenie przez podatnika w całym 

zakresie dokumentowane jest fakturą 

 

6 

 

ex 60.21.2 

 

Przewozy miejskie rozkładowe pasaŜerskie, inne niŜ kolejowe, 

za które pobierane są ceny urzędowe ustalone przez gminę 
(Radę m.st. Warszawy) lub związek komunalny 

 

7 

 

ex 60.21.42 

 

Przewozy rozkładowe pasaŜerskie pozostałe, gdzie indziej 

niesklasyfikowane, za które pobierane są ceny urzędowe w 

wysokości ustalonej przez gminę (Radę m.st. Warszawy) lub 

związek komunalny 

 

8 

 

60.23.13 

 

Przewozy pasaŜerskie z wykorzystaniem ludzkiej lub zwierzęcej 

siły pociągowej 
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9 

 

ex 63.12.14 

 
Usługi magazynowania i przechowywania towarów pozostałe - 

wyłącznie przechowywanie i dozór mienia - których 

świadczenie przez podatnika w całym zakresie dokumentowane 

jest fakturą 

 

10 

 

 ex 63.21.10-00.10 

 

Usługi przechowalni bagaŜu na dworcach kolejowych - 

wyłącznie świadczone przy uŜyciu urządzeń słuŜących do 

automatycznej obsługi, które równieŜ w systemie 

bezobsługowym przyjmują naleŜność 
 

11 

 

 ex 63.21.21-00.10 

 

Usługi przechowalni bagaŜu na dworcach autobusowych - 

wyłącznie świadczone przy uŜyciu urządzeń słuŜących do 

automatycznej obsługi, które w systemie bezobsługowym 

przyjmują naleŜność 
 

12 

 

 ex 64.1 

 

Usługi pocztowe i kurierskie, z wyłączeniem usług w zakresie 

przygotowania oraz dostawy towarów na zamówienie 

 

13 

 

 64.2 

 

Usługi telekomunikacyjne 

 

14 

 

 ex 70.2 

 

Usługi w zakresie wynajmowania nieruchomości na własny 

rachunek - których świadczenie przez podatnika w całym 

zakresie dokumentowane jest fakturą 
 

15 

 

 ex 70.3 

 

Usługi obsługi nieruchomości świadczone na zlecenie - których 

świadczenie przez podatnika w całym zakresie dokumentowane 

jest fakturą 
 

16 

 

 ex 74.2 

 

Usługi architektoniczne i inŜynierskie - wyłącznie usługi 

rzeczoznawstwa - których świadczenie przez podatnika w całym 

zakresie dokumentowane jest fakturą 
 

17 

 

 ex 74.5 

 

Usługi rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu - 

których świadczenie przez podatnika w całym zakresie 

dokumentowane jest fakturą 
 

18 

 

 ex 74.6 

 

Usługi detektywistyczne i ochroniarskie - których świadczenie 

przez podatnika w całym zakresie dokumentowane jest fakturą 
 

19 

 

 74.7 

 

Usługi sprzątania i czyszczenia obiektów 

 

20 

 

 ex 74.83 

 

Usługi sekretarskie i tłumaczenia, z wyłączeniem usług 

drukarskich i powielaczowych 

 

21 

 

 ex 74.84 

 

Usługi komercyjne pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane, 

z wyłączeniem usług związanych z organizacją wystaw i targów 

- których świadczenie przez podatnika w całym zakresie 

dokumentowane jest fakturą 
22  75 Usługi w zakresie administracji publicznej, obrony narodowej, 



                                                                                                              Projekt 1.4.12.10.09 

 120

  obowiązkowych ubezpieczeń społecznych 

 

23 

 

 90.0 

 

Usługi w zakresie gospodarki ściekami oraz wywozu i 

unieszkodliwiania odpadów, usługi sanitarne i pokrewne 

 

24 

 

 91 

 

Usługi świadczone przez organizacje członkowskie, gdzie 

indziej niesklasyfikowane 

 

25 

 

 ex 93.05 

 

Usługi pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane, wyłącznie w 

zakresie usług schronisk dla zwierząt 
 

26 

 

 95 

 

Usługi świadczone w gospodarstwach domowych 

 

27 

 

 99 

 

Usługi świadczone przez organizacje i zespoły eksterytorialne 

 

II. SprzedaŜ dotycząca szczególnych czynności 

 

28 

 

  

 

Dostawa towarów i świadczenie usług przez podatnika na rzecz 

jego pracowników oraz przez spółdzielnie mieszkaniowe na 

rzecz członków lub innych osób, którym przysługuje 

spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub które są 
właścicielami lokali połoŜonych w budynkach 

administrowanych przez spółdzielnie mieszkaniowe, jak 

równieŜ przez wspólnoty mieszkaniowe na rzecz właścicieli 

lokali
2)

 

 

29 

 

  

 

Świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nie prowadzących 

działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, o ile 

łącznie zostaną spełnione następujące warunki:
2)

 

 

 

 

  

 
1) kaŜde świadczenie usługi dokonane przez podatnika jest 

dokumentowane fakturą, w której zawarte są w 

szczególności dane identyfikujące odbiorcę; 

 

 

 

  

 

2) liczba wszystkich dokonanych operacji świadczenia usług, o 

których mowa w pkt 1, w poprzednim roku podatkowym nie 

przekroczyła 50, przy czym liczba odbiorców tych usług w tym 

okresie była mniejsza niŜ 20
3)

 

30 

 

  

 

Dostawa nieruchomości 

 

31 

 

  

 

Dostawa towarów w systemie wysyłkowym (pocztą lub 

przesyłkami kurierskimi), z wyjątkiem dostawy paliw płynnych, 

gazowych oraz dostaw towarów wymienionych w art.111 ust. 

5j, za które zapłata w całości następuje za pośrednictwem poczty 

lub banku na rachunek bankowy podatnika, pod warunkiem Ŝe z 

ewidencji i dowodów dokumentujących transakcję 
jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie dostawy zapłata 

dotyczyła
2),4)
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32 

 

  

 

Świadczenie usług, za które zapłata w całości następuje za 

pośrednictwem poczty lub banku na rachunek bankowy 

podatnika, pod warunkiem Ŝe z ewidencji i dowodów 

dokumentujących transakcję jednoznacznie wynika, jakiej 

konkretnie transakcji zapłata dotyczyła
2)

  

 

33 

 

  

 

DzierŜawa gruntów oraz oddanie w uŜytkowanie wieczyste 

nieruchomości gruntowych 

 

34 

 

  

 

Dostawa produktów (rzeczy) -dokonywana przy uŜyciu 

urządzeń słuŜących do automatycznej sprzedaŜy, które w 

systemie bezobsługowym przyjmują naleŜność i wydają towar, z 

wyjątkiem sprzedaŜy paliw płynnych i gazowych oraz dostawy: 

1) silników spalinowych tłokowych, wewnętrznego spalania, 

typu stosowanego w pojazdach mechanicznych (PKWiU 

34.10.1), nadwozi do pojazdów mechanicznych, przyczep i 

naczep (PKWiU 34.2), części i akcesoriów do pojazdów 

mechanicznych i ich silników (PKWiU 34.3); 

2) a)sprzętu radiowego, telewizyjnego i telekomunikacyjnego, 

z wyłączeniem lamp elektronowych i innych elementów 

elektronicznych oraz części do aparatów i urządzeń do 

operowania dźwiękiem i obrazem, anten, (ex PKWiU 32), 

b) sprzętu fotograficznego, z wyłączeniem części i 

akcesoriów do sprzętu i wyposaŜenia fotograficznego, 

(ex PKWiU 33.40.3); 

 3) wyrobów z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali, 

których sprzedaŜ nie moŜe korzystać ze zwolnienia od 

podatku, o którym mowa w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy; 

 4) nagranych, z zapisanymi danymi lub zapisanymi pakietami 

oprogramowania komputerowego (w tym równieŜ 
sprzedawanymi łącznie z licencją na uŜytkowanie): płyt CD, 

DVD, kaset magnetofonowych, taśm magnetycznych (w 

tym kaset wideo), dyskietek, kart pamięci, kartridŜy; 

 5) wyrobów przeznaczonych do uŜycia, oferowanych na 

sprzedaŜ lub uŜywanych jako paliwa silnikowe albo jako 

dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, bez względu 

na symbol PKWiU; 

 6) wyrobów tytoniowych (PKWiU 16.00), napojów 

alkoholowych o zawartości alkoholu powyŜej 1,2% oraz 

napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i 

napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu 

przekracza 0,5%, bez względu na symbol PKWiU, z 

wyjątkiem dostaw towarów, o których mowa w poz. 43 

załącznika. 

 

 

35 

 

  

 

Usługi świadczone przy uŜyciu urządzeń, w tym wydających 

bilety, obsługiwanych przez klienta, które równieŜ w systemie 

bezobsługowym przyjmują naleŜność:2)
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1) w bilonie lub banknotach, lub  

 

 

 

  

 
 2) innej formie (bezgotówkowej), jeŜeli z ewidencji i 

dowodów dokumentujących transakcję jednoznacznie 

wynika, jakiej konkretnie transakcji zapłata dotyczyła 

 

36 

 

  

 

Przyjmowanie przez rewizorów, w przypadku braku 

odpowiedniego dokumentu przewozu albo dokumentu 

uprawniającego do przejazdu bezpłatnego lub ulgowego, 

naleŜności związanych z wykonywaniem usług przewozu osób i 

opłaty dodatkowej, a w przypadku transportu kolejowego - 

równieŜ przez druŜyny konduktorskie 

 

37 

 

  

 

SprzedaŜ biletów komunikacji lotniczej oraz posiłków i 

towarów na pokładach samolotów 

 

38 

 

  

 

SprzedaŜ biletów i rezerwacja miejsc przy przewozach 

rozkładowych pasaŜerskich, za które zapłata w całości następuje 

za pośrednictwem poczty lub banku na rachunek bankowy 

podatnika, pod warunkiem Ŝe z ewidencji dowodów 

dokumentujących transakcję jednoznacznie wynika, jakiej 

konkretnie transakcji zapłata dotyczyła
2)

 

 

39 

 

  

 

Czynności wymienione w art. 7 ust. 1 pkt 5 i ust. 2 oraz art.8 

ust.2 ustawy 

 

40 

 

  

 

Usługi stołówek w placówkach wymienionych w art. 43 ust. 9 

ustawy, prowadzonych przez te placówki, udostępnianych 

wyłącznie dla uczniów, studentów i innych podopiecznych oraz 

nauczycieli i personelu 

 

 

Objaśnienia: 

ex - dotyczy wyłącznie danej usługi z danego grupowania. 
1)

 Zastosowana symbolika PKWiU odpowiada Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług, o 

której mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie 

Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) - Dz. U. Nr 89, poz. 844, z późn. zm. - 

w brzmieniu obowiązującym na dzień wejścia w Ŝycie ustawy. 
2)

 Nie dotyczy podatników, którzy rozpoczęli ewidencjonowanie tych usług (sprzedaŜy 

towarów) przed dniem 1 stycznia 2011 r. 
3)

 Dotyczy równieŜ podatników rozpoczynających wykonywanie sprzedaŜy, w ciągu roku 

podatkowego, jeŜeli do końca tego roku podatkowego podatnik spełni warunki, o których 

mowa w poz. 35 załącznika, z tym Ŝe w przypadku podatników rozpoczynających 

wykonywanie czynności w drugiej połowie roku podatkowego r., jeŜeli liczba operacji 

świadczenia tych usług do końca roku nie przekroczy odpowiednio 25, a liczba 

odbiorców tych usług - 10. 
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4)
 W zakresie sprzedaŜy wysyłkowej towarów korzystanie ze zwolnienia z obowiązku 

ewidencjonowania moŜliwe jest tylko przez podatników, którzy niezaleŜnie od innych 

wymogów dotyczących zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania prowadzą 
szczegółową ewidencję dowodów zapłaty, na podstawie której moŜna ustalić równieŜ 
dane (w tym adres) osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej lub 

rolnika ryczałtowego, na rzecz których dokonano wysyłki towarów.”; 

9) w art. 127: 

a) ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. Zwrot podatku podróŜnym jest dokonywany w złotych przez sprzedawcę lub przez 

podmioty, których przedmiotem działalności jest dokonywanie zwrotu, o którym mowa 

w art. 126 ust. 1. Zwrot podatku jest dokonywany w formie wypłaty gotówkowej, czeku 

bankowego lub przekazu  elektronicznego.”, 

 b) ust. 8 otrzymuje brzmienie: 

„8. Podmioty, o których mowa w ust. 5, niebędące sprzedawcami, mogą dokonywać 
zwrotu, o którym mowa w art. 126 ust. 1, pod warunkiem Ŝe zawiadomiły na piśmie 

naczelnika urzędu skarbowego o zamiarze rozpoczęcia działalności w zakresie zwrotu 

podatku podróŜnym.”, 

c) po ust. 8 dodaje się ust. 8a w brzmieniu: 

„8a. Podmioty, o których mowa w ust. 8, mogą dokonywać zwrotu podatku, jeŜeli są 
zarejestrowanymi podatnikami podatku.”, 

 d) uchyla się ust. 9; 

10)  art. 129 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 129.1. Do dostawy towarów, od których dokonano zwrotu podatku podróŜnemu oraz do 

dostawy towarów od których  podróŜny nabył prawo do uzyskania zwrotu podatku, 

sprzedawca stosuje stawkę podatku 0% pod warunkiem, Ŝe:  

 1) spełnił warunki, o których mowa w art. 127 ust. 4 pkt 1 i 4, oraz 

  2) przed upływem terminu do złoŜenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy 

otrzymał dokument określony w art. 128 ust. 2, zawierający potwierdzenie wywozu tych 

towarów poza terytorium Wspólnoty. 

2. Otrzymanie przez podatnika dokumentu potwierdzającego wywóz towaru poza terytorium 

Wspólnoty w terminie późniejszym niŜ określony w ust. 1 pkt 2, nie później jednak niŜ przed 

upływem 8 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dokonano dostawy ,upowaŜnia 

podatnika do dokonania korekty podatku naleŜnego od tej dostawy lub do obniŜenia kwoty 

podatku naleŜnego od tej dostawy w deklaracji podatkowej za okres rozliczeniowy, w którym 

podatnik otrzymał dokument określony w art.128 ust 2. 

3. Otrzymanie przez  podatnika, dokonującego  zwrotu podatku podróŜnym za pośrednictwem 

podmiotu, o którym mowa w art.127 ust.8,  dokumentu potwierdzającego wywóz towaru poza 

terytorium Wspólnoty  w terminie późniejszym niŜ określony w ust. 1 pkt.2, nie później 

jednak niŜ przed upływem 10 miesięcy , licząc od końca miesiąca, w którym dokonano 

dostawy, upowaŜnia podatnika do dokonania korekty podatku naleŜnego od tej dostawy lub 

do obniŜenia kwoty podatku naleŜnego od tej dostawy  w deklaracji podatkowej za okres 

rozliczeniowy, w którym podatnik otrzymał dokument określony w art.128 ust 2.”; 

11) w art. 130 : 

a)  w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) dokumentu, o którym mowa w art.128 ust. 2, z zastrzeŜeniem ust. 5;”, 

b)  w ust. 2 dodaje się pkt 3 i 4  w brzmieniu: 

„3) moŜliwość dokumentowania dokonywanych wypłat podatku wynikających z art. 127 

ust. 5; 

4) moŜliwość dokumentowania zakupów niezaleŜnie od ich  ilości  z uwzględnieniem 

minimalnej kwoty zakupu, przy której moŜna Ŝądać zwrotu podatku.”, 
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c)  dodaje się ust.5 w brzmieniu: 

„5. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi , w drodze rozporządzenia, 

wymagania dotyczące dokumentu odrębnego od wzoru , o którym mowa w art. 130 ust. 1 

pkt 2, wystawianego przez podatników dokonujących zwrotu podatku za pośrednictwem 

podmiotu, o którym mowa w art. 127 ust. 8 z uwzględnieniem art. 128 ust. 2.”. 

Art. 67.  W ustawie z dnia z dnia 11 marca 2004 r. o Agencji Rynku Rolnego i 

organizacji niektórych rynków rolnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 231 poz. 1702, z 2008 r. Nr 227, 

poz. 1505 oraz z 2009 Nr 19, poz. 100 i Nr 95, poz. 792) w art. 22: 

1) w ust. 5 dodaje się pkt 4 – 6 w brzmieniu: 

„4) numer przedsiębiorcy w Krajowym Rejestrze Sądowym albo Ewidencji 

Działalności Gospodarczej, jeŜeli numer taki został nadany; 

5)  numer producenta rolnego nadany w krajowym systemie ewidencji producentów, 

ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności; 

6)  numer rachunku bankowego przedsiębiorcy.”; 

2) uchyla się ust. 5a; 

3)  ust. 6a otrzymuje brzmienie: 

„6a. Przedsiębiorca, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, nieposiadający obywatelstwa 

polskiego lub nieposiadający siedziby lub miejsca zamieszkania na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej lub nieprowadzący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

działalności, do wniosku dołącza oświadczenie potwierdzone przez notariusza, 

właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju pochodzenia przedsiębiorcy lub 

kraju, w którym przedsiębiorca ten ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, zawierające 

dane zawarte w formularzu.”; 

4) po ust. 6a dodaje się ust. 6b w brzmieniu: 

„6b. Do przedsiębiorców obowiązanych do składania zaświadczeń stosuje się 
odpowiednio przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej dotyczące 

oświadczeń.”. 
 

 

 Art. 68. W ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 

115, poz. 728, z późn. zm.
64)

) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 8 po ust. 13 dodaje się ust. 14 w brzmieniu: 

„14. Do osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą obowiązanych do 

składania zaświadczeń stosuje się odpowiednio przepisy ustawy o swobodzie 

działalności gospodarczej dotyczące oświadczeń.”; 
 

2) w art. 57: 

a) ust.3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Wojewoda wydaje zezwolenie, jeŜeli podmiot o nie występujący: 

1) spełnia warunki określone w niniejszej ustawie; 

2) spełnia standardy, o których mowa w art. 55 ust. 1 i 2; 

3) złoŜy wniosek o zezwolenie.”, 

                                                 
64)

 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 171, poz. 1056, Nr 

216, poz. 1367, Nr 220, poz. 1431 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 65, poz. 554, Nr 69, 

poz. 690 i Nr 92, poz. 753. 
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b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a i 3b w brzmieniu: 

„ 3a. Wniosek o zezwolenie na prowadzenie domu pomocy społecznej zawiera: 

1) nazwę podmiotu, jego siedzibę i adres, a w przypadku osoby fizycznej takŜe 

dane osobowe (imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL); 

2) numer w rejestrze przedsiębiorców albo w ewidencji działalności 

gospodarczej albo wskazanie dokumentu określającego status prawny 

podmiotu; 

3) numer identyfikacji podatkowej (NIP); 

4) numer identyfikacji statystycznej (REGON); 

5) nazwę, adres i typ domu pomocy społecznej; 

6) liczbę miejsc przeznaczonych dla mieszkańców domu; 

7) strukturę zatrudnienia i zakres świadczonych usług przez poszczególne 

grupy personelu. 

3b. Do wniosku o zezwolenie naleŜy dołączyć: 
1) kopię dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości, na 

której jest usytuowany dom; 

2) dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań określonych odrębnymi 

przepisami; 

3) regulamin organizacyjny domu pomocy społecznej lub jego projekt; 

4) w przypadku podmiotów, o których mowa w ust. 1 pkt 2-4: 

a) dokumenty potwierdzające status prawny podmiotu, w przypadku gdy nie 

podlega wpisowi do rejestru przedsiębiorców lub zgłoszeniu do ewidencji działalności 

gospodarczej, 

b) informację o sposobie finansowania domu, 

c) zaświadczenie, Ŝe osoba, która będzie kierowała domem jest zdolna ze 

względu na stan zdrowia do kierowania domem, 

d) zaświadczenie albo oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami wobec urzędu 

skarbowego i składkami do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz o niekaralności za 

przestępstwo umyślne osoby, która będzie kierowała domem.”, 

c) ust. 8 otrzymuje brzmienie: 

„8. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze 

rozporządzenia: 

 1) sposób funkcjonowania określonych typów domów pomocy społecznej i 

obowiązujący standard podstawowych usług świadczonych przez domy pomocy 

społecznej, 

 2) wzór wniosku o wydanie zezwolenia, 

 3) tryb kierowania i przyjmowania osób ubiegających się o przyjęcie do domu 

pomocy społecznej 

- uwzględniając indywidualne potrzeby i moŜliwości psychofizyczne mieszkańców 

domów oraz osób kierowanych do domów pomocy społecznej.”; 

3) w art. 57a ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. JeŜeli podmiot, któremu wydano zezwolenie na prowadzenie domu pomocy 

społecznej: 

 1) przestał spełniać warunki określone w niniejszej ustawie, 

 2) przestał spełniać standardy, o których mowa w art. 55 ust. 1 i 2, 

 3) nie przedstawi na Ŝądanie wojewody w wyznaczonym terminie aktualnych 

dokumentów, oświadczeń lub informacji, o których mowa w art. 57 ust. 3b 

- wojewoda wyznacza dodatkowy termin na spełnienie warunków lub standardów 

albo na dostarczenie wymaganych dokumentów, oświadczeń lub informacji.”; 
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4) po art. 67 dodaje się art. 67a w brzmieniu: 

   „Art. 67a. Do przedsiębiorców obowiązanych do składania zaświadczeń stosuje się 
odpowiednio przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej dotyczące 

oświadczeń.”; 

 

5) w art. 80a ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Wojewoda wydaje zezwolenie, jeŜeli podmiot o nie występujący: 

 1) spełnia warunki określone w niniejszej ustawie; 

 2) spełnia standardy, o których mowa w art. 81 ust. 10 pkt 4 i 5; 

 3) przedstawi: 

a) dokumenty potwierdzające tytuł prawny do nieruchomości, na której jest 

połoŜona placówka, 

b) dokumenty potwierdzające spełnianie wymagań określonych odrębnymi 

przepisami, 

c) regulamin organizacyjny placówki lub jego projekt, 

d) w przypadku podmiotów, o których mowa w ust. 1 pkt 2: 

   – dokumenty potwierdzające status prawny tego podmiotu, 

–  informację o sposobie finansowania placówki, 

–  zaświadczenie, Ŝe osoba, która będzie kierowała placówką ze 

względu na stan zdrowia jest ona zdolna do kierowania placówką, 
– zaświadczenie albo oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami 

wobec urzędu skarbowego i składkami do Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych  oraz o niekaralności za przestępstwo umyślne osoby, 

która będzie kierowała placówką.”; 

6) w art. 107: 

a) po ust. 5 dodaje się ust. 5a – 5c w brzmieniu: 

„5a. Sytuację osobistą, rodzinną, dochodową i majątkową osoby lub rodziny 

ustala się na podstawie następujących dokumentów: 

 1) dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego toŜsamość; 
 2) skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka lub ksiąŜeczki zdrowia dziecka 

(do wglądu) - w przypadku gdy dziecko nie figuruje w dowodzie osobistym 

opiekuna prawnego; 

 3) dokumentów określających status cudzoziemca w Rzeczypospolitej 

Polskiej; 

 4) decyzji właściwego organu w sprawie renty, emerytury, świadczenia 

przedemerytalnego lub zasiłku przedemerytalnego; 

 5) orzeczenia komisji do spraw inwalidztwa i zatrudnienia wydanego przed 

dniem 1 września 1997 r., orzeczenia lekarza orzecznika o niezdolności do 

pracy, niezdolności do samodzielnej egzystencji, orzeczenia komisji 

lekarskiej; 

 6) orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu 

niepełnosprawności; 

 7) zaświadczenia albo oświadczenia o wysokości wynagrodzenia z tytułu 

zatrudnienia, zawierającego informacje o wysokości potrąconej zaliczki na 

podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie 

zdrowotne, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w części 

finansowanej przez ubezpieczonego oraz składki na ubezpieczenie 

chorobowe; 

 8) zaświadczenia albo oświadczenia o wysokości wynagrodzenia 
uzyskiwanego na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o 
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dzieło albo w okresie członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub 

spółdzielni kółek rolniczych (usług rolniczych), zawierającego informacje o 

potrąconej zaliczce na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na 

ubezpieczenie zdrowotne, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w 

części finansowanej przez ubezpieczonego oraz składki na ubezpieczenie 

chorobowe; 

 9) zaświadczenia albo oświadczenia o okresie zatrudnienia, w tym o 

okresach, za które były opłacane składki na ubezpieczenia społeczne, oraz o 

okresach nieskładkowych; 

 10) dowodu otrzymania renty lub emerytury, zasiłku przedemerytalnego lub 

świadczenia przedemerytalnego; 

 11) zaświadczenie urzędu gminy albo oświadczenia o powierzchni 
gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych; 

 12) zaświadczenia albo oświadczenia o kontynuowaniu nauki w 
gimnazjum, szkole ponadgimnazjalnej, szkole ponadpodstawowej lub 

szkole wyŜszej; 

 13) decyzji starosty o uznaniu lub odmowie uznania za osobę bezrobotną, 
utracie statusu osoby bezrobotnej, o przyznaniu, odmowie przyznania, 

wstrzymaniu, wznowieniu wypłaty oraz utracie lub pozbawieniu prawa do 

zasiłku dla bezrobotnych, dodatku szkoleniowego, stypendium, dodatku 

aktywizacyjnego albo oświadczenia o pozostawaniu w ewidencji 

bezrobotnych lub poszukujących pracy; 

 14) decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o ustaleniu kapitału 

początkowego; 

 15) zaświadczenia albo oświadczenia o zobowiązaniu do opłacania składki 

na ubezpieczenie społeczne rolników; 

 16) zaświadczenia albo oświadczenia o zadeklarowanej podstawie 

wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne osób prowadzących 

pozarolniczą działalność gospodarczą; 
 17) zaświadczenia albo oświadczenia, o którym mowa w art. 8 ust. 7 i 8 

ustawy; 

 18) oświadczenia o uzyskaniu dochodu, o którym mowa w art. 8 ust. 11 i 12 

ustawy; 

 19) decyzji organów przyznających świadczenia pienięŜne; 

 20) oświadczenia o stanie majątkowym. 

5b.  Oświadczenia, o których mowa w ust. 5a oraz w art. 57 ust. 3b pkt 4 i art. 80a 

ust. 3 składane są pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania, 

zgodnie z Kodeksem karnym. 

  5c. Organ administracji publicznej lub państwowa jednostka organizacyjna, której 

składa się oświadczenie, poucza przed jego złoŜeniem o odpowiedzialności karnej, o 

której mowa w ust. 5b.”. 
 

b) ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

„6. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze 

rozporządzenia, sposób przeprowadzania rodzinnego wywiadu środowiskowego, 

uwzględniając miejsce i terminy jego przeprowadzania, wzór kwestionariusza 

wywiadu, uwzględniając w szczególności sytuacje, w których wypełnia się 
poszczególne części kwestionariusza wywiadu, wzór oświadczenia o stanie 

majątkowym, wzór druku "Pomoc Społeczna - Niebieska Karta" oraz wzór 

legitymacji pracownika socjalnego.”. 
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 Art. 69. W ustawie z dnia 19 marca 2004 r. - Prawo celne (Dz. U. Nr 68, poz. 622 z 

późn. zm.
65)

) wprowadza się następujące zmiany: 

1) po art. 8 dodaje się art. 8a w brzmieniu: 

„Art. 8a. Do przedsiębiorców zobowiązanych do składania zaświadczeń na 

podstawie przepisów ustawy stosuje się odpowiednio przepisy ustawy o 

swobodzie działalności gospodarczej dotyczące oświadczeń.”; 
 

2) w art. 26 po ust. 6 dodaje się ust. 7 w brzmieniu: 

„7. W przypadku, gdy składającym wniosek, o którym mowa w ust. 1 jest osoba 

prowadząca działalność gospodarczą, we wniosku podaje dodatkowo numer w 

rejestrze przedsiębiorców albo w ewidencji działalności gospodarczej, numer  

identyfikacji podatkowej (NIP) oraz numer identyfikacyjny REGON. Nie jest 

wymagane potwierdzanie tych danych dokumentami.”; 

3) art. 28 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 28. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze 

rozporządzenia, ogólne warunki i wzory ewidencji prowadzonych w wolnym obszarze 

celnym lub składzie wolnocłowym, mając na uwadze zapewnienie w szczególności 

przejrzystości rozchodów i przemieszczeń towarów oraz ewidencji maszyn, urządzeń i 
wyposaŜenia.”; 

4) po art. 28 dodaje się art. 28a w brzmieniu: 

„Art. 28a. 1. Osoby, o których mowa w art. 799 lit. c rozporządzenia Komisji (EWG) 

nr 2454/93 z dnia 2 lipca 1993 r. ustanawiającego przepisy w celu wykonania 

rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks 

Celny (Dz. Urz. WE L 253 z 11.10.1993), ostatnio zmienione rozporządzeniem 

Komisji (WE) nr 2286/2003 z dnia 18 grudnia 2003 r. zmieniającym rozporządzenie 

Komisji (EWG) nr 2454/93 ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia 

Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz. Urz. UE 

L 343 z 31.12.2003), zwanego dalej "Rozporządzeniem Wykonawczym", składają do 

dyrektora izby celnej właściwego ze względu na połoŜenie wolnego obszaru celnego 

pisemne powiadomienie o rozpoczęciu działalności w wolnym obszarze celnym. 

2. Powiadomienie powinno zawierać w szczególności: 

1) określenie osoby, która zamierza prowadzić działalność w wolnym obszarze 

celnym; 

2) numer w rejestrze przedsiębiorców albo w ewidencji działalności 

gospodarczej, numer  identyfikacji podatkowej (NIP) oraz numer 

identyfikacyjny REGON; 

3) rodzaj działalności, jaka będzie prowadzona w wolnym obszarze celnym; 

4) wskazanie terminu rozpoczęcia działalności w wolnym obszarze celnym; 

5) określenie techniki wykorzystywanej do prowadzenia ewidencji towarowej. 

3. Do powiadomienia naleŜy dołączyć poświadczoną urzędowo kopię zezwolenia lub 

koncesji, w przypadku działalności, której prowadzenie wymaga zezwolenia lub 

koncesji. 

4. Zmiana danych, o których mowa w ust. 2 pkt 3-5 lub wynikających z dokumentów, 

o których mowa w ust. 3, wymaga zgłoszenia, na zasadach, o których mowa w ust. 1, 

w terminie 14 dni od dnia ich powstania.”. 

                                                 

65)
 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 oraz z 2008 r. Nr 209, 

poz. 1320 i Nr 215, poz. 1355. 
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Art. 70. W ustawie z dnia 31 marca 2004 r. o przewozie koleją towarów 

niebezpiecznych (Dz. U. Nr 97, poz. 962, z późn. zm.
66)

) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 39: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Działalność gospodarcza w zakresie prowadzenia kursów początkowych i kursów 

doskonalących, zwanych dalej „kursami”, wymaga pisemnego zgłoszenia Prezesowi 

UTK.”, 

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1, powinno zawierać następujące dane: 

 1) firmę przedsiębiorcy oraz jego siedzibę i adres albo adres zamieszkania; 

 2) numer w rejestrze przedsiębiorców albo ewidencji działalności gospodarczej; 

 3) numer identyfikacji podatkowej (NIP); 

 4) zakres prowadzonych kursów; 

 5) datę i podpis przedsiębiorcy.”, 

c) uchyla się ust. 4 i 5; 

2) art. 44 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 44. 1. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, o której mowa w art. 39 

ust. 1: 

1) w sposób niezgodny z przepisami wydanymi na podstawie art. 40; 

2) w sposób niezgodny z informacją, o której mowa w art. 43 pkt 1, a takŜe w 

przypadku: 

3) wydania niezgodnego ze stanem faktycznym zaświadczenia o ukończeniu kursu; 

4) uniemoŜliwienia przeprowadzenia kontroli, o której mowa w art. 43 pkt 1 -Prezes 

UTK wzywa do usunięcia naruszeń w wyznaczonym terminie. 

2. W przypadku nie usunięcia naruszeń, o których mowa w ust. 1, w terminie określonym 

w wezwaniu, Prezes UTK wydaje decyzję o zakazie wykonywania działalności 

gospodarczej, o której mowa w art. 39 ust. 1, przez okres 3 lat.”; 

3) w art. 45 wprowadza się następujące zmiany: 

a) uchyla się ust. 1 i 2, 

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. W celu wykazania spełniania wymagań, o których mowa w art. 39 ust. 2, 

przedsiębiorca jest obowiązany: 

 1) posiadać dokument określający status podmiotu będącego osobą prawną lub jednostką 
organizacyjną niemającą osobowości prawnej, a w przypadku osoby fizycznej - 

dokument stwierdzający toŜsamość; 
2) posiadać kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje wykładowców; 

3) przedstawić na wezwanie organu kontrolującego oświadczenie o niezaleganiu w 

zakresie regulowania zobowiązań podatkowych, opłat i składek na ubezpieczenie 

społeczne.”.  

 

Art. 71. W ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach 

rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.
67)

) wprowadza się następujące 

zmiany: 

                                                 
66)

 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 141, poz. 1184, z 2006 r. Nr 249, poz. 

1834 oraz z 2007 r. Nr 176, poz. 1238. 
67)

  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 

134, poz. 850, Nr 171, poz. 1056, Nr 216, poz. 1367 i Nr 237, poz. 1654 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 69, poz. 

595, Nr 91, poz. 742, Nr 97, poz. 800, Nr 115, poz. 964, Nr 125, poz. 1035 i Nr 127, poz. 1052. 
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1) w art. 8 ust. 1 uchyla się pkt 17; 

2) art. 18 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 18. 1. Prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług: 

1) pośrednictwa pracy, polegających w szczególności na: 

a) udzielaniu pomocy osobom w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia lub innej 

pracy zarobkowej oraz pracodawcom w pozyskaniu pracowników o poszukiwanych 

kwalifikacjach zawodowych, 

b) pozyskiwaniu i upowszechnianiu ofert pracy, 

c) udzielaniu pracodawcom informacji o kandydatach do pracy, w związku ze 

zgłoszoną ofertą pracy, 

d) informowaniu kandydatów do pracy oraz pracodawców o aktualnej sytuacji i 

przewidywanych zmianach na lokalnym rynku pracy, 

e) inicjowaniu i organizowaniu kontaktów osób poszukujących odpowiedniego 

zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej z pracodawcami, 

f) kierowaniu osób do pracy za granicą u pracodawców zagranicznych, o którym 

mowa w art. 85 ust. 2; 

2) doradztwa personalnego, polegających w szczególności na: 

a) prowadzeniu analizy zatrudnienia u pracodawców, określaniu kwalifikacji 

pracowników i ich predyspozycji oraz innych cech niezbędnych do wykonywania 

określonej pracy, 

b) wskazywaniu źródeł i metod pozyskania kandydatów na określone stanowiska 

pracy, 

c) weryfikacji kandydatów pod względem oczekiwanych kwalifikacji i 

predyspozycji; 

3) poradnictwa zawodowego, polegających w szczególności na: 

a) udzielaniu pomocy w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia, 

b) udzielaniu informacji niezbędnych do podejmowania decyzji zawodowych w 

szczególności o zawodach, rynku pracy oraz moŜliwościach szkolenia i kształcenia, 

c) inicjowaniu, organizowaniu i prowadzeniu grupowych porad zawodowych, zajęć 
aktywizujących w zakresie pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy, 

d) udzielaniu pracodawcom pomocy w doborze kandydatów do pracy, w 

szczególności na udzielaniu informacji i doradztwie w tym zakresie; 

4) pracy tymczasowej, polegających na zatrudnianiu pracowników tymczasowych i 

kierowaniu tych pracowników oraz osób niebędących pracownikami do 

wykonywania pracy tymczasowej na rzecz i pod kierownictwem pracodawcy 

uŜytkownika, na zasadach określonych w przepisach o zatrudnianiu pracowników 

tymczasowych 

- jest działalnością w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności 

gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095, z późn. zm.). 

2. Kontrolę działalności, o której mowa w ust. 1, sprawuje marszałek województwa 

właściwy dla siedziby przedsiębiorcy. 

3. Do kontroli działalności gospodarczej, o której mowa w ust. 1, stosuje się przepisy 

rozdziału 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.  
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4. Marszałek województwa sprawuje kontrolę, o której mowa w ust. 1, w zakresie 

przestrzegania warunków prowadzenia działalności agencji zatrudnienia, o których mowa 

w art. 19 – 19h i art. 85 ust. 2 – 5.”; 

3) art. 18b i c otrzymują brzmienie: 

„Art. 18b. Prowadzenie działalności, o której mowa w art. 18 ust. 1, nie uprawnia do 

prowadzenia pośrednictwa pracy w ramach sieci EURES. 

 Art. 18c. 1. Nie podlega kontroli, o której mowa w art. 18 ust. 2, świadczenie usług, o 

których mowa w art. 18 ust. 1, przez: 

1) Ochotnicze Hufce Pracy; 

2) centra integracji społecznej oraz kluby integracji społecznej, o których mowa w 

przepisach o zatrudnieniu socjalnym; 

3) wyspecjalizowane organy wojskowe, o których mowa w przepisach o słuŜbie 

wojskowej Ŝołnierzy zawodowych, wykonujące te usługi dla Ŝołnierzy 

zawodowych zwalnianych i zwolnionych z zawodowej słuŜby wojskowej; 

4) przedsiębiorców zagranicznych posiadających uprawnienia i prowadzących 

zgodnie z prawem działalność w zakresie pośrednictwa pracy, doradztwa 

personalnego, poradnictwa zawodowego lub pracy tymczasowej na terytorium 

państw członkowskich Unii Europejskiej, państw Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego nienaleŜących do Unii Europejskiej oraz państw niebędących 

stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy mogą korzystać 
ze swobody świadczenia usług na podstawie umów zawartych przez te państwa ze 

Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi i zamierzających 

świadczyć te same usługi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – 

korzystających ze swobody świadczenia usług, o której mowa w art. 49 Traktatu 

ustanawiającego Wspólnotę Europejską. 

2. Kontroli, o której mowa w art. 18 ust. 2, nie podlega takŜe: 

1) działalność w zakresie kierowania za granicę do pracodawców zagranicznych 

własnych pracowników, jeŜeli wynika to z umów międzynarodowych, których 

stroną jest Rzeczpospolita Polska; 

2) działalność w zakresie kierowania za granicę do zatrudnienia polegającego na 

czasowym przyjęciu do rodziny w zamian za określone świadczenia w celu 

doskonalenia umiejętności językowych lub zawodowych na okres do 2 lat; przepisy 

art. 19d i art. 85 ust. 2 stosuje się odpowiednio; 

3) działalność, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 1 lit. f, prowadzona przez organy 

określone w przepisach o systemie oświaty, kierujące nauczycieli do pracy za 

granicą w środowiskach polonijnych; 

4) gromadzenie w postaci dokumentu elektronicznego i udostępnianie informacji o 

wolnych i poszukiwanych miejscach pracy za pośrednictwem systemów 

teleinformatycznych; 

5) pomoc instytucji szkoleniowych udzielana nieodpłatnie uczestnikom lub 

absolwentom szkoleń i przygotowania zawodowego dorosłych, polegająca na 

informowaniu o sytuacji na rynku pracy i zapotrzebowaniu na kwalifikacje.”; 

4) uchyla się art. 18d – 19a; 

5) uchyla się art. 19c – 19e; 

6) uchyla się art. 19g; 

7) uchyla się art. 19j – 19k; 

8) w art. 29 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 
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„2) dołączenie oświadczenia o wpisie do właściwej ewidencji lub rejestru, dotyczącego 

statusu prawnego podmiotu i prowadzonej przez niego działalności;”; 

9) uchyla się art. 121. 

 

Art. 72. W ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. 

z 2007 r. Nr 155, poz. 1095, z późn. zm.
68)

) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 5 po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu: 

„2a) oświadczenie – wymagane przepisem prawa potwierdzenie określonych faktów lub 

stanu prawnego przez osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną niebędącą 
osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną;”;  

2) po art. 11 dodaje się art. 11a w brzmieniu: 

„Art. 11a. 1. Ilekroć z przepisów prawa wynika obowiązek przedłoŜenia odpisu, wyciągu, 

zaświadczenia z ewidencji lub rejestrów prowadzonych przez organy administracji publicznej 

lub państwowe jednostki organizacyjne, bądź innych danych znajdujących się w ich 

posiadaniu przedsiębiorca moŜe według swojego wyboru złoŜyć zaświadczenie albo 
oświadczenie, o którym mowa w art. 5 ust. 2a.  

2. Oświadczenia, o których mowa w ust. 1, składane są pod rygorem odpowiedzialności 

karnej za fałszywe zeznania, zgodnie z Kodeksem karnym. 

3. Organ administracji publicznej lub państwowa jednostki organizacyjna, której 

przedsiębiorca składa oświadczenie, poucza go przed złoŜeniem oświadczenia o 

odpowiedzialności karnej, o której mowa w ust. 2.”; 
3) po art. 13 dodaje się art. 13a

  
w brzmieniu: 

„Art. 13a.
 

Przedsiębiorca, będący osobą fizyczną wykonujący we własnym imieniu 

działalność gospodarczą, moŜe być przekształcony w spółkę kapitałową na zasadach 

określonych w ustawie z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, 

poz. 1037, z późn. zm.).”; 

4) w art. 14a: 

a) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: 

„2a. Przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w róŜnych formach, moŜe 

zawiesić wykonywanie działalności w jednej z tych form. Przepisy ust. 3 – 7 stosuje się 
do zawieszonej formy działalności gospodarczej.”, 

b) ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

„6. Okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej rozpoczyna się od dnia 

wskazanego we wniosku o wpis informacji o zawieszeniu wykonywania działalności 

gospodarczej, nie wcześniej niŜ w dniu złoŜenia wniosku, i trwa do dnia złoŜenia wniosku 

o wpis informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej lub dnia 

wskazanego w tym wniosku.”; 

5) w art. 25:  

a) w art. 25 w ust. 1 po pkt 15 dodaje się pkt 15a w brzmieniu: 

„15a) informacje o przekształceniu przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną wykonującą 
we własnym imieniu działalność gospodarczą w spółkę kapitałową i wykreśleniu tego 

przedsiębiorcy z ewidencji działalności gospodarczej.”; 

b) ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

                                                 
68)

 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 180, poz. 1280, z 

2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 116, poz. 732, Nr 141, poz. 888, Nr 171, poz. 1056 i Nr 216, poz. 1367 oraz z 2009 r. 

Nr 3, poz. 11 i Nr 18, poz. 97. 
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„6. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wzór wniosku o wpis do CEIDG 

będącego jednocześnie, dla osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą, 
wnioskiem o wpis lub zmianę wpisu w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów 

gospodarki narodowej (REGON), zgłoszeniem identyfikacyjnym albo aktualizacyjnym, o 

którym mowa w przepisach o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, 

zgłoszeniem płatnika składek albo jego zmiany w rozumieniu przepisów o systemie 

ubezpieczeń społecznych albo zgłoszeniem oświadczenia o kontynuowaniu ubezpieczenia 

społecznego rolników w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, 

uwzględniając: 

1) zakres danych podlegających wpisowi do CEIDG i innych rejestrów urzędowych; 

2) warunki powszechnej dostępności formularzy; 

3) prowadzenie CEIDG w systemie teleinformatycznym; 

4) zakres danych niezbędnych dla uzyskania albo zmiany wpisu do krajowego rejestru 

urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON), zgłoszenia identyfikacyjnego 

albo aktualizacyjnego, o którym mowa w przepisach o zasadach ewidencji i identyfikacji 

podatników i płatników, zgłoszenia płatnika składek albo jego zmiany w rozumieniu 

przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych albo zgłoszenie oświadczenia o 

kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników w rozumieniu przepisów o 

ubezpieczeniu społecznym rolników.”; 

6) po art. 36 dodaje się art. 36a w brzmieniu: 

„Art. 36a. Sąd rejestrowy przesyła niezwłocznie właściwemu organowi ewidencyjnemu odpis 

postanowienia o wpisie do rejestru przedsiębiorców spółki  kapitałowej powstałej wskutek 

przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną wykonującą we własnym imieniu 

działalność gospodarczą.” ; 

7) w art. 37 ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. Informacje, o których mowa w ust. 2, przekazywane są do CEIDG przez odpowiednie 

organy koncesyjne, organy prowadzące rejestry działalności regulowanej oraz organy 

właściwe do spraw zezwoleń i licencji, niezwłocznie, nie później niŜ następnego dnia 

roboczego po uzyskaniu wiarygodnej informacji o prawomocnym rozstrzygnięciu sprawy, 

której dotyczą, wraz z podaniem daty uprawomocnienia i znaku sprawy. JeŜeli sprawa była 

rozstrzygana w drodze decyzji, której nadano rygor natychmiastowej wykonalności, organy te 

przekazują informacje niezwłocznie, nie później niŜ dnia następnego po dniu nadania rygoru 

natychmiastowej wykonalności. CEIDG udostępnia te informacje niezwłocznie, nie później 

niŜ następnego dnia roboczego po dniu ich otrzymania.”; 

8) w art. 75: 

a) w ust. 1: 

- uchyla się pkt 4, 

- uchyla się pkt 6, 

- uchyla się pkt 10, 

- uchyla się pkt 23, 

- uchyla się pkt 28, 

- uchyla się pkt 29, 

b) uchyla się ust. 2a. 

Art. 73. W ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.
69)

) 

w art. 192c: 

                                                 
69)

 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 216, poz. 1367, Nr 

225, poz. 1486, Nr 227, poz. 1505, Nr 234, poz. 1570 i Nr 237, poz. 1654 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 22, 

poz. 120, Nr 26, poz. 157, Nr 38, poz. 299 i Nr 92, poz. 753. 
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1) ust.1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Kto zajmując się wytwarzaniem lub obrotem lekami lub wyrobami medycznymi 

podlegającymi refundacji ze środków publicznych róŜnicuje ceny tych leków i wyrobów 

medycznych w umowach z hurtowniami farmaceutycznymi, w tym takŜe stosuje uciąŜliwe 

lub niejednolite warunki tych umów lub uzaleŜnia zawarcie umowy od przyjęcia lub 

spełnienia przez hurtownię farmaceutyczną innego świadczenia, niemającego rzeczowego ani 

zwyczajowego związku z przedmiotem umowy, podlega karze pozbawienia wolności do lat 

3.”; 

2) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. W przypadku mniejszej wagi sprawca czynu określonego w ust. 1 lub ust. 2 podlega 

grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.”. 

 

Art. 74. W ustawie z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego (Dz. 

U. Nr 273, poz. 2702 oraz z 2006 r. Nr 107, poz. 722) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 4 uchyla się ust. 3; 

2) w art. 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Osoba, która złoŜyła ślubowanie, o którym mowa w ust. 1 podlega z urzędu wpisowi na 

listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości.”. 

 

Art. 75. W ustawie z dnia z dnia 21 stycznia 2005 r. o doświadczeniach na 

zwierzętach (Dz. U. Nr 33 poz. 289, z późn. zm.
70)

) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 13 ust. 4 otrzymuje brzmienie:  

„4. Do wniosku o wydanie zezwolenia, o którym mowa w ust. 1, dołącza się 
poświadczone przez wnioskodawcę za zgodność z oryginałami kopie dokumentów 

potwierdzających kwalifikacje osób, o których mowa w ust. 3 pkt 2 i 3.”; 

2) w art. 23 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Do wniosku dołącza się: 
1) kopię zaświadczenia właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii o 

spełnieniu przez jednostkę doświadczalną warunków utrzymywania zwierząt 
doświadczalnych; 

2) poświadczone przez wnioskodawcę za zgodność z oryginałami kopie 

dokumentów potwierdzających kwalifikacje osób nadzorujących 

doświadczenia.”. 

 

Art. 76. W ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 

realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565, z późn. zm.
71)

) w art. 28 po ust. 8 

dodaje się ust. 8a i 8b w brzmieniu: 

 „8a. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 8, zawiera: 

1) nazwę jednostki szkoleniowej; 

2) adres siedziby jednostki szkoleniowej; 

3) numer podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym albo w ewidencji 

działalności gospodarczej; 

4) numer identyfikacji podatkowej (NIP). 

                                                 

70)
 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 171, poz. 1225 i Nr 220, poz. 1600 oraz 

z 2009 r. Nr 18, poz. 97. 
71)

 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U.  z 2006 r. Nr 12, poz. 65 i Nr 73, poz. 501 oraz z 

2008 r. Nr 127, poz. 817. 
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8b. Do zgłoszenia, o którym mowa w ust. 8a, dołącza się oświadczenie o prowadzeniu 

szkoleń w zakresie programowym i wymiarze czasowym określonym w przepisach 

wydanych na podstawie art. 28 ust. 9 ustawy.”. 

 

Art. 77. W ustawie z dnia 4 marca 2005 r. o Krajowym Funduszu Kapitałowym (Dz. U. 

Nr 57, poz. 491 oraz z 2009 r. Nr 65, poz. 545) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 12 ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. Warunkiem rozpatrzenia oferty, o której mowa w ust. 2, jest dołączenie do niej: 

 1) oświadczenia o numerze wpisu do właściwej ewidencji lub rejestru, dotyczącego 

statusu prawnego składającego ofertę i prowadzonej przez niego działalności; 

 2) sprawozdania finansowego podmiotu składającego ofertę za ubiegły rok 

obrotowy lub w przypadku dotychczasowej krótszej działalności - za okres tej 

działalności; 

3)  zaświadczenia o niekaralności osób, o których mowa w ust. 6 pkt 7.”; 

2) po art. 12 dodaje się art. 12a w brzmieniu: 

„Art.12a. Do przedsiębiorców zobowiązanych do składania zaświadczeń na podstawie 

przepisów ustawy stosuje się odpowiednio przepisy ustawy o swobodzie działalności 

gospodarczej dotyczące oświadczeń.”. 
 

Art. 78. W ustawie z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie 

stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414 oraz z 2009 r. Nr 42, poz. 337) wprowadza się 
następujące zmiany: 

1) w art. 7 ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. Do zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, załącza się: 
 1) w przypadku gdy podmiot dokonujący zgłoszenia, występuje w ramach 

zawodowej działalności lobbingowej – zaświadczenie albo oświadczenie o wpisie do 

rejestru podmiotów wykonujących zawodową działalność lobbingową; 
 2) w przypadku gdy podmiot dokonujący zgłoszenia, występuje na rzecz osoby 

prawnej zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym – wyciąg albo 

oświadczenie o numerze  w Krajowym Rejestrze Sądowym dotyczącym tej osoby 

prawnej.”; 

2) po ust. 5 dodaje się ust. 5a – 5b w brzmieniu: 

„5a. Oświadczenia, o których mowa w ust. 5 oraz art. 15 składane są pod rygorem 

odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania, zgodnie z Kodeksem karnym. 

   5b. Organ administracji publicznej lub państwowa jednostka organizacyjna, której 

składa się oświadczenie, poucza przed jego złoŜeniem o odpowiedzialności karnej, o 

której mowa w ust. 5a.”; 
3) w art. 11: 

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Do zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, załącza się: 
1) dowód wniesienia opłaty za dokonanie wpisu do rejestru lub poświadczoną za 

zgodność jego kopię; 
2) kserokopie stron dowodu osobistego, potwierdzone za zgodność - w przypadku osób 

fizycznych niebędących przedsiębiorcą, wykonujących zawodową działalność 
lobbingową na podstawie umowy cywilnoprawnej.”; 

b) ust. 8 otrzymuje brzmienie: 

„8. Organ prowadzący rejestr wydaje na Ŝądanie podmiotu wpisanego do rejestru 

zaświadczenie o wpisie do rejestru.”; 

 c)  w ust. 10 uchyla się pkt 2;  

4) art. 15 otrzymuje brzmienie: 
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„Art. 15. Podmiot wykonujący zawodową działalność lobbingową jest obowiązany 

doręczyć organowi władzy publicznej lub pracownikowi urzędu obsługującego organ 

władzy publicznej, przed którym występuje, zaświadczenie albo oświadczenie o wpisie 

do rejestru, o którym mowa w art. 11 oraz wskazujące podmioty, na rzecz których 

wykonuje tę działalność.”. 

 
Art. 79.  W ustawie z dnia z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach 

cywilnych
 
 (Dz. U. Nr 167 poz. 1398, z późn. zm.

72)
) wprowadza się następujące zmiany: 

1) art. 52 otrzymuje brzmienie: 

 „Art. 52. Opłatę stałą w kwocie 500 złotych pobiera się od wniosku o zarejestrowanie 

podmiotu w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, chyba, Ŝe przepis 

szczególny stanowi inaczej.”; 

2) w art. 53 ust.2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Opłatę stałą w kwocie 500 złotych pobiera się od wniosku, o którym mowa w ust. 1, jeŜeli 

dotyczy on jednocześnie wpisu do rejestru przedsiębiorców.”; 

3) art. 55 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 55. Opłatę stałą w kwocie 250 złotych pobiera się od wniosku o dokonanie zmiany 

wpisu dotyczącego podmiotu wpisanego do rejestru przedsiębiorców.”; 

4) po art. 67 dodaje się art. 67a w brzmieniu: 

„Art. 67a. 1. Opłatę stałą w kwocie 1 000 zł pobiera się od wniosku o przekazanie do sądu 

sprawy o zatwierdzenie tabeli wynagrodzeń za korzystanie z utworów i przedmiotów praw 

pokrewnych.  

2. Opłatę stałą w kwocie 100 zł pobiera się od odwołania od orzeczenia zespołu 

orzekającego Komisji Prawa Autorskiego w sprawie o wskazanie organizacji właściwej w 

rozumieniu art. 107 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych  

(Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.).”. 

 

Art. 80. W ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o systemie tachografów cyfrowych (Dz. U. 

Nr 180, poz. 1494 oraz z 2007 r. Nr 99, poz. 661) wprowadza się następujące zmiany: 

1) art. 6 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 6. 1. Prowadzenie warsztatu w zakresie instalacji, w tym aktywacji, napraw lub 

sprawdzania pod względem zgodności z wymaganiami rozporządzenia Komisji (WE) nr 

1360/2002 tachografów cyfrowych, w tym ich kalibracji, jest działalnością regulowaną w 

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

(Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095, z późn. zm.) i wymaga wpisu do rejestru podmiotów 

prowadzących warsztaty, zwanego dalej „rejestrem.”; 

2. Działalność, o której mowa w ust. 1, moŜe wykonywać przedsiębiorca, który: 

 1) zatrudnia na podstawie umowy o pracę technika warsztatu lub sam posiada uprawnienie, 

o którym mowa w art. 16 ust. 1; 

 2) posiada warunki warsztatowo-techniczne niezbędne do wykonywania instalacji, napraw 

lub sprawdzania tachografów cyfrowych; 

 3) nie został prawomocnie skazany za przestępstwo przeciwko działalności instytucji 

państwowych oraz samorządu, wymiarowi sprawiedliwości, porządkowi publicznemu, 

ochronie informacji, wiarygodności dokumentów, mieniu lub obrotowi gospodarczemu; 

gdy wnioskodawcą jest spółka handlowa, wymóg ten dotyczy członków zarządu tej 

spółki; 

 4) posiada dokumentację: 

                                                 
72)

 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 126, poz. 876, z 2007 r. Nr 21, poz. 

123, Nr 82, poz. 560, Nr 123, poz. 849, Nr 125, poz. 873 i Nr 191, poz. 1371, z 2008 r. Nr 228, poz. 1524 i Nr 

234, poz. 1571 i 1572 oraz z 2009 r. Nr 76, poz. 641. 
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a) określającą: 
– sposób ewidencjonowania, przechowywania, stosowania oraz zabezpieczania 

stosowanych materiałów oraz uŜywanego wyposaŜenia do nakładania zabezpieczeń, 
oraz sposób sprawowanej kontroli nad tymi materiałami i wyposaŜeniem, 

– zachowanie bezpieczeństwa uŜytkowania kart warsztatowych, 

b) w zakresie: 

- wykonywania sprawdzania tachografów cyfrowych, z uwzględnieniem przepisów 

załącznika IB do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1360/2002, 

-  metod wykonywania sprawdzeń i stosowanych przyrządów pomiarowych, 

-  szacowania niepewności pomiarów, 

-  spełniania wymagań stawianych wyposaŜeniu pomiarowemu, 

 -  przechowywania danych zapisanych na kartach warsztatowych, 

 - pobierania z tachografu cyfrowego zapisanych w nim danych i informacji, ich 

przechowywania i przekazywania uprawnionym podmiotom; 

 5) nie jest przewoźnikiem drogowym lub innym podmiotem wykonującym przewozy 

drogowe, będącym właścicielem lub uŜytkownikiem pojazdu samochodowego objętego 

obowiązkiem instalacji i uŜytkowania tachografu cyfrowego, o którym mowa w 

rozporządzeniu Rady (EWG) nr 3821/85.”; 

2) po art. 6 dodaje się art. 6a – 6c w brzmieniu: 

„Art. 6a. 1. Organem prowadzącym rejestr jest Prezes GUM. 

  2. Rejestr moŜe być prowadzony w systemie informatycznym. 

 

  Art. 6b. 1. Wpisu do rejestru dokonuje się na podstawie pisemnego wniosku 

przedsiębiorcy, zawierającego następujące dane:  

1)  imię i nazwisko, miejsce zamieszkania albo nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy; 

2) numer w rejestrze przedsiębiorców albo ewidencji działalności gospodarczej; 

3) numer identyfikacji podatkowej (NIP); 

4) adres podmiotu prowadzącego warsztat oraz adres miejsca świadczenia usług; 

5) dane technika warsztatu, a w szczególności: 

a) imię i nazwisko, 

b) datę i miejsce urodzenia, 

c) numer ewidencyjny Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności 

(PESEL), a w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL - numer i nazwę 
dokumentu potwierdzającego toŜsamość oraz nazwę organu, który wydał ten 

dokument, 

d) okres waŜności posiadanego uprawnienia; 

6) zakres świadczenia usług; 

7) adres miejsca świadczenia usług; 

8) podpis przedsiębiorcy oraz oznaczenie daty i miejsca składania wniosku. 

2. Wraz z wnioskiem przedsiębiorca składa pisemne oświadczenie następującej treści: 

„Oświadczam, Ŝe: 

 1) dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru są kompletne i zgodne z prawdą; 
 2) znane mi są i spełniam szczególne warunki wykonywania działalności, o których mowa 

w art. 6 ust. 1 i 2 oraz w art. 11 ust. 1 i 2, określone niniejszą ustawą. 
Oświadczam takŜe, Ŝe: 

1) nie zostałem skazany za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej 

lub przestępstwo przeciwko dokumentom: 

a) przedsiębiorcy, jeŜeli jest on osobą fizyczną, 
  b) osób - członków władz organów osoby prawnej lub nieposiadającej osobowości 

prawnej jednostki organizacyjnej; 
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2) posiadam tytuł prawny do lokalu uŜytkowego i miejsc parkingowych, które mają być 
wykorzystywane do wykonywania czynności w zakresie wykonywanej przeze mnie 

działalności.”. 

3. Oświadczenie powinno równieŜ zawierać: 
 1) firmę przedsiębiorcy oraz jego siedzibę i adres albo adres zamieszkania; 

 2) oznaczenie miejsca i datę złoŜenia oświadczenia; 

 3) podpis osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy, ze wskazaniem imienia i 

nazwiska oraz pełnionej funkcji. 

  4. Dokonując wpisu Prezes GUM nadaje specjalną cechę, której upowaŜniony podmiot 

prowadzący warsztat uŜywa do poświadczania wykonywania czynności w zakresie 

działalności objętej wpisem.  

5. Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia: 

 1) wymagania niezbędne do prowadzenia warsztatu w zakresie warunków warsztatowo-

technicznych obejmujących: warunki lokalowe, wyposaŜenie techniczne i miejsca 

parkingowe, 

 2) niezbędne dokumenty potwierdzające spełnianie wymagań, o których mowa w pkt 1, 

 3) zakres i sposób dokumentowania czynności przy wykonywaniu usług  

- kierując się koniecznością zagwarantowania właściwych i bezpiecznych warunków pracy 

zatrudnionych osób oraz sprzętu umoŜliwiającego wykonywanie czynności i usług, w sposób 

zgodny z wymaganiami zawartymi w przepisach niniejszej ustawy oraz rozporządzeń, o 

których mowa w art. 2 pkt 1, oraz mając na uwadze konieczność zapewnienia jednolitego i 

prawidłowego sposobu dokumentowania czynności przy wykonywaniu usług. 

 

Art. 6c. 1. Wpisowi do rejestru podlegają dane określone w art. 6b ust. 1 pkt 1 – 6. 

2. Wpisem do rejestru jest równieŜ wykreślenie lub zmiana wpisu.”; 

3) uchyla się art. 7 – 8; 

4) art. 9 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 9. 1. Podmiot prowadzący warsztat: 

 1) występuje do Prezesa GUM z wnioskiem o zmianę wpisu do rejestru, jeŜeli nastąpiła 

zmiana w odniesieniu do wymagań, o których mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2; wniosek 

zawierający informacje o zmianach składa się w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych 

zmian; 

 2) moŜe wystąpić do Prezesa GUM z wnioskiem o zmianę wpisu w przedmiocie: 

a) rozszerzenia zakresu usług określonych wpisem, 

b) zmiany liczby miejsc świadczenia usług. 

2. We wniosku o zmianę wpisu określa się wyłącznie informacje i dane ulegające 

zmianie oraz dołącza się dokumenty potwierdzające te zmiany. 

3. JeŜeli nastąpiła zmiana w zakresie spełnienia wymagań, o których mowa w art. 6 ust. 2 

pkt 1 i 3-5, podmiot prowadzący warsztat jest obowiązany poinformować o tym Prezesa 

GUM, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych zmian.”; 

5) art. 10 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 10. Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, wzór: 

 1) wniosku o wpis do rejestru, 

 2) specjalnej cechy nadawanej do poświadczania wykonywania czynności objętej 

zezwoleniem 

- kierując się potrzebą zapewnienia jednolitości i przejrzystości wniosków, nadzoru nad 

działalnością objętą wpisem oraz koniecznością zagwarantowania odpowiedniego 

zabezpieczenia przed fałszowaniem tych dokumentów, a takŜe nadawanej cechy.”; 

6) w art. 11: 

a) w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 
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„3) przekazuje w całości właściwemu terytorialnie organowi administracji miar w terminie 30 

dni od dnia zakończenia likwidacji działalności albo wykreślenia wpisu do rejestru.”, 

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Minister właściwy do spraw administracji publicznej określi, w drodze rozporządzenia: 

 1) wymagania w zakresie pobierania danych z tachografu cyfrowego, ich przechowywania 

przez podmiot prowadzący warsztat oraz tryb przekazywania danych ich właścicielom, 

 2) sposób poświadczania przekazania danych lub braku moŜliwości ich pobrania z 

tachografu cyfrowego 

- kierując się koniecznością zapewnienia naleŜytej dbałości przy wykonywaniu usług 

objętych wpisem, a takŜe wymogów w zakresie bezpieczeństwa tachografów cyfrowych.”; 

7) art. 12 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 12. 1. Prezes GUM sprawuje nadzór nad podmiotami prowadzącymi warsztaty. 

2. W ramach nadzoru Prezes GUM: 

 1) przeprowadza, co najmniej raz na dwa lata, kontrolę w zakresie: 

a) spełniania przez podmiot prowadzący warsztat wymagań, o których mowa w art. 6 ust. 

2, 

b) prawidłowości wykonania sprawdzenia tachografów cyfrowych, 

c) prawidłowości prowadzonej dokumentacji, o której mowa w art. 11 ust. 1 pkt 2; 

 2) wydaje zalecenia pokontrolne i wyznacza, nie krótszy niŜ czternastodniowy, termin 

usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości. 

3. Prezes GUM: 

 1) prowadzi kontrolę, o której mowa w ust. 2, na zasadach określonych w art. 70 i w 

rozdziale 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej; 

 2) moŜe powierzyć wykonywanie kontroli upowaŜnionym przez niego organom 

administracji miar.”; 

8) art. 13 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 13. 1. RaŜącym naruszeniem warunków wykonywania działalności, o której mowa w 

art. 6 ust. 1, jest: 

 1) instalacja tachografu cyfrowego nieposiadającego waŜnego świadectwa homologacji 

typu; 

 2) dopuszczenie do uŜytkowania wadliwie działającego lub niesprawnego tachografu 

cyfrowego; 

 3) posługiwanie się kartą warsztatową niezgodnie z zakresem lub poza miejscem 

świadczenia usług określonych w zezwoleniu, z zastrzeŜeniem ust. 3, udostępnianie karty 

innym osobom lub stosowanie jej bez udokumentowania faktu jej uŜycia; 

6) uniemoŜliwienie przeprowadzenia kontroli; 

5)  przedsiędsiębiorca prowadzi inną działalność zawodową, która stanowi potencjalne 

zagroŜenie dla ogólnego bezpieczeństwa systemu tachografów cyfrowych, 

zdefiniowanego w dodatku 10 załącznika IB do rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85. 

2. Dopuszcza się uŜycie karty warsztatowej przez technika warsztatu poza miejscem 

świadczenia usług, w przypadku gdy brak jest moŜliwości przemieszczenia do siedziby 

warsztatu pojazdu samochodowego podlegającego kontroli na drodze lub na terenie 

przedsiębiorstwa transportowego.”; 

9) art. 14 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 14. O dokonanych wpisach oraz o wpisach wykreślonych z rejestru: 

1) Prezes GUM niezwłocznie informuje w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie 

podmiotowej Głównego Urzędu Miar; 

2) co najmniej dwa razy w roku obwieszcza w Dzienniku Urzędowym Głównego Urzędu 

Miar.”; 

10) w art. 16 wprowadza się następujące zmiany: 
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a) w ust. 3 po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu: 

„3a) oświadczenie wnioskodawcy, Ŝe nie został prawomocnie skazany za przestępstwo 

popełnione umyślnie,”, 

b) uchyla się ust. 4, 

c) po ust. 5 dodaje się ust. 5a: 

„5a. Egzamin z zakresu sprawdzania tachografów cyfrowych, zwany dalej „egzaminem”, 

składa się z trzech części: pisemnej, ustnej i praktycznej.”, 

d) ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

„6. Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia: 

 1) wzór zaświadczenia potwierdzającego uprawnienie do sprawdzania tachografów 

cyfrowych, 

 2) tryb przeprowadzania egzaminu z zakresu sprawdzania tachografów cyfrowych, 

 3) sposób wynagradzania członków komisji egzaminacyjnej 

- kierując się koniecznością zapewnienia nadzoru nad wydawaniem zaświadczeń i 

potrzebą ich odpowiedniego zabezpieczenia przed fałszowaniem, właściwego 

przygotowania zawodowego i kwalifikacji techników warsztatu sprawdzających 

tachografy cyfrowe oraz rodzajem wykonywanych czynności egzaminacyjnych i 

nakładem pracy członków komisji egzaminacyjnej.”, 

e) ust. 8 otrzymuje brzmienie: 

„8. W przypadku stwierdzenia posługiwania się przez technika warsztatu kartą 
warsztatową niezgodnie z zakresem lub poza miejscem świadczenia usług, z 

zastrzeŜeniem art. 13 ust. 2, Prezes GUM cofa, w trybie decyzji administracyjnej, 

uprawnienie dla technika warsztatu.”; 

11) po art. 16 dodaje się art. 16a – 16c w brzmieniu: 

„16a. 1. Zakres przedmiotowy części pisemnej i ustnej egzaminu obejmuje: 

 1) znajomość przepisów prawnych regulujących system tachografów cyfrowych w 

zakresie niezbędnym do wykonywania sprawdzeń tachografów cyfrowych: 

a) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o systemie tachografów cyfrowych i aktów 

wykonawczych do niej, 

b) rozporządzeń: 
– Rady (EWG) nr 3821/85 z dnia 20 grudnia 1985 r. w sprawie urządzeń 
rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym (Dz. Urz. WE L 370 z 31.12.1985 r., 

str. 8, z późn. zm.), 

– Komisji (WE) nr 1360/2002 z dnia 13 czerwca 2002 r. dostosowującego po raz 

siódmy do postępu technicznego rozporządzenie Rady (EWG) nr 3821/85 w sprawie 

urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym (Dz. Urz. WE L 207 z 

5.08.2002 r., str. 1); 

 2) znajomość wymagań technicznych i funkcjonalnych stawianych tachografom 

cyfrowym i kartom do tachografu, określonych w przepisach, o których mowa w pkt 1 lit. 

b; 

 3) wiedzę z zakresu czynności wykonywanych przy uruchamianiu, sprawdzaniu, 

kalibracji oraz potwierdzaniu zgodności z homologowanym typem tachografu cyfrowego, 

określonych w przepisach, o których mowa w pkt 1 lit. b; 

 4) znajomość metod wykonywania pomiarów, wymagań stawianych stosowanym 

przyrządom pomiarowym oraz umiejętność analizy i ocen wyników sprawdzenia; 

 5) znajomość kryteriów oceny wyników sprawdzenia, określonych w przepisach, o 

których mowa w pkt 1 lit. b, oraz oceny poprawności stosowanych metod pomiarowych; 

 6) archiwizowanie danych zapisanych na kartach warsztatowych; 

  7) znajomość zasady pobierania, przechowywania i przekazywania danych zapisywanych 

w pamięci tachografu cyfrowego, określonych w przepisach, o których mowa w pkt 1; 
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 8) znajomość mechanizmów i zasad postępowania zapewniających bezpieczeństwo 

systemu tachografów cyfrowych, określonych w przepisach, o których mowa w pkt 1. 

2. Część praktyczna egzaminu obejmuje sprawdzenie umiejętności w zakresie: 

 1) obsługi tachografów cyfrowych; 

 2) obsługi przyrządów pomiarowych; 

 3) przeprowadzania czynności sprawdzenia poprawności działania tachografów 

cyfrowych; 

 4) wykonywania pomiarów, obliczeń i oceny wyników; 

 5) odczytu i interpretacji wskazań i wydruków uzyskiwanych z tachografów cyfrowych; 

 6) przeprowadzania kalibracji tachografów cyfrowych; 

 7) dokumentowania wykonanych czynności; 

 8) posługiwania się programami do archiwizacji danych dotyczących sprawdzania oraz 

danych pobieranych z tachografu cyfrowego. 

 

Art. 16b. 1. Egzamin przeprowadza komisja egzaminacyjna powoływana przez 

Prezesa GUM. 

2. W skład komisji egzaminacyjnej wchodzi trzech pracowników administracji miar. 

3. W skład komisji egzaminacyjnej nie moŜe wchodzić osoba, która przeprowadzała 

szkolenie z zakresu tachografów cyfrowych dla kandydatów przystępujących do 

egzaminu w danym terminie. 

4. Członek komisji egzaminacyjnej powinien posiadać wykształcenie: 

 1) wyŜsze techniczne lub prawnicze i co najmniej roczny staŜ pracy w 

administracji miar na stanowiskach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu 

urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym - tachografów 

samochodowych lub systemu tachografów cyfrowych, albo 

 2) średnie techniczne i co najmniej: 

a) 2-letnią praktykę wykładowcy w zakresie szkoleń związanych z urządzeniami 

rejestrującymi stosowanymi w transporcie drogowym - tachografami 

samochodowymi lub systemem tachografów cyfrowych, albo 

b) 3-letni staŜ pracy w administracji miar na stanowiskach związanych z 

wykonywaniem zadań z zakresu urządzeń rejestrujących stosowanych w 

transporcie drogowym - tachografów samochodowych lub systemu tachografów 

cyfrowych. 

5. Szczegółowy tryb pracy komisji egzaminacyjnej określa regulamin zatwierdzony 

przez Prezesa GUM. 

6. Ogłoszenie o terminie i miejscu przeprowadzenia egzaminu Prezes GUM 

zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Głównego 

Urzędu Miar co najmniej na 14 dni przed terminem egzaminu. 

7. O terminie i miejscu przeprowadzenia egzaminu Prezes GUM zawiadamia 

kandydata na piśmie co najmniej na 7 dni przed terminem egzaminu. 

 

Art. 16c. Prezes GUM moŜe powołać do uczestniczenia w pracach komisji 

egzaminacyjnej w charakterze obserwatorów: 

 1) przedstawicieli organizacji lub stowarzyszeń związanych z sektorem transportu 

drogowego, 

 2) przedstawicieli producentów tachografów cyfrowych lub ich przedstawicieli na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

- wybranych w drodze losowania spośród osób zgłoszonych do Prezesa GUM przez te 

podmioty, przy czym łączna liczba obserwatorów nie moŜe przekroczyć 4 osób.”; 

12) w art. 17: 
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a) w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) wpis i zmianę wpisu do rejestru;”, 

b) w ust. 7 uchyla się pkt 2, 

c) w ust. 8 uchyla się pkt 2, 

d) uchyla się ust. 9, 

e) w ust. 11 uchyla się pkt 2 i 3; 

13) w art. 20 w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) kopię zaświadczenia, o którym mowa w art. 16 ust. 2, posiadanego przez technika 

warsztatu oraz jego fotografię - w przypadku karty warsztatowej;”; 

14) w art. 22 w ust. 1 w pkt 1 uchyla się lit. c; 

15) w art. 24 w ust. 1 uchyla się pkt 2. 

 

Art. 81. W ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o zuŜytym sprzęcie elektrycznym i 

elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495, z 2008 r. Nr 223, poz. 1464 oraz z 2009 r. Nr 79, 

poz. 666) w art. 3 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) decyzje związane z gospodarką odpadami - decyzje, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 1 

i ust. 2, art. 26 ust. 1 i art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 

62, poz. 628, z późn. zm.), w art. 181 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo 

ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627, z późn. zm.) oraz w art. 7a ust. 1 pkt 1 ustawy z 

dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 

236, poz. 2008, z późn. zm.);”. 

 

Art. 82. W ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym (Dz. U. Nr 155 

poz. 1298, z późn. zm.
73)

) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 6 w ust. 2 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie: 

„1) wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub z innego rejestru albo z ewidencji 

właściwych dla formy organizacyjnej danego klubu sportowego albo oświadczenie o 

wpisie do Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru albo ewidencji 

właściwych dla formy organizacyjnej danego klubu sportowego; 

2) kopię statutu lub umowy spółki - w przypadku klubu sportowego działającego jako 

osoba prawna;”; 

     2) w art. 8: 

a) w ust. 2: 

-  pkt 2 otrzymują brzmienie: 

„2) wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub z innego rejestru albo z 

ewidencji właściwych dla formy organizacyjnej danego klubu sportowego albo 

oświadczenie o wpisie do Krajowego Rejestru Sądowego albo innego rejestru, 

albo ewidencji właściwych dla formy organizacyjnej danego załoŜyciela;”, 

- pkt 8 otrzymuje brzmienie: 

„8) zaświadczenie albo oświadczenie o przynaleŜności związku sportowego do 

międzynarodowej organizacji sportowej właściwej dla danej dyscypliny sportu, 

zrzeszającej krajowe organizacje sportowe co najmniej z 40 państw i co najmniej 

z 3 kontynentów, albo oświadczenie o pisemnym przyrzeczeniu takiej 

międzynarodowej organizacji sportowej uzyskania przynaleŜności do niej po 

utworzeniu polskiego związku sportowego;”, 

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Minister właściwy do spraw kultury fizycznej i sportu odmawia wyraŜenia 

zgody na utworzenie polskiego związku sportowego, gdy w danej dyscyplinie 

                                                 
73)

 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone  w Dz. U. z 2006 r. Nr 64, poz. 448 i Nr 136, poz. 970 oraz  z 

2007 r. Nr 34, poz. 206 i Nr 171, poz. 1208. 
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sportu działa juŜ polski związek sportowy lub gdy wnioskodawca nie wykaŜe 

spełnienia warunków, o których mowa w ust. 2, albo gdy dana dyscyplina sportu 

nie znajduje się w wykazie, o którym mowa w art. 10.”;  

        3) po art. 8 dodaje się art. 8a – 8b w brzmieniu: 

 „Art. 8a. Oświadczenia, o których mowa w art. 6 ust. 2 oraz w art. 8 ust. 2 

składane są pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania, zgodnie z 

Kodeksem karnym. 

   8b. Organ administracji publicznej lub państwowa jednostka organizacyjna, której 

składa się oświadczenie, poucza przed jego złoŜeniem o odpowiedzialności karnej, o 

której mowa w ust. 8a.”. 
4) w art. 29 w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje do uprawiania określonej 

dyscypliny sportu, wymagane na podstawie odrębnych przepisów, w tym takŜe 

regulaminów polskich związków sportowych;”; 

5) w art. 46 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) kopie dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji, o których mowa w 

ust.1;”. 

 

 Art. 83. W ustawie z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego 

(Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 127, z późn. zm.
74)

) w art. 21: 

1) w ust. 2 po pkt 1 dodaje się pkt 1a i 1b w brzmieniu: 

„1a) numer w rejestrze przedsiębiorców albo w ewidencji działalności gospodarczej; 

       1b) numer identyfikacyjny w ewidencji gospodarstw rolnych w rozumieniu 

przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji 

gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności - w 

przypadku pomieszczeń gospodarstwa, z wyłączeniem gospodarstw 

rybackich;”; 

2) w ust. 3 uchyla się pkt 1, 2 i 4. 

 

Art. 84. W ustawie z dnia 22 lipca 2006 r. o paszach (Dz. U. Nr 144, poz. 1045, z 

2008 r. Nr 144, poz. 899 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 10: 

a) w ust. 2 po pkt 1 dodaje się pkt 1a –1c w brzmieniu: 

„1a) numer w rejestrze przedsiębiorców albo w ewidencji działalności 

gospodarczej, o ile taki posiada; 

1b) numer identyfikacyjny w ewidencji gospodarstw rolnych w rozumieniu 

przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji 

gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności; 

1c) numer identyfikacji podatkowej (NIP) lub numer identyfikacyjny w 

krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej 

(REGON); jeŜeli wnioskodawca nie posiada obywatelstwa polskiego, 

podaje numer identyfikacji podatkowej nadany w kraju pochodzenia 

wnioskodawcy;”, 

b) w ust. 3 uchyla się pkt 1, 2 , 4 i 5; 

2) w art. 20: 

a) w ust. 3 po pkt 1 dodaje się pkt 1a i 1b w brzmieniu: 

                                                 
74)

 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 171, poz. 1225, z 2007 r. Nr 64, poz. 

429 oraz z 2008 r. Nr 145, poz. 916 i Nr 214, poz. 1346. 
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„1a) numer w rejestrze przedsiębiorców albo w ewidencji działalności 

gospodarczej; 

1b) numer identyfikacji podatkowej (NIP) lub numer identyfikacyjny w 

krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej 

(REGON); jeŜeli wnioskodawca nie posiada obywatelstwa polskiego, 

podaje numer identyfikacji podatkowej nadany w kraju pochodzenia 

wnioskodawcy;”, 

b)   w ust. 4 uchyla się pkt 2, 3 i 5; 

3) w art. 37: 

a) w ust. 2 po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu: 

„1a) numer wpisu przedstawicielstwa do rejestru przedstawicielstw 

prowadzonego na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej;”, 

b) uchyla się ust. 3. 

 

 Art. 85. W ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie Ŝywności i Ŝywienia 

(Dz. U. Nr 171, poz. 1225, z późn. zm.
75)

) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 35: 

a) w ust. 2 po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu: 

„1a) numer w rejestrze przedsiębiorców alko w ewidencji działalności 

gospodarczej;”, 

b) w ust. 3 uchyla się pkt 1; 

2) w art. 64: 

a) w ust. 2 po pkt 1 dodaje się pkt 1a i 1b w brzmieniu: 

„1a) numer w rejestrze przedsiębiorców albo w ewidencji działalności 

gospodarczej, jeŜeli wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą; 
1b) numer identyfikacyjny w ewidencji gospodarstw rolnych, w rozumieniu 

przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji 

gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności - w 

odniesieniu do podmiotów działających na rynku spoŜywczym 

prowadzących działalność w zakresie dostaw bezpośrednich;”, 

b) w ust. 3 uchyla się pkt 1 i 3. 

 

Art. 86. W ustawie z dnia 18 października 2006 r. o wyrobie napojów spirytusowych 

oraz o rejestracji i ochronie oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych (Dz. U. Nr 208, 

poz. 1539, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056 i Nr 216, poz. 1368 oraz z 2009 r. Nr 3, poz. 11) 

wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 1 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 

„1a. Działalność gospodarcza w zakresie wyrobu napojów spirytusowych obejmuje 

równieŜ rozlew wyrobionych napojów spirytusowych.”; 

2)uchyla się art. 3; 

3)w art. 4 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: 

„2a. Przedsiębiorca przechowuje i okazuje na Ŝądanie organu kontroli dokumenty 

potwierdzające spełnienie wymagań, o których mowa w ust. 2, wydane przez 

właściwe organy.”; 

4) uchyla się art. 5 – 7; 

5) art. 8 otrzymuje brzmienie: 

                                                 
75)

 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 214, poz. 1346, Nr 223, poz. 1463 i Nr 

234, poz. 1570. 
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„Art. 8. 1. Kontroli działalności przedsiębiorców w zakresie przestrzegania przepisów 

ustawy dokonuje minister właściwy do spraw rynków rolnych. 

2. Minister właściwy do spraw rynków rolnych wydaje decyzję o zakazie wykonywania 

działalności w zakresie wyrobu lub rozlewu napojów spirytusowych, w przypadku gdy: 

1) stwierdzi raŜące naruszenie warunków wymaganych do wykonywania działalności 

przez przedsiębiorcę; 
2) przedsiębiorca nie usunął naruszeń warunków wymaganych do wykonywania 

działalności w wyznaczonym przez organ kontroli terminie; 

3) właściwy dla podatnika naczelnik urzędu celnego cofnął zezwolenie na 

prowadzenie składu podatkowego. 

3. Minister właściwy do spraw rynków rolnych powiadamia naczelnika urzędu celnego 

właściwego ze względu na wydanie zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego w 

rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 

2009 r. Nr 3, poz. 11) o decyzji, o której mowa w ust. 2.”; 

6) uchyla się art. 9; 

7) art. 10 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 10. W sprawach dotyczących wykonywania działalności w zakresie wyrobu lub 

rozlewu napojów spirytusowych, nieuregulowanych w ustawie, stosuje się  przepisy 

ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.”; 

8) uchyla się art. 44; 

9) art. 45 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 45. W przypadkach określonych w art. 41 - 43 sąd moŜe orzec przepadek rzeczy 

stanowiącej przedmiot przestępstwa albo słuŜących lub przeznaczonych do jego 

popełnienia, choćby nie były własnością sprawcy.”. 

 

Art. 87. W ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, 

poz. 1635, z późn. zm.
76)

) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w załączniku do ustawy: 

a)  w części I: 

- uchyla się pkt 34 i 35, 

- w pkt 36 uchyla się ppkt 1 - 4, 6, 7, 

b) w części III uchyla się pkt 33, 41 i 42. 

 

Art. 88. W ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o świadczeniu pienięŜnym i 

uprawnieniach przysługujących cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych (Dz. U. 

Nr 249, poz. 1824) w art. 2 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. W przypadku niekorzystania ze zwolnienia, o którym mowa w ust. 3, do wniosku 

naleŜy dołączyć: 
 1) orzeczenie o uznaniu wnioskodawcy za inwalidę I lub II grupy w związku z 

utratą wzroku lub orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy w związku z 

utratą wzroku; 

2) pisemne oświadczenie o utracie przez wnioskodawcę wzroku z powodu urazu; 

3) dowody poświadczające okoliczności i skutki wypadku, który spowodował 

utratę wzroku, w tym dokumentację medyczną.”. 

 

Art. 89. W ustawie z dnia 5 czerwca 2007 r. o licencji syndyka (Dz. U. Nr 123, poz. 

850) w art. 10 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

                                                 
76)

 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 64, poz. 427, Nr 124, poz. 859, Nr 127, 

poz. 880 i Nr 128, poz. 883, z 2008 r. Nr 44, poz. 262, Nr 63, poz. 394, Nr 182, poz. 1121, Nr 195, poz. 1198, Nr 

216, poz. 1367 i Nr 220, poz. 1414 oraz 2009 r. Nr ,6 poz. 33, Nr 22, poz. 120 i Nr 72, poz. 619. 
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„2. Do wniosku naleŜy dołączyć dokumenty potwierdzające spełnienie wymogów, 

określonych w art. 3 ust. 1 pkt 1, 4, 6, oświadczenie wnioskodawcy, Ŝe nie był skazany 

prawomocnym wyrokiem sądu za umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo 

skarbowe, oraz Ŝe nie jest wpisany do rejestru dłuŜników niewypłacalnych Krajowego 

Rejestru Sądowego oraz Ŝe nie jest prowadzone przeciwko wnioskodawcy postępowanie o 

przestępstwo ścigane z oskarŜenia publicznego lub przestępstwo skarbowe, a takŜe kopię 
zaświadczenia potwierdzającego złoŜenie egzaminu z wynikiem pozytywnym.”. 

 

 Art. 90. W ustawie z dnia 29 czerwca 2007 r. o organizacji hodowli i rozrodzie 

zwierząt gospodarskich (Dz. U. Nr 133, poz. 921 oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1056) 

wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 17 w ust. 3: 

a) pkt 1 otrzymują brzmienie: 

„1) kopię statutu lub umowy, na podstawie których działa związek hodowców lub 

inny podmiot;”, 

b) uchyla się pkt 2, 

c) w pkt 4 po lit. b dodaje się lit. c w brzmieniu: 

„c) wpisie do Krajowego Rejestru Sądowego albo innego rejestru, albo ewidencji 

właściwych dla formy organizacyjnej wnioskodawcy.”; 

2) w art. 21w ust. 3: 

a) pkt 1 otrzymują brzmienie: 

„1) kopię statutu lub umowy, na podstawie których działa związek hodowców lub 

inny podmiot;”, 

b) uchyla się pkt 2, 

c) w pkt 4 po lit. b dodaje się lit. c w brzmieniu: 

„c) wpisie do Krajowego Rejestru Sądowego albo innego rejestru, albo ewidencji 

właściwych dla formy organizacyjnej wnioskodawcy.”. 

 

 Art. 91. W ustawie z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawoŜeniu (Dz. U. Nr 147, 

poz. 1033) w art. 4: 

1) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu: 

„3a. Wniosek o wydanie pozwolenia zawiera: 

1) nazwę wnioskodawcy; 

2) oznaczenie siedziby i adresu albo miejsca zamieszkania i adresu wnioskodawcy; 

3) numer identyfikacji podatkowej (NIP); 

4) numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym albo w ewidencji 

działalności gospodarczej, o ile taki posiada; 

5) nazwę i rodzaj nawozu albo środka wspomagającego uprawę roślin, o którym mowa w art. 

3 ust. 2.”; 

2) w ust. 4 pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

„4) w przypadku prowadzenia działalności w formie spółki cywilnej - kopię umowy tej 

spółki.”; 

3) ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. Wnioskodawca, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, do wniosku dołącza, przetłumaczone na język polski przez 

tłumacza przysięgłego, dokumenty potwierdzające prowadzenie przez niego działalności 

gospodarczej.”. 

 

  Art. 92. W ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do 

alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7, z późn.zm.) w art. 15: 



                                                                                                              Projekt 1.4.12.10.09 

 147

1) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Do wniosku naleŜy dołączyć odpowiednio: 

 1) zaświadczenie albo oświadczenie o dochodzie podlegającym 
opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach 

ogólnych kaŜdego członka rodziny, zawierające informacje o: 

a) wysokości dochodu, 

b) wysokości składek na ubezpieczenia społeczne odliczonych od dochodu, 

c) wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne odliczonych od podatku, 

d) wysokości naleŜnego podatku; 

 2) zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów; 

 3) inne zaświadczenia lub oświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia 
prawa do świadczenia, w tym: 

a) dokument stwierdzający wiek osoby uprawnionej, 

b) zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne 

stwierdzające bezskuteczność egzekucji, 

c) orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, 

d) odpis prawomocnego orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis 

postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty, odpis 

protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed 

mediatorem, 

e) orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dla osoby 

uprawnionej, 

f) zaświadczenie albo oświadczenie o uczęszczaniu osoby uprawnionej do 

szkoły lub szkoły wyŜszej, 

g) informacje właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez 

osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu 

wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności w 

szczególności w związku z: 

– brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub 

– brakiem moŜliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca 

zamieszkania dłuŜnika alimentacyjnego za granicą.”; 

2) ust. 7 otrzymuje brzmienie: 

„7. Osoba składająca wniosek o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego 

składa oświadczenie, o którym mowa w ust. 3 pkt 2 i 3 oraz ust. 4 pkt 1 i 2 i 3 lit. f, pod 

rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, o czym naleŜy 

składającego pouczyć przed złoŜeniem oświadczenia.”; 

3) ust. 9 otrzymuje brzmienie:  

„9. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze 

rozporządzenia: 

 1) sposób i tryb postępowania w sprawach o przyznanie świadczenia z funduszu 

alimentacyjnego i wstrzymywania jego wypłaty; 

 2) sposób ustalania dochodu uprawniającego do świadczenia z funduszu 

alimentacyjnego; 

 3) wzory: 

a) wniosku o ustalenie prawa do świadczenia, 

b) zaświadczenia albo oświadczenia, o którym mowa w ust. 4 pkt 1, 

c) oświadczeń o dochodach rodziny, w tym oświadczeń osób rozliczających się 
na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od 

niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, oraz innych 

oświadczeń i dowodów niezbędnych do ustalenia prawa do świadczenia, 
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d) zaświadczenia organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o 

bezskuteczności egzekucji zawierającego informację o stanie egzekucji, 

przyczynach jej bezskuteczności oraz o działaniach podejmowanych w celu 

wyegzekwowania zasądzonych świadczeń alimentacyjnych  

- kierując się koniecznością sprawnego przyznawania świadczeń z funduszu 

alimentacyjnego oraz zapewnienia właściwej nich dokumentacji.”. 

 

Art. 93. W ustawie z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U z 2009 r. 

Nr 3, poz. 11) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 52 w ust. 2 po pkt 4 dodaje się pkt 4a – 4c w brzmieniu: 

„4a) wydano ostateczną decyzję o zakazie wykonywania działalności w zakresie wyrobu 

alkoholu etylowego i jego skaŜania oraz wytwarzania wyrobów tytoniowych, na 

podstawie odrębnych przepisów; 

4b) wydano ostateczną decyzję o zakazie wykonywania działalności w zakresie wyrobu 

lub rozlewu napojów spirytusowych, na podstawie odrębnych przepisów; 

4c) wydano ostateczną decyzję o zakazie wykonywania działalności w zakresie wyrobu 

lub rozlewu wyrobów winiarskich, na podstawie odrębnych przepisów.”; 

2) art. 100  otrzymuje brzmienie: 

„Art. 100. 1. W przypadku samochodu osobowego przedmiotem opodatkowania akcyzą 
jest: 

1) import samochodu osobowego niezarejestrowanego wcześniej na terytorium kraju 

zgodnie z przepisami o ruchu drogowym; 

2) nabycie wewnątrzwspólnotowe samochodu osobowego niezarejestrowanego wcześniej na 

terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym; 

3) pierwsza sprzedaŜ na terytorium kraju samochodu osobowego niezarejestrowanego na 

terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym: 

a) wyprodukowanego na terytorium kraju, 

b) od którego nie została zapłacona akcyza z tytułu czynności, o których mowa w pkt 1 

albo 2. 

2. Import samochodu osobowego oraz wewnątrzwspólnotowe nabycia samochodu 

osobowego, dokonane z zamiarem wywozu tego samochodu poza granicę kraju w terminie 

nie dłuŜszym niŜ 90 dni od daty przemieszczenia samochodu na terytorium kraju, bez 

dokonania rejestracji samochodu zgodnie z przepisami o ruchu drogowym w kraju, podlega 

szczególnej procedurze rozliczenia akcyzy określonej w art. 106. 

3. W przypadku samochodu osobowego przedmiotem opodatkowania akcyzą jest równieŜ 
kaŜda sprzedaŜ na terytorium kraju samochodu osobowego niezarejestrowanego na terytorium 

kraju, następująca po sprzedaŜy, o której mowa w ust. 1 pkt 3, jeŜeli wcześniej akcyza nie 

została zapłacona w naleŜnej wysokości a w wyniku kontroli podatkowej, postępowania 

kontrolnego albo postępowania podatkowego nie moŜna tego ustalić. 
4. Czynności, o których mowa w ust. 1, 2 i 3, są przedmiotem opodatkowania akcyzą 

niezaleŜnie od tego, czy zostały wykonane z zachowaniem warunków oraz form określonych 

przepisami prawa. 

5. JeŜeli w stosunku do samochodu osobowego powstał obowiązek podatkowy w związku 

z wykonaniem jednej z czynności podlegającej opodatkowaniu to nie powstaje obowiązek 

podatkowy na podstawie innej czynności podlegającej opodatkowaniu, jeŜeli kwota akcyzy 

została określona lub zadeklarowana w naleŜnej wysokości. 

6. Samochody osobowe są to pojazdy samochodowe i pozostałe pojazdy mechaniczne 

objęte pozycją CN 8703 przeznaczone zasadniczo do przewozu osób (inne niŜ te objęte 

pozycją 8702), włącznie z samochodami osobowo-towarowymi (kombi) oraz samochodami 
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wyścigowymi, z wyłączeniem skuterów śnieŜnych  o kodzie CN 8703 10 11, pojazdów typu 

meleks o kodzie CN 8703 10 18 oraz pojazdów typu quad o kodzie CN 8703 10 18.  

7. Na potrzeby niniejszego działu za sprzedaŜ samochodu osobowego uznaje się: 
1) sprzedaŜ, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, 

samochodu osobowego;  

2) zamianę, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, 

samochodu osobowego; 

3) wydanie samochodu osobowego w zamian za wierzytelności; 

4) wydanie samochodu osobowego w miejsce świadczenia pienięŜnego; 

5) darowiznę, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, 

samochodu osobowego; 

6) wydanie samochodu osobowego w zamian za dokonanie określonej czynności; 

7) przekazanie lub wykorzystanie samochodu osobowego na potrzeby reprezentacji albo 

reklamy; 

8) przekazanie przez podatnika samochodu osobowego na potrzeby osobiste podatnika, 

wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, 

członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, a takŜe 

zatrudnionych przez niego pracowników oraz byłych pracowników; 

9) uŜycie samochodu osobowego na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej.  

8. Do opodatkowania akcyzą samochodów osobowych stosuje się odpowiednio art. 10 ust. 

1–4, 6–8, 10 i 13, art. 12, art. 13 ust. 1 i 2, art. 14, przepisy wydane na podstawie art. 15, art. 

16 ust. 5 oraz art. 22–24.”; 

3) art. 106 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 106. 1. Podatnik z tytułu sprzedaŜy na terytorium kraju samochodu osobowego jest 

obowiązany, bez wezwania organu podatkowego: 

1) składać, we właściwym urzędzie celnym, deklaracje podatkowe w sprawie akcyzy, 

według ustalonego wzoru, 

2) obliczać i  wpłacać akcyzę na rachunek właściwej izby celnej 

– za miesięczne okresy rozliczeniowe, w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po 

miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy. 

2. Podatnik z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodu osobowego jest 

obowiązany po dokonaniu jego przemieszczenia na terytorium kraju, bez wezwania organu 

podatkowego złoŜyć deklarację uproszczoną, według ustalonego wzoru, do właściwego 

naczelnika urzędu celnego w terminie 14 dni, licząc od dnia powstania obowiązku 

podatkowego, nie później jednak niŜ w dniu rejestracji samochodu osobowego na terytorium 

kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym.  

3. Z zastrzeŜeniem ust. 5, podatnik z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodu 

osobowego jest obowiązany po dokonaniu jego przemieszczenia na terytorium kraju, bez 

wezwania organu podatkowego dokonać obliczenia i zapłaty na rachunek właściwej izby 

celnej, akcyzy w terminie 30 dni, licząc od dnia powstania obowiązku podatkowego, nie 

później jednak niŜ w dniu rejestracji samochodu osobowego na terytorium kraju zgodnie z 

przepisami o ruchu drogowym. 

4. Podatnik z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodu osobowego, o którym 

mowa w art. 100 ust. 2 ustawy jest obowiązany po dokonaniu jego przemieszczenia na 

terytorium kraju, bez wezwania organu podatkowego złoŜyć deklarację uproszczoną, według 

ustalonego wzoru, do właściwego naczelnika urzędu celnego w terminie 14 dni, licząc od dnia 

powstania obowiązku podatkowego, nie później jednak niŜ w dniu rejestracji samochodu 

osobowego na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym.  

5. W przypadku importu lub nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodu osobowego 

dokonanego z zamiarem wywozu tego samochodu poza granicę kraju w terminie nie 
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dłuŜszym niŜ 90 dni od daty przemieszczenia samochodu na terytorium kraju, płatność 
akcyzy zawiesza się. 

6. Płatność zawieszonej akcyzy nie następuje w sytuacji, w której podatnik dokona 

wywozu samochodu osobowego z terytorium kraju w terminie 90 dni od dnia 

przemieszczenia samochodu na terytorium kraju oraz posiada dokumenty potwierdzające fakt 

dokonania wywozu samochodu z kraju.  

7. W przypadku, gdy samochody, o których mowa w ust. 5 nie zostaną wywiezione z 

terytorium kraju w terminie 90 dni od chwili przemieszczenia tych samochodów na 

terytorium kraju, przyjmuje się, Ŝe akcyza była płatna na zasadach określonych w ust. 3. W 

takiej sytuacji, podatnik, bez wezwania organu podatkowego, powinien dokonać obliczenia i 

zapłaty na rachunek właściwej izby celnej, akcyzy wraz z odsetkami za zwłokę w terminie 10 

dni od upływu terminu na dokonanie wywozu samochodu osobowego z kraju.  

8. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, 

wzory: 

1) deklaracji podatkowych, o których mowa w ust. 1, 

2) deklaracji uproszczonych, o których mowa w ust. 2 i ust. 4  

- zamieszczając objaśnienia, co do sposobu prawidłowego składania tych deklaracji, 

informacje o terminach i miejscu ich składania, pouczenie, Ŝe deklaracje stanowią podstawę 
do wystawienia tytułu wykonawczego, jak równieŜ zapewniając moŜliwość prawidłowego 

obliczenia wysokości akcyzy.”; 

4) po art. 106 dodaje się art. 106a w brzmieniu: 

„Art. 106a. 1. Podatnik dokonujący czynności, o których mowa w art. 100 ust. 2 jest 

zobowiązany do prowadzenia ewidencji pozwalającej na identyfikację samochodów 

osobowych, które zostały przemieszczone na terytorium kraju w ramach importu lub 

wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, a następnie zostały wywiezione z terytorium 

kraju w terminie określonym w art. 100 ust. 2. 

2. Ewidencja prowadzona przez podatnika powinna zawierać odniesienie do rodzajów 

oraz numerów dokumentów potwierdzających fakt dokonania wywozu samochodu z 

terytorium kraju w terminie określonym w art. 100 ust. 2. 

3. Minister właściwy do spraw finansów publicznych moŜe określić, w drodze 

rozporządzenia, szczegółowe dane, które dodatkowo powinna zawierać ewidencja, o której 

mowa w ust. 1.”. 

 

          Art. 94. W ustawie z dnia 7 maja 2009 r. o towarach paczkowanych (Dz. U. Nr 91, poz. 

740), w art. 20 ust. 1 otrzymuje brzmienie:  

„1. Dyrektor właściwego terytorialnie okręgowego urzędu miar, nie częściej niŜ raz w roku, 

przeprowadza w pomieszczeniach paczkującego, zlecającego paczkowanie, paczkującego na 

zlecenie, importera oraz w miejscu paczkowania lub składowania towarów paczkowanych, 

kontrole planowe w celu stwierdzenia poprawności stosowanego systemu kontroli 

wewnętrznej ilości towaru paczkowanego.”. 

 

 Art. 95.  1. Zezwolenia udzielone przed dniem wejścia w Ŝycie niniejszej ustawy na 

podstawie art. 11
1
 ustawy zmienianej w art. 3, zachowują waŜność do dnia upływu terminu, 

na który zostały udzielone. 

2. Opłatę, o której mowa w art. 11
1
 ust. 5 ustawy zmienianej w art. 3, wnosi się w 

wysokości określonej w art. 11
1
 ust. 5 ustawy zmienianej w art. 3 w brzmieniu nadanym 

niniejszą ustawą. 
 

 Art. 96. 1. Zezwolenia udzielone przed dniem wejścia w Ŝycie niniejszej ustawy na 

wykonywanie działalności gospodarczej, dla której przepisy ustaw zmienianych niniejszą 



                                                                                                              Projekt 1.4.12.10.09 

 151

ustawą nie przewidują obowiązku uzyskania zezwolenia albo wpisu do rejestru działalności 

regulowanej, tracą waŜność z dniem wejścia w Ŝycie niniejszej ustawy. 

2. Przedsiębiorców, którzy w dniu wejścia w Ŝycie niniejszej ustawy posiadają waŜne 

zezwolenie na wykonywanie działalności gospodarczej, określonej w ustawach, o których 

mowa w art. 24, 38, 50 i 66, wpisuje się z urzędu do rejestru działalności regulowanej, 

określonego w tych ustawach zgodnie z zakresem zezwoleń. 
3. Do dnia doręczenia przedsiębiorcy zaświadczenia o dokonaniu wpisu do rejestru 

działalności regulowanej zachowują moc zezwolenia na wykonywanie działalności 

gospodarczej wydane na podstawie ustaw, o których mowa w ust. 2. 

4. Organ prowadzący rejestr działalności regulowanej moŜe wezwać przedsiębiorcę do 

uzupełnienia danych objętych zakresem wpisu, w terminie 60 dni od dnia doręczenia 

wezwania. 

5. Po bezskutecznym upływie terminu, o którym mowa w ust. 4, organ prowadzący 

rejestr działalności regulowanej wydaje decyzję o wykreśleniu przedsiębiorcy z rejestru 

działalności regulowanej. 

6. Organ prowadzący rejestr działalności regulowanej potwierdza dokonanie wpisu do 

rejestru poprzez wydanie zaświadczenia, nie później niŜ do dnia  30 czerwca 2011 r. 

 

Art. 97. 1. Postępowania w sprawach o udzielenie zezwoleń, o których mowa w art. 

96 ust. 1 i 2, wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w Ŝycie niniejszej ustawy, 

umarza się. 
2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do postępowań o udzielenie zezwoleń prowadzonych na 

podstawie ustaw wymienionych w art. 75 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie 

działalności gospodarczej. 

3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, organ moŜe dokonać wpisu przedsiębiorcy 

do rejestru działalności regulowanej na podstawie wniosku o udzielenie zezwolenia, pod 

warunkiem złoŜenia przez tego przedsiębiorcę w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji o 

umorzeniu postępowania oświadczenia o spełnianiu warunków wymaganych do 

wykonywania działalności regulowanej. 

 

Art. 98. Postępowania przed sądami o wyłączenie arbitra, postępowania ze skargi o 

uchylenie wyroku sądu polubownego oraz postępowania o uznanie albo stwierdzenie 

wykonalności wyroku sądu polubownego lub ugody przed nim zawartej, o których mowa w 

art. 1, wszczęte przed wejściem w Ŝycie niniejszej ustawy, toczą się na podstawie przepisów 

dotychczasowych. 

 

Art. 99. Koszty w sprawach egzekucyjnych, o których mowa w art. 29, wszczętych i 

niezakończonych przed dniem wejścia w Ŝycie niniejszej ustawy rozlicza się do dnia 

zakończenia tych spraw według przepisów dotychczasowych. JednakŜe w sprawach o 

egzekucję świadczeń powtarzających się stosuje się przepisy niniejszej ustawy od dnia jej 

wejścia w Ŝycie. 

 

 Art. 100. 1. W terminie do dnia 31 grudnia 2011 r. wynagrodzenie członków 

zespołów orzekających Komisji jest wypłacane: 

1) w sprawach, o których mowa w art. 110
8
 ust. 2 pkt 1 – 4 i 6 ustawy wymienionej 

w art. 13 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą – ze środków, o których mowa w art. 

110
15

 ust. 1 ustawy wymienionej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą; 
2) w sprawach, o których mowa w art. 110

8
 ust. 2 pkt 5 ustawy wymienionej w art. 

13  w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą – z budŜetu państwa, z części będącej w 

dyspozycji ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. 
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2. Opłaty, o których mowa w art. 110
15

 ust. 1 ustawy wymienionej w art. 13 

w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, wniesione w okresie do dnia 31 grudnia 2011 r., z 

dniem 1 stycznia 2012 r. stają się dochodem budŜetu państwa. 

 

 Art. 101. 1. W terminie 2 miesięcy od dnia wejścia w Ŝycie niniejszej ustawy minister 

właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego powoła Komisję Prawa 

Autorskiego, na zasadach określonych w art. 110
9
 ustawy wymienionej w art. 13 w brzmieniu 

nadanym niniejszą ustawą. 
2. Z dniem powołania Komisji Prawa Autorskiego zgodnie z ust. 1 wygasają mandaty 

arbitrów, powołanych na dotychczasowych zasadach, z zastrzeŜeniem ust. 3.  

3. Do postępowań w sprawach spornych o stosowanie zatwierdzonych tabel wynagrodzeń 
oraz związanych z zawarciem umowy, o której mowa w art. 21

1
 ust. 1 ustawy wymienionej w 

art. 13, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w Ŝycie niniejszej ustawy, stosuje 

się przepisy dotychczasowe. Arbitrzy wyznaczeni do zespołów orzekających w tych sprawach 

zachowują mandat do dnia wydania orzeczenia. Arbitrzy orzekający w tych sprawach 

otrzymują wynagrodzenie na podstawie dotychczasowych przepisów. 

4. Postępowania wszczęte na podstawie dotychczasowych przepisów w sprawach 

o zatwierdzenie tabel wynagrodzeń oraz w sprawach wskazywania organizacji właściwej, w 

rozumieniu art. 107 ustawy wymienionej w art. 13, i nie zakończone do dnia wejścia w Ŝycie 

niniejszej ustawy, umarza się. 
5. Wniosek w sprawach, o których mowa w art. 110

18
 ust. 2 ustawy wymienionej w art. 13 

w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, organizacja zbiorowego zarządzania składa 

w terminie 6 miesięcy od dnia powołania Komisji Prawa Autorskiego.  

6. JeŜeli w terminie określonym w ust. 5 organizacja zbiorowego zarządzania nie złoŜy 

wniosku o zatwierdzenie tabeli przewodniczący Komisji Prawa Autorskiego wezwie ją do 

złoŜenia wniosku w terminie miesiąca. O niewniesieniu wniosku w tym terminie 

przewodniczący Komisji Prawa Autorskiego informuje ministra właściwego do spraw kultury 

i ochrony dziedzictwa narodowego. 

7. Tabele wynagrodzeń zatwierdzone na podstawie dotychczasowych przepisów stosuje się do 

czasu prawomocnego zatwierdzenia odpowiednich tabel na podstawie art. 110
17

 – 110
20

 

ustawy wymienionej w art. 13 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, jednak nie dłuŜej niŜ 
12 miesięcy od dnia wejścia w Ŝycie niniejszej ustawy. Postanowienia umowne mniej 

korzystne dla twórców, niŜ wynikałoby to z tabel wynagrodzeń zatwierdzonych na podstawie 

dotychczasowych przepisów, są niewaŜne, a ich miejsce zajmują odpowiednie postanowienia 

tych tabel. 

8. Pierwsze sprawozdania, o których mowa w art. 104 ust. 3
1
 i 3

2
 ustawy wymienionej w art. 

13 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, organizacja zbiorowego zarządzania sporządza po 

zamknięciu pierwszego pełnego roku obrotowego, który nastąpi po wejściu w Ŝycie niniejszej 

ustawy. 

 

 Art. 102. 1. Postępowania kwalifikacyjne dla kandydatów na rzeczoznawców 

majątkowych oraz zarządców nieruchomości, o których mowa ustawie zmienianej w art. 26, 

wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w  Ŝycie niniejszej ustawy, prowadzi się na 

podstawie przepisów dotychczasowych. 

2. Postępowania kwalifikacyjne dla kandydatów na pośredników w obrocie 

nieruchomościami, o których mowa ustawie zmienianej w art. 26,  wszczęte i niezakończone 

przed dniem wejścia w Ŝycie niniejszej ustawy umarza się. 
3. Opłata wniesiona za postępowanie kwalifikacyjne, o którym mowa w ust. 2, podlega 

zwrotowi w całości na podany przez kandydata numer rachunku bankowego w terminie 30 

dni od dnia umorzenia postępowania. 
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Art. 103. Informację roczną, o której mowa w art. 41 ust. 8 ustawy zmienianej w art. 

32 sporządza się po raz pierwszy w 2012 roku. 

 

Art. 104.  Składanie oświadczeń, o których mowa w niniejszej ustawie następuje pod 

rygorem odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu karnego za fałszywe zeznania, chyba 

Ŝe ustawa szczegółowa stanowi inaczej. 

 

Art. 105. Od dnia wejścia w Ŝycie niniejszej ustawy, Ŝaden podmiot nie moŜe 

uzaleŜniać moŜliwości dopełnienia przez przedsiębiorcę jakiejkolwiek czynności od 

posiadania zaświadczenia o nadanym numerze REGON, o ile informacja o numerze REGON 

danego przedsiębiorcy dostępna jest na stronie internetowej Głównego Urzędu 

Statystycznego.”. 

 

Art. 106. Traci moc ustawa z dnia 16 listopada 2000 r. o domach składowych oraz                

o zmianie Kodeksu cywilnego, Kodeksu postępowania cywilnego i innych ustaw (Dz. U. Nr 

114, poz. 1191, z 2004 r. Nr 173, poz. 1808 oraz z 2005 r. Nr 183, poz. 1538 i Nr 184, poz. 

1539). 

 

Art. 107. Ustawa wchodzi w Ŝycie z dniem 1 stycznia 2011 r.  

 

 

 

 

 

 


