1808
USTAWA
z dnia 2 lipca 2004 r.
Przepisy wprowadzajàce ustaw´ o swobodzie dzia∏alnoÊci gospodarczej
Rozdzia∏ 1
Przepisy ogólne
Art. 1. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie
dzia∏alnoÊci gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1807),
zwana dalej „ustawà o swobodzie dzia∏alnoÊci gospodarczej”, wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni od dnia
og∏oszenia niniejszej ustawy, z wyjàtkiem:
1) art. 10 i art. 103—110, które wchodzà w ˝ycie
z dniem 1 stycznia 2005 r.;
2) art. 16 oraz art. 23—45, które wchodzà w ˝ycie
z dniem 1 stycznia 2007 r.
Rozdzia∏ 2

„§ 1. Kto wykonuje dzia∏alnoÊç gospodarczà
bez wymaganego zg∏oszenia do ewidencji
dzia∏alnoÊci gospodarczej, wpisu do rejestru dzia∏alnoÊci regulowanej lub bez wymaganej koncesji albo zezwolenia, podlega karze ograniczenia wolnoÊci albo
grzywny.”,
b) § 3 otrzymuje brzmienie:
„§ 3. Kto wykonujàc dzia∏alnoÊç gospodarczà
nie oznacza siedziby i miejsca wykonywania tej dzia∏alnoÊci lub wykonujàc dzia∏alnoÊç wytwórczà wprowadza do obrotu towary bez wymaganych oznaczeƒ, podlega
karze ograniczenia wolnoÊci albo grzywny.”,
c) dodaje si´ § 7 w brzmieniu:

Zmiany w przepisach obowiàzujàcych
Art. 2. W ustawie z dnia 20 maja 1971 r. — Kodeks
wykroczeƒ (Dz. U. Nr 12, poz. 114, z póên. zm.1)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) w art. 601:
a) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Kto w zakresie wykonywanej dzia∏alnoÊci
gospodarczej nie wykonuje obowiàzku pisemnego wskazania osoby upowa˝nionej
do reprezentowania w trakcie kontroli,
podlega karze grzywny nie ni˝szej ni˝
1 000 z∏.”;
2) w art. 138a § 1 otrzymuje brzmienie:

————————
1) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 1981 r. Nr 24, poz. 124, z 1982 r. Nr 16, poz. 125, z 1983 r.
Nr 6, poz. 35 i Nr 44, poz. 203, z 1984 r. Nr 54, poz. 275, z 1985 r. Nr 14, poz. 60 i Nr 23, poz. 100, z 1986 r. Nr 39, poz. 193, z 1988 r.
Nr 20, poz. 135 i Nr 41, poz. 324, z 1989 r. Nr 34, poz. 180, z 1990 r. Nr 51, poz. 297, Nr 72, poz. 422 i Nr 86, poz. 504, z 1991 r.
Nr 75, poz. 332 i Nr 91, poz. 408, z 1992 r. Nr 24, poz. 101, z 1994 r. Nr 123, poz. 600, z 1995 r. Nr 6, poz. 29,
Nr 60, poz. 310 i Nr 95, poz. 475, z 1997 r. Nr 54, poz. 349, Nr 60, poz. 369, Nr 85, poz. 539, Nr 98, poz. 602, Nr 104, poz. 661,
Nr 106, poz. 677, Nr 111, poz. 724, Nr 123, poz. 779, Nr 133, poz. 884 i Nr 141, poz. 942, z 1998 r. Nr 113, poz. 717, z 1999 r.
Nr 83, poz. 931 i Nr 101, poz. 1178, z 2000 r. Nr 22, poz. 271, Nr 73, poz. 852, Nr 74, poz. 855 i Nr 117, poz. 1228, z 2001 r.
Nr 100, poz. 1081, Nr 106, poz. 1149, Nr 125, poz. 1371, Nr 128, poz. 1409 i Nr 129, poz. 1438, z 2002 r. Nr 19, poz. 185, Nr 25,
poz. 253 i Nr 135, poz. 1145 oraz z 2004 r. Nr 11, poz. 95, Nr 62, poz. 576, Nr 69, poz. 626, Nr 93, poz. 891 i Nr 171, poz. 1800.
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„§ 1. Kto, zawierajàc umow´ poza lokalem przedsi´biorstwa, nie okazuje konsumentowi dokumentu potwierdzajàcego wykonywanie
dzia∏alnoÊci gospodarczej oraz dokumentu
to˝samoÊci, podlega karze grzywny.”.
Art. 3. W ustawie z dnia 6 marca 1981 r. o Paƒstwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. z 2001 r. Nr 124, poz. 1362,
z póên. zm.2)) w art. 8 wprowadza si´ nast´pujàce
zmiany:
1) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Kontrol´ przeprowadza si´ po okazaniu legitymacji s∏u˝bowej, z zastrze˝eniem ust. 31.”;
2) po ust. 3 dodaje si´ ust. 31—34 w brzmieniu:
„31. Kontrol´ przedsi´biorcy w rozumieniu ustawy
z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie dzia∏alnoÊci
gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1807) przeprowadza si´ po okazaniu legitymacji s∏u˝bowej
i upowa˝nienia do przeprowadzenia kontroli.
32.

Je˝eli okolicznoÊci faktyczne uzasadniajà niezw∏oczne podj´cie kontroli przedsi´biorcy,
kontrola mo˝e byç podj´ta po okazaniu legitymacji s∏u˝bowej. Kontrolowanemu nale˝y
niezw∏ocznie, nie póêniej jednak ni˝ w terminie 3 dni od dnia podj´cia kontroli, okazaç
upowa˝nienie do przeprowadzenia kontroli.

Poz. 1808

Art. 4. W ustawie z dnia 6 lipca 1982 r. o zasadach
prowadzenia na terytorium Polskiej Rzeczypospolitej
Ludowej dzia∏alnoÊci gospodarczej w zakresie drobnej
wytwórczoÊci przez zagraniczne osoby prawne i fizyczne (Dz. U. z 1989 r. Nr 27, poz. 148, z póên. zm.3))
art. 14 otrzymuje brzmienie:
„Art. 14. Zezwolenie wydaje si´ na okres do dwudziestu lat, a w wypadkach uzasadnionych okresem amortyzacji inwestycji do czterdziestu
lat. Po up∏ywie wa˝noÊci zezwolenia nie mo˝e byç wydane nowe zezwolenie.”.
Art. 5. W ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2002 r.
Nr 171, poz. 1396 i Nr 241, poz. 2074 oraz z 2003 r.
Nr 137, poz. 1302) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) w art. 21 w ust. 1:
a) uchyla si´ pkt 7,
b) pkt 8 otrzymuje brzmienie:
„8) prowadzenie ewidencji przechowawców akt
osobowych i p∏acowych.”;
2) rozdzia∏ 4a otrzymuje brzmienie:
„Rozdzia∏ 4a

33. Upowa˝nienie do przeprowadzenia kontroli
wydajà: G∏ówny Inspektor Pracy i jego zast´pcy oraz okr´gowi inspektorzy pracy i ich zast´pcy.

Dzia∏alnoÊç gospodarcza w zakresie
przechowywania dokumentacji osobowej
i p∏acowej pracodawców o czasowym okresie
przechowywania

34. Upowa˝nienie do przeprowadzenia kontroli
powinno zawieraç nast´pujàce dane:

Art. 51a. 1. Dzia∏alnoÊç gospodarcza w zakresie
przechowywania dokumentacji osobowej i p∏acowej pracodawców o czasowym okresie przechowywania, zwanej
dalej „dokumentacjà”, jest dzia∏alnoÊcià regulowanà w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r.
o swobodzie dzia∏alnoÊci gospodarczej
(Dz. U. Nr 173, poz. 1807), wykonywanà
przez przedsi´biorc´, i wymaga uzyskania wpisu do rejestru przechowawców akt osobowych i p∏acowych, zwanego dalej „rejestrem”.

1) wskazanie podstawy prawnej przeprowadzenia kontroli,
2) oznaczenie organu kontroli,
3) imi´ i nazwisko, stanowisko s∏u˝bowe osoby upowa˝nionej do przeprowadzenia kontroli oraz numer jej legitymacji s∏u˝bowej,
4) okreÊlenie zakresu przedmiotowego kontroli,
5) oznaczenie przedsi´biorcy obj´tego kontrolà,
6) wskazanie daty rozpocz´cia i przewidywanego terminu zakoƒczenia kontroli,
7) podpis osoby udzielajàcej upowa˝nienia,
z podaniem zajmowanego stanowiska lub
funkcji,
8) pouczenie o prawach i obowiàzkach kontrolowanego przedsi´biorcy,
9) dat´ i miejsce wystawienia upowa˝nienia.”.
————————
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 128, poz. 1405 i Nr 154,
poz. 1800, z 2002 r. Nr 166, poz. 1360 oraz z 2003 r. Nr 170,
poz. 1652 i Nr 213, poz. 2081.

2. Dzia∏alnoÊç, o której mowa w ust. 1,
mo˝e byç wykonywana tak˝e przez:
1) archiwa paƒstwowe;
2) Stowarzyszenie Archiwistów Polskich.
3. Przedsi´biorca mo˝e wykonywaç
dzia∏alnoÊç, o której mowa w ust. 1,
wy∏àcznie w formie spó∏ki kapita∏o————————
3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 1989 r. Nr 74, poz. 442, z 1991 r.
Nr 60, poz. 253 i Nr 111, poz. 480, z 1994 r. Nr 121,
poz. 591, z 1997 r. Nr 121, poz. 769 i 770, z 1998 r. Nr 106,
poz. 668 oraz z 2002 r. Nr 153, poz. 1271.
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wej, której kapita∏ zak∏adowy jest nie
ni˝szy od okreÊlonego w art. 154 § 1
lub art. 308 § 1 Kodeksu spó∏ek handlowych.
Art. 51b. Organem prowadzàcym rejestr jest wojewoda w∏aÊciwy ze wzgl´du na miejsce wykonywania dzia∏alnoÊci obj´tej wpisem. Rejestr mo˝e byç prowadzony w systemie informatycznym.
Art. 51c. 1. Wpisu do rejestru dokonuje si´ na
podstawie pisemnego wniosku przedsi´biorcy zawierajàcego nast´pujàce
dane:
1) firm´ przedsi´biorcy oraz jego siedzib´ i adres albo adres zamieszkania;
2) numer w rejestrze przedsi´biorców;
3) numer identyfikacji podatkowej
(NIP), o ile przedsi´biorca taki numer posiada;
4) imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentowania przedsi´biorcy;
5) okreÊlenie zakresu dzia∏alnoÊci, która ma byç obj´ta wpisem;
6) okreÊlenie miejsca lub miejsc,
w których b´dzie wykonywana dzia∏alnoÊç obj´ta wpisem i daty jej rozpocz´cia;
7) oÊwiadczenie, ˝e przedsi´biorca
w dniu z∏o˝enia wniosku:
a) nie ma zaleg∏oÊci podatkowych,
b) nie ma zaleg∏oÊci w zakresie zobowiàzaƒ wobec Zak∏adu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych,
c) nie figuruje w rejestrze d∏u˝ników niewyp∏acalnych Krajowego
Rejestru Sàdowego.
2. Wraz z wnioskiem, o którym mowa
w ust. 1, przedsi´biorca sk∏ada
oÊwiadczenie nast´pujàcej treÊci:
„OÊwiadczam, ˝e:
1) dane zawarte we wniosku o wpis
do rejestru przechowawców akt
osobowych i p∏acowych sà kompletne i zgodne z prawdà;
2) znane mi sà i spe∏niam warunki
wykonywania dzia∏alnoÊci gospodarczej w zakresie przechowywania dokumentacji osobowej i p∏acowej pracodawców o czasowym
okresie przechowywania, okreÊlone w rozdziale 4a ustawy
z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.”.
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3. OÊwiadczenie powinno równie˝ zawieraç:
1) firm´ przedsi´biorcy oraz jego siedzib´ i adres albo adres zamieszkania;
2) oznaczenie miejsca i dat´ z∏o˝enia
oÊwiadczenia;
3) podpis osoby uprawnionej do reprezentowania przedsi´biorcy, ze
wskazaniem imienia i nazwiska oraz
pe∏nionej funkcji.

Art. 51d. 1. Warunkami wykonywania dzia∏alnoÊci,
o której mowa w art. 51a ust. 1, sà:
1) posiadanie przez przedsi´biorc´ odpowiedniej do rozmiarów planowanej dzia∏alnoÊci bazy organizacyjno-technicznej, zapewniajàcej w∏aÊciwe warunki przechowywania i udost´pniania dokumentacji;
2) posiadanie przez przedsi´biorc´ regulaminu us∏ug, które b´dà Êwiadczone w ramach dzia∏alnoÊci obj´tej
wpisem;
3) zatrudnianie przez przedsi´biorc´
do wykonywania czynnoÊci zwiàzanych z obs∏ugà dokumentacji
osoby posiadajàcej specjalistyczne
wykszta∏cenie i praktyk´ zawodowà.
2. W sk∏ad zarzàdu przedsi´biorcy nie
mogà wchodziç osoby, które by∏y karane za przest´pstwa przeciwko wiarygodnoÊci dokumentów lub mieniu.
Art. 51e. Wpisowi do rejestru podlegajà dane
okreÊlone w art. 51c ust. 1 pkt 1—6,
z wyjàtkiem adresu zamieszkania, je˝eli
jest on inny ni˝ adres siedziby, oraz informacja o postawieniu przedsi´biorcy
w stan likwidacji lub og∏oszeniu jego
upad∏oÊci.
Art. 51f. 1. Przedsi´biorcy wpisanemu do rejestru jest wydawane zaÊwiadczenie
o wpisie zawierajàce nast´pujàce dane:
1) firm´ przedsi´biorcy oraz jego siedzib´ i adres;
2) zakres dzia∏alnoÊci
obj´tej wpisem;

gospodarczej

3) miejsce wykonywania dzia∏alnoÊci
gospodarczej obj´tej wpisem;
4) dat´ rozpocz´cia dzia∏alnoÊci gospodarczej.
2. Przedsi´biorca jest obowiàzany niezw∏ocznie zg∏aszaç wojewodzie wszelkie zmiany danych, o których mowa
w art. 51c ust. 1 pkt 1—6, a tak˝e infor-
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macje o postawieniu przedsi´biorcy
w stan likwidacji lub og∏oszeniu jego
upad∏oÊci.
Art. 51g. 1. O wpisaniu przedsi´biorcy do rejestru
wojewoda zawiadamia Naczelnego
Dyrektora Archiwów Paƒstwowych
w terminie miesiàca od dnia dokonania wpisu, podajàc dane, o których
mowa w ust. 4 pkt 1—4.
2. Na podstawie informacji uzyskanych
od wojewodów i przedsi´biorców Naczelny Dyrektor Archiwów Paƒstwowych prowadzi ewidencj´ przechowawców akt osobowych i p∏acowych,
zwanà dalej „ewidencjà”.
3. Ewidencja jest jawna.
4. Do ewidencji wpisuje si´:
1) firm´ przedsi´biorcy oraz jego siedzib´ i adres;
2) zakres i miejsce (miejsca) wykonywania dzia∏alnoÊci;
3) informacje o wykreÊleniu wpisu
z rejestru oraz o zawieszeniu lub zakoƒczeniu wykonywania dzia∏alnoÊci obj´tej wpisem;
4) informacje o postawieniu przedsi´biorcy w stan likwidacji lub og∏oszeniu jego upad∏oÊci;
5) oznaczenie wojewody, który dokona∏ wpisu do rejestru;
6) informacje, o których mowa w ust. 6.
5. Wojewoda zawiadamia Naczelnego
Dyrektora Archiwów Paƒstwowych
o zmianie danych wymienionych
w ust. 4 pkt 1—4 w terminie miesiàca
od dnia powzi´cia o nich wiadomoÊci.
6. Przedsi´biorca przekazuje do centrali
Zak∏adu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych
oraz Naczelnemu Dyrektorowi Archiwów Paƒstwowych wykaz pracodawców, których dokumentacj´ przedsi´biorca przejà∏ w danym miesiàcu kalendarzowym, oraz okres, z jakiego ta
dokumentacja pochodzi, w terminie
do koƒca nast´pnego miesiàca kalendarzowego.
Art. 51h. Wojewoda wykreÊla z urz´du, w drodze
decyzji, wpis w rejestrze w przypadku:

Poz. 1808
3) gdy wobec przedsi´biorcy ukoƒczono post´powanie likwidacyjne albo
upad∏oÊciowe obejmujàce likwidacj´ majàtku upad∏ego.

Art. 51i. Uprawnienia wynikajàce z wpisu do rejestru:
1) sà niezbywalne;
2) spó∏ki przejmowanej albo którejkolwiek ze spó∏ek ∏àczàcych si´ przez zawiàzanie nowej spó∏ki, a tak˝e spó∏ki
podlegajàcej podzia∏owi, nie przechodzà na spó∏k´ przejmujàcà lub nowo
zawiàzanà.
Art. 51j. 1. Kontrol´ dzia∏alnoÊci gospodarczej
w zakresie obj´tym wpisem do rejestru przeprowadza wojewoda.
2. Do przeprowadzania kontroli dzia∏alnoÊci przedsi´biorcy wpisanego do rejestru wojewoda mo˝e upowa˝niç inny organ paƒstwowy lub paƒstwowà
jednostk´ organizacyjnà wyspecjalizowanà w kontroli danego rodzaju dzia∏alnoÊci, zawierajàc z takim organem
lub jednostkà porozumienie okreÊlajàce zasady przeprowadzenia kontroli,
w tym zasady jej finansowania.
3. Pierwszà kontrol´ przedsi´biorcy wpisanego do rejestru przeprowadza si´
nie póêniej ni˝ przed up∏ywem roku od
dnia dokonania wpisu.
Art. 51k. 1. Przedsi´biorca wykonuje dzia∏alnoÊç na
podstawie regulaminu Êwiadczenia
us∏ug, okreÊlajàcego w szczególnoÊci:
1) zakres Êwiadczonych us∏ug;
2) zasady przyjmowania dokumentacji
na przechowanie, jej ewidencjonowania i przechowywania;
3) ogólne zasady zabezpieczenia dokumentacji przed osobami nieuprawnionymi;
4) miejsce Êwiadczenia us∏ug oraz terminy ich wykonywania;
5) tryb przyjmowania interesantów;
6) sposób i terminy udost´pniania dokumentacji;
7) wysokoÊç
us∏ugi;

op∏at

pobieranych

za

8) procedury dotyczàce brakowania
i niszczenia dokumentacji.

1) wydania decyzji, o której mowa
w art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca
2004 r. o swobodzie dzia∏alnoÊci gospodarczej;

2. Regulamin, o którym mowa w ust. 1,
przedsi´biorca udost´pnia w lokalu,
w którym przyjmowani sà interesanci.

2) wydania prawomocnego orzeczenia
zakazujàcego przedsi´biorcy wykonywania dzia∏alnoÊci obj´tej wpisem;

Art. 51l. Do wykonywania dzia∏alnoÊci obj´tej
wpisem do rejestru stosuje si´ przepisy
Kodeksu cywilnego dotyczàce przechowania, z wy∏àczeniem art. 844 § 2.

Dziennik Ustaw Nr 173

— 12032 —

Art. 51m. 1. Je˝eli w zwiàzku z dzia∏alnoÊcià gospodarczà obj´tà wpisem do rejestru
sà wykonywane czynnoÊci polegajàce
na gromadzeniu, ewidencjonowaniu,
opracowaniu i zabezpieczeniu dokumentacji oraz na wydawaniu z niej odpisów i kopii, przedsi´biorca jest obowiàzany zatrudniaç przy tych czynnoÊciach osoby posiadajàce specjalistyczne wykszta∏cenie i praktyk´ zawodowà.
2. Minister w∏aÊciwy do spraw kultury
i ochrony dziedzictwa narodowego
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, rodzaje wykszta∏cenia uznanego za specjalistyczne w rozumieniu ust. 1 oraz dokumenty potwierdzajàce posiadanie praktyki zawodowej, z uwzgl´dnieniem
w szczególnoÊci przydatnoÊci poszczególnych rodzajów wykszta∏cenia do wykonywanych czynnoÊci, a tak˝e sposobu
dokumentowania posiadania praktyki
zawodowej, w tym rodzaje dokumentów.
Art. 51n. 1. Dokumentacja powinna byç przechowywana w warunkach zapewniajàcych
jej nale˝ytà ochron´ przed zniszczeniem i kradzie˝à.
2. Minister w∏aÊciwy do spraw kultury
i ochrony dziedzictwa narodowego
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, warunki, w jakich dokumentacja mo˝e byç
przechowywana, z uwzgl´dnieniem
w szczególnoÊci jej ochrony przed wilgocià, zmianami temperatury oraz
szkodliwym oddzia∏ywaniem Êwiat∏a.
Art. 51o. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw kultury
i ochrony dziedzictwa narodowego
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia,
maksymalnà wysokoÊç op∏at pobieranych przez podmioty, o których mowa
w art. 51a ust. 1 i 2, za sporzàdzenie
odpisu lub kopii przechowywanej dokumentacji, uwzgl´dniajàc ponoszone
przez te podmioty koszty zwiàzane
z przechowywaniem dokumentacji
i sporzàdzaniem jej odpisów lub kopii,
w szczególnoÊci koszty:
1) wyszukania dokumentów;
2) przygotowania dokumentów do
sporzàdzenia odpisu lub skopiowania;
3) sporzàdzenia odpisu lub kopii;
4) zapewnienia odpowiednich warunków przechowywania dokumentacji.
2. Przepisy wydane na podstawie upowa˝nienia zawartego w ust. 1 stosuje
si´ tak˝e do podmiotów innych ni˝ wymienione w art. 51a ust. 1 i 2 przechowujàcych dokumentacj´.
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Art. 51p. 1. W przypadku postawienia przedsi´biorcy w stan likwidacji lub og∏oszenia
jego upad∏oÊci, odpowiednio, likwidator lub syndyk masy upad∏oÊci wskazuje przechowawc´, któremu dokumentacja zostanie przekazana do dalszego
przechowywania, zapewniajàc na ten
cel Êrodki finansowe na okres, jaki pozosta∏ do wygaÊni´cia umów przechowania tej dokumentacji zawartych
przez przedsi´biorc´. W braku takiego
wskazania przechowawc´ wyznacza
sàd rejestrowy, po zapewnieniu przez
likwidatora lub syndyka masy upad∏oÊci Êrodków finansowych, o których
mowa w zdaniu poprzedzajàcym.
2. Przechowawca, o którym mowa w ust. 1,
powinien przed przej´ciem dokumentacji uzyskaç wpis do rejestru.
3. W przypadku stwierdzenia przez sàd
rejestrowy, na wniosek likwidatora lub
syndyka masy upad∏oÊci, niemo˝noÊci
zapewnienia Êrodków na koszty dalszego przechowywania, dokumentacj´
przejmuje podmiot nadzorujàcy jednostk´ organizacyjnà, do której dokumentacja nale˝a∏a, a w razie braku takiego podmiotu — archiwum paƒstwowe w∏aÊciwe miejscowo lub
wskazane przez Naczelnego Dyrektora
Archiwów Paƒstwowych. Przed wydaniem postanowienia sàd zasi´ga opinii
naczelnika urz´du skarbowego w∏aÊciwego miejscowo dla siedziby przedsi´biorcy o jego stanie majàtkowym.
4. Przepisy ust. 1—3 stosuje si´ odpowiednio, je˝eli przed up∏ywem okresu
przechowywania dokumentacji znajdujàcej si´ u przedsi´biorcy nastàpi
wykreÊlenie przedsi´biorcy z rejestru.
5. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje si´ odpowiednio, je˝eli przed up∏ywem okresu
przechowywania dokumentacji znajdujàcej si´ u przedsi´biorcy zaprzestanie on wykonywania dzia∏alnoÊci obj´tej wpisem do rejestru.
6. W przypadku og∏oszenia upad∏oÊci
przedsi´biorcy, Êrodki, o których mowa w ust. 1, stanowià danin´ publicznà w rozumieniu art. 342 ust. 1 pkt 2
ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. — Prawo upad∏oÊciowe i naprawcze (Dz. U.
Nr 60, poz. 535, z póên. zm.4)).
7. Ârodki finansowe na pokrycie kosztów
przechowywania dokumentacji stanowià nale˝noÊç archiwum paƒstwowego, które przej´∏o dokumentacj´ w try————————
4) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2003 r. Nr 217, poz. 2125 oraz z 2004 r. Nr 91, poz. 870
i 871, Nr 96, poz. 959, Nr 121, poz. 1264 i Nr 146, poz. 1546.
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bie okreÊlonym w ust. 3. Do Êrodków
tych stosuje si´ przepisy ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. — Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926, z póên.
zm.5)) oraz przepisy ustawy z dnia
17 czerwca 1966 r. o post´powaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U.
z 2002 r. Nr 110, poz. 968, z póên.
zm.6)). Je˝eli egzekucja kosztów przechowywania dokumentacji przej´tej
przez archiwum paƒstwowe oka˝e si´
bezskuteczna, wówczas koszty te sà
pokrywane z bud˝etu Naczelnej Dyrekcji Archiwów Paƒstwowych.
Art. 51r. W przypadkach, o których mowa
w art. 51p ust. 1 i 3—5, wraz z dokumentacjà jest przekazywana pozosta∏a dokumentacja o czasowym okresie przechowywania.
Art. 51s. Dokumentacja przekazywana do dalszego przechowywania w trybie okreÊlonym
w art. 51p ust. 1 lub 3—5 powinna byç
przed przekazaniem uporzàdkowana
zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 5 ust. 2.
Art. 51t. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym rozdziale stosuje si´ przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie
dzia∏alnoÊci gospodarczej.”.
Art. 6. W ustawie z dnia 13 lutego 1984 r. o funkcjach konsulów Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U.
z 2002 r. Nr 215, poz. 1823) w art. 24 uchyla si´ pkt 4.
Art. 7. W ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71, poz. 838,
z póên. zm.7)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) w art. 18 w ust. 2 w pkt 7:
a) uchyla si´ lit. e,
————————
5) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 1997 r. Nr 160, poz. 1083, z 1998 r. Nr 106, poz. 668,
z 1999 r. Nr 11, poz. 95 i Nr 92, poz. 1062, z 2000 r. Nr 94,
poz. 1037, Nr 116, poz. 1216, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122,
poz. 1315, z 2001 r. Nr 16, poz. 166, Nr 39, poz. 459, Nr 42,
poz. 475, Nr 110, poz. 1189, Nr 125, poz. 1368 i Nr 130,
poz. 1452, z 2002 r. Nr 89, poz. 804, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130,
poz. 1188, Nr 137, poz. 1302, Nr 170, poz. 1660 i Nr 228,
poz. 2255 i 2256 oraz z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 64,
poz. 593, Nr 68, poz. 623, Nr 91, poz. 868, Nr 93, poz. 894,
Nr 116, poz. 1205, Nr 122, poz. 1288, Nr 123, poz. 1291,
Nr 146, poz. 1546 i Nr 162, poz. 1692.
6) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 127,
poz. 1090, Nr 141, poz. 1178, Nr 153, poz. 1271, Nr 169,
poz. 1387, Nr 199, poz. 1672, Nr 200, poz. 1679 i Nr 216,
poz. 1824, z 2003 r. Nr 80, poz. 718, Nr 135, poz. 1268, Nr 137,
poz. 1302, Nr 193, poz. 1884, Nr 217, poz. 2124 i Nr 228,
poz. 2255 oraz z 2004 r. Nr 68, poz. 623, Nr 91, poz. 870 i 871,
Nr 96, poz. 959 i Nr 116, poz. 1203.
7) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 86, poz. 958, z 2001 r. Nr 125,
poz. 1371, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 41, poz. 365, Nr 62,
poz. 554, Nr 74, poz. 676, Nr 89, poz. 804, Nr 113, poz. 984,
Nr 214, poz. 1816 i Nr 216, poz. 1826 oraz z 2003 r. Nr 80,
poz. 717 i 721, Nr 200, poz. 1953 i Nr 217, poz. 2124.
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b) lit. g otrzymuje brzmienie:
„g) kontrola budowy i eksploatacji autostrady
w zakresie przestrzegania warunków umowy o budow´ i eksploatacj´ albo wy∏àcznie
eksploatacj´ autostrady,”;
2) w art. 19 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad jest zarzàdcà autostrady wybudowanej na
zasadach okreÊlonych w ustawie do czasu przekazania jej, w drodze porozumienia, spó∏ce,
z którà zawarto umow´ o budow´ i eksploatacj´
albo wy∏àcznie eksploatacj´ autostrady. Spó∏ka
pe∏ni funkcj´ zarzàdcy autostrady p∏atnej na
warunkach okreÊlonych w umowie o budow´
i eksploatacj´ albo wy∏àcznie eksploatacj´ autostrady, z wyjàtkiem zadaƒ, o których mowa
w art. 20 pkt 1, 8 i 17, które wykonuje Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad.”.
Art. 8. W ustawie z dnia 14 lutego 1991 r. — Prawo
o notariacie (Dz. U. z 2002 r. Nr 42, poz. 369, z póên.
zm.8)) uchyla si´ art. 24a.
Art. 9. W ustawie z dnia 7 wrzeÊnia 1991 r. o systemie oÊwiaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329, z póên.
zm.9)) art. 83a otrzymuje brzmienie:
„Art. 83a. 1. Prowadzenie szko∏y lub placówki
oraz zespo∏u, o którym mowa
w art. 90a ust. 1, nie jest dzia∏alnoÊcià
gospodarczà.
2. Dzia∏alnoÊç oÊwiatowa nieobejmujàca
prowadzenia szko∏y, placówki lub zespo∏u, o którym mowa w art. 90a
ust. 1, mo˝e byç podejmowana na zasadach okreÊlonych w przepisach
ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie dzia∏alnoÊci gospodarczej (Dz. U.
Nr 173, poz. 1807).”.
Art. 10. W ustawie z dnia 28 wrzeÊnia 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 65, Nr 64,
poz. 594, Nr 91, poz. 868 i Nr 171, poz. 1800) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) w art. 2 w ust. 1 pkt 16 otrzymuje brzmienie:
„16) badanie przestrzegania przez rezydentów
i nierezydentów ograniczeƒ i obowiàzków
okreÊlonych w przepisach prawa dewizowe————————
8) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 49, poz. 408, Nr 124,
poz. 1152 i Nr 217, poz. 2142 oraz z 2004 r. Nr 62, poz. 577
i Nr 147, poz. 1547.
9) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28,
poz. 153 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 117, poz. 759 i Nr 162,
poz. 1126, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 48,
poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122,
poz. 1320, z 2001 r. Nr 111, poz. 1194 i Nr 144, poz. 1615,
z 2002 r. Nr 41, poz. 362, Nr 113, poz. 984, Nr 141, poz. 1185
i Nr 200, poz. 1683, z 2003 r. Nr 6, poz. 65, Nr 128, poz. 1176,
Nr 137, poz. 1304 i Nr 203, poz. 1966 oraz z 2004 r. Nr 69,
poz. 624, Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1001, Nr 109, poz. 1161,
Nr 145, poz. 1532 i Nr 162, poz. 1690.
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go oraz warunków udzielonych na ich podstawie zezwoleƒ dewizowych, a tak˝e warunków wykonywania dzia∏alnoÊci kantorowej;”;
2) w art. 3a ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. W zakresie czynnoÊci, o których mowa w ust. 1,
nie stosuje si´ przepisów rozdzia∏u 3 niniejszej
ustawy, z wyjàtkiem art. 13b i art. 31, oraz przepisów dzia∏u VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Ordynacja podatkowa (Dz. U.
Nr 137, poz. 926, z póên. zm.10)), z wyjàtkiem
art. 285a—287 i art. 289.”;
3) w art. 8 ust. 1a otrzymuje brzmienie:
„1a. Wy∏àczenie organu kontroli skarbowej nast´puje z przyczyn okreÊlonych w art. 130 § 1
pkt 1—5, 7 i 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
— Ordynacja podatkowa.”;
4) w art. 12 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Kontrola skarbowa, z zastrze˝eniem art. 13
ust. 9, jest prowadzona zgodnie z planem kontroli.”;
5) art. 13 otrzymuje brzmienie:
„Art. 13. 1. Wszcz´cie post´powania kontrolnego
nast´puje wy∏àcznie z urz´du w formie
postanowienia.
2. Datà wszcz´cia post´powania kontrolnego jest dzieƒ dor´czenia kontrolowanemu postanowienia o wszcz´ciu post´powania kontrolnego, z zastrze˝eniem ust. 9.
3. Organ kontroli skarbowej mo˝e w ramach prowadzonego post´powania
kontrolnego przeprowadziç kontrol´
podatkowà, z zastrze˝eniem ust. 9.
4. Kontrola podatkowa jest prowadzona
na podstawie imiennego upowa˝nienia udzielonego przez organ kontroli
skarbowej.
5. Wszcz´cie kontroli podatkowej nast´puje przez dor´czenie kontrolowanemu
upowa˝nienia do jej przeprowadzenia.
6. Upowa˝nienie do przeprowadzenia
kontroli podatkowej jest wydawane
przez dyrektora urz´du kontroli skarbowej lub Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej i okreÊla:
1) wskazanie podstawy prawnej;
————————
10) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 1997 r. Nr 160, poz. 1083, z 1998 r. Nr 106, poz. 668,
z 1999 r. Nr 11, poz. 95 i Nr 92, poz. 1062, z 2000 r. Nr 94,
poz. 1037, Nr 116, poz. 1216, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122,
poz. 1315, z 2001 r. Nr 16, poz. 166, Nr 39, poz. 459, Nr 42,
poz. 475, Nr 110, poz. 1189, Nr 125, poz. 1368 i Nr 130,
poz. 1452, z 2002 r. Nr 89, poz. 804, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130,
poz. 1188, Nr 137, poz. 1302, Nr 170, poz. 1660 i Nr 228,
poz. 2255 i 2256 oraz z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 64,
poz. 593, Nr 68, poz. 623, Nr 91, poz. 868, Nr 93, poz. 894,
Nr 116, poz. 1205, Nr 122, poz. 1288, Nr 123, poz. 1291,
Nr 146, poz. 1546 i Nr 162, poz. 1692.
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2) oznaczenie organu kontroli;
3) dat´ i miejsce wystawienia;
4) imi´ i nazwisko inspektora, imiona
i nazwiska pracowników, wykonujàcych czynnoÊci kontrolne, a tak˝e
osób, o których mowa w ust. 8, je˝eli osoby takie b´dà braç udzia∏
w czynnoÊciach kontrolnych;
5) numer legitymacji s∏u˝bowej inspektora i upowa˝nionych pracowników;
6) oznaczenie kontrolowanego;
7) wskazanie daty rozpocz´cia kontroli i przewidywanego terminu zakoƒczenia kontroli;
8) zakres kontroli;
9) podpis osoby udzielajàcej upowa˝nienia, z podaniem zajmowanego
stanowiska lub funkcji;
10) pouczenie o prawach i obowiàzkach kontrolowanego.
7. CzynnoÊci kontrolne przeprowadza inspektor wraz z upowa˝nionymi pracownikami, po okazaniu legitymacji
s∏u˝bowych i znaków identyfikacyjnych.
8. W czynnoÊciach kontrolnych mogà
uczestniczyç osoby uprawnione na
podstawie ratyfikowanych przez Rzeczpospolità Polskà umów mi´dzynarodowych, a w przypadku dokonywania
kontroli Êrodków przekazanych Rzeczypospolitej Polskiej przez instytucje Unii
Europejskiej — przedstawiciele organów Unii Europejskiej.
9. Je˝eli okolicznoÊci faktyczne uzasadniajà niezw∏oczne podj´cie kontroli,
kontrola podatkowa mo˝e byç wszcz´ta, po okazaniu kontrolowanemu lub
osobom wymienionym w art. 284 § 2
albo osobie wskazanej w trybie
art. 281a ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. — Ordynacja podatkowa legitymacji s∏u˝bowych i znaków identyfikacyjnych. Kontrolowanemu nale˝y niezw∏ocznie, jednak nie póêniej ni˝ w terminie 3 dni od dnia wszcz´cia kontroli,
dor´czyç postanowienie o wszcz´ciu
post´powania kontrolnego oraz upowa˝nienie do przeprowadzenia kontroli podatkowej.
10. W przypadku, o którym mowa w ust. 9,
stosuje si´ odpowiednio art. 284a
§ 3—6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
— Ordynacja podatkowa.”;

6) art. 13a otrzymuje brzmienie:
„Art. 13a. Post´powanie kontrolne w sprawach, o których mowa w art. 2 ust. 1
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pkt 1—3, w stosunku do podmiotu, wobec którego na podstawie art. 5
ust. 9c ustawy z dnia 21 czerwca 1996 r.
o urz´dach i izbach skarbowych nastàpi∏a zmiana w∏aÊciwoÊci naczelnika
urz´du skarbowego na w∏aÊciwego
wy∏àcznie w zakresie okreÊlonych kategorii podatników, wszczyna wy∏àcznie
Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej:

Poz. 1808

10) art. 24 otrzymuje brzmienie:
„Art. 24. 1. Organ kontroli skarbowej koƒczy post´powanie kontrolne:
1) decyzjà w rozumieniu ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. — Ordynacja podatkowa, gdy ustalenia dotyczà:
a) podatków, których okreÊlanie lub
ustalanie nale˝y do w∏aÊciwoÊci
naczelników urz´dów skarbowych, oraz podatku akcyzowego,

1) na podstawie pisemnego wniosku
w∏aÊciwego dla tego podmiotu naczelnika urz´du skarbowego lub

b) op∏at i niepodatkowych nale˝noÊci
bud˝etu paƒstwa, których okreÊlanie lub ustalanie nale˝y do w∏aÊciwoÊci naczelników urz´dów skarbowych, z zastrze˝eniem pkt 2 lit. a;

2) w zwiàzku z zaistnieniem uzasadnionego podejrzenia pope∏nienia przest´pstwa lub przest´pstwa skarbowego, je˝eli w∏aÊciwym do prowadzenia
dochodzenia jest inspektor kontroli
skarbowej, lub

2) wynikiem kontroli, gdy ustalenia
dotyczà nieprawid∏owoÊci:
a) w zakresie, o którym mowa w art. 2
ust. 1 pkt 4,

3) w przypadku udokumentowanego
przypuszczenia wyst´powania mi´dzy kontrolowanym a jego kontrahentami powiàzaƒ lub zwiàzków,
o których mowa w przepisach prawa
podatkowego w rozumieniu art. 3
pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
— Ordynacja podatkowa.”;

b) innych ni˝ wymienione w pkt 1,
w szczególnoÊci w zakresie
oÊwiadczeƒ o stanie majàtkowym, gdy nieprawid∏owoÊci nie
stwierdzono albo gdy ustalenia
dotyczà nale˝noÊci celnych;
3) postanowieniem, gdy w trakcie toczàcego si´ post´powania kontrolnego zobowiàzanie podatkowe uleg∏o przedawnieniu.

7) po art. 13a dodaje si´ art. 13b w brzmieniu:
„Art. 13b. 1. Inspektor, w zwiàzku z prowadzonym
u kontrolowanego post´powaniem
kontrolnym, mo˝e za˝àdaç od kontrahentów podatnika wykonujàcych
dzia∏alnoÊç gospodarczà przedstawienia dokumentów, w zakresie obj´tym kontrolà u podatnika, w celu
sprawdzenia ich prawid∏owoÊci i rzetelnoÊci. Z czynnoÊci tych sporzàdza
si´ protokó∏.
2. Je˝eli miejsce zamieszkania, siedziba
lub miejsce wykonywania dzia∏alnoÊci kontrahenta kontrolowanego
znajdujà si´ poza obszarem dzia∏ania
organu kontroli skarbowej, czynnoÊci, o których mowa w ust. 1, na zlecenie tego organu mo˝e przeprowadziç tak˝e inspektor upowa˝niony
przez organ kontroli skarbowej w∏aÊciwy miejscowo.”;
8) w art. 14a ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. W post´powaniu w zakresie, o którym mowa
w art. 2 ust. 1 pkt 14, nie stosuje si´ art. 13
ust. 9 i 10, art. 13b, art. 27 ust. 1 pkt 7 oraz
art. 284 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. —
Ordynacja podatkowa.”;
9) w art. 14b ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. W post´powaniu w zakresie, o którym mowa
w art. 2 ust. 1 pkt 15, nie stosuje si´ art. 12,
art. 13 ust. 8—10, art. 13b oraz art. 24 ust. 2.”;

2. Przed wydaniem decyzji lub wyniku
kontroli organ kontroli skarbowej wyznacza stronie 7-dniowy termin do wypowiedzenia si´ w sprawie zebranego
materia∏u dowodowego.”;
11) art. 24a otrzymuje brzmienie:
„Art. 24a. W przypadku, o którym mowa
w art. 9a ust. 8 lub art. 13a, post´powanie kontrolne przeprowadza i wydaje
wynik kontroli, decyzj´ albo postanowienie dyrektor urz´du kontroli skarbowej, w którym jest zatrudniony upowa˝niony inspektor lub pracownik.”;
12) w art. 31:
a) ust. 1a otrzymuje brzmienie:
„1a. W post´powaniu w zakresie, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 15, nie stosuje
si´ przepisów art. 121 § 2, art. 133—142,
art. 145 § 2 i 3, art. 146 i 147, art. 199,
art. 284b—285a, art. 286 § 2, art. 286a,
art. 288, art. 291 § 1 i 2 i art. 292 ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. — Ordynacja podatkowa.”,
b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. U˝yte w ustawie okreÊlenia oznaczajà:
1) organ kontroli skarbowej — organ podatkowy;
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2) inspektor kontroli skarbowej albo osoba
dokonujàca czynnoÊci kontrolnych, o której
mowa w art. 38 ust. 3 — kontrolujàcego;
3) post´powanie kontrolne — post´powanie
podatkowe, o którym mowa w dziale IV
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Ordynacja podatkowa;
4) kontrola podatkowa — kontrol´, o której
mowa w dziale VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Ordynacja podatkowa.”;
13) w art. 34 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) osoby, o których mowa w art. 13 ust. 8,”.
Art. 11. W ustawie z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2001 r. Nr 101, poz. 1114,
z póên. zm.11)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) w art. 4:
a) pkt 1b otrzymuje brzmienie:
„1b) osobà zagranicznà jest osoba zagraniczna
w rozumieniu art. 5 pkt 2 ustawy z dnia
2 lipca 2004 r. o swobodzie dzia∏alnoÊci gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1807),”,
b) pkt 14 otrzymuje brzmienie:
„14) przedsi´biorcà jest przedsi´biorca w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie dzia∏alnoÊci gospodarczej.”;
2) w art. 34:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Przewodniczàcy Krajowej Rady w porozumieniu z Prezesem Urz´du Regulacji Telekomunikacji i Poczty og∏asza w Dzienniku
Urz´dowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” informacje o mo˝liwoÊciach
uzyskania koncesji na rozpowszechnianie
programu radiowego lub telewizyjnego oraz
ustala termin, nie krótszy ni˝ 45 dni od dnia
og∏oszenia, do sk∏adania wniosków o udzielenie koncesji.”,
b) po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a—1c w brzmieniu:
„1a. W og∏oszeniu, o którym mowa w ust. 1,
okreÊla si´:
1) przedmiot post´powania,
2) warunki programowe rozpowszechniania programu, w tym w szczególnoÊci
rodzaj i charakter programu,
3) warunki techniczne rozpowszechniania
programu, w szczególnoÊci cz´stotliwoÊç bàdê kana∏ oraz moc i lokalizacj´
stacji nadawczych przeznaczonych do
rozpowszechniania programu,
4) liczb´ koncesji,
————————
11) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 25, poz. 253 i Nr 56,
poz. 517, z 2003 r. Nr 96, poz. 874 oraz z 2004 r. Nr 91,
poz. 874 i Nr 171, poz. 1800.
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5) czas, na jaki mo˝e byç udzielona koncesja,
6) termin i miejsce sk∏adania wniosków.
1b. Przewodniczàcy Krajowej Rady, w terminie
nie d∏u˝szym ni˝ 14 dni od dnia og∏oszenia, o którym mowa w ust. 1, zamieszcza
w co najmniej dwóch drukowanych dziennikach o zasi´gu ogólnopolskim informacj´ o tym og∏oszeniu.
1c. Rozpatrzeniu podlegajà wy∏àcznie wnioski
o udzielenie koncesji w zwiàzku z og∏oszeniem, o którym mowa w ust. 1.”;

3) w art. 36 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Koncesja mo˝e byç udzielona na okres nie
krótszy ni˝ 5 lat oraz na okres:
1) nie d∏u˝szy ni˝ 10 lat — w przypadku rozpowszechniania programu telewizyjnego,
2) nie d∏u˝szy ni˝ 7 lat — w przypadku rozpowszechniania programu radiowego.”;
4) art. 38 otrzymuje brzmienie:
„Art. 38. 1. Koncesj´ cofa si´, je˝eli:
1) wydano prawomocne orzeczenie
zakazujàce nadawcy wykonywania
dzia∏alnoÊci gospodarczej obj´tej
koncesjà,
2) nadawca ra˝àco narusza warunki
okreÊlone w ustawie lub w koncesji,
3) dzia∏alnoÊç obj´ta koncesjà jest wykonywana w sposób sprzeczny z ustawà
lub z warunkami okreÊlonymi w koncesji, a nadawca, pomimo wezwania
Przewodniczàcego Krajowej Rady,
w wyznaczonym terminie nie usunà∏
stanu faktycznego lub prawnego niezgodnego z warunkami okreÊlonymi
w koncesji lub w ustawie,
4) nadawca, pomimo wezwania Przewodniczàcego Krajowej Rady, nie
rozpoczà∏ rozpowszechniania programu w terminie ustalonym w koncesji lub trwale zaprzesta∏ wykonywania rozpowszechniania programu
za pomocà wszystkich lub niektórych stacji nadawczych — chyba ˝e
nadawca wyka˝e, ˝e opóênienie rozpocz´cia rozpowszechniania programu lub zaprzestanie rozpowszechniania programu zosta∏y spowodowane okolicznoÊciami od niego niezale˝nymi. Za trwa∏e zaprzestanie
rozpowszechniania programu uwa˝a si´ fakt nierozpowszechniania
programu przez okres trzech kolejno
nast´pujàcych po sobie miesi´cy.
2. Koncesja mo˝e byç cofni´ta, je˝eli:
1) rozpowszechnianie programu powoduje zagro˝enie interesów kultury
narodowej, bezpieczeƒstwa i obron-
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ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie dzia∏alnoÊci gospodarczej (Dz. U.
Nr 173, poz. 1807).”;

noÊci paƒstwa lub narusza normy
dobrego obyczaju,
2) nastàpi og∏oszenie upad∏oÊci nadawcy,
3) rozpowszechnianie programu powoduje osiàgni´cie przez nadawc´
pozycji dominujàcej w dziedzinie
Êrodków masowego przekazu na
danym rynku w∏aÊciwym w rozumieniu przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów,

7) art. 41 otrzymuje brzmienie:
„Art. 41. 1. Program rozprowadzany w sieci kablowej wymaga zg∏oszenia do rejestru.
2. Przepis ust. 1 nie dotyczy ogólnokrajowych programów publicznej radiofonii
i telewizji oraz innych programów
nadawców krajowych, dost´pnych na
terenie obj´tym rozprowadzaniem za
pomocà urzàdzeƒ odbiorczych powszechnego odbioru.

4) nastàpi przej´cie bezpoÊredniej lub
poÊredniej kontroli nad dzia∏alnoÊcià nadawcy przez innà osob´.

3. Organem prowadzàcym rejestr jest
Przewodniczàcy Krajowej Rady.

3. Przewodniczàcy Krajowej Rady podaje
do publicznej wiadomoÊci informacje
o wszcz´ciu post´powania w sprawie
cofni´cia koncesji.
4. W przypadku uprawomocnienia si´ decyzji w sprawie cofni´cia koncesji Przewodniczàcy Krajowej Rady niezw∏ocznie
og∏asza o mo˝liwoÊci uzyskania koncesji
w zakresie obj´tym cofni´tà koncesjà.”;
5) po art. 38 dodaje si´ art. 38a w brzmieniu:
„Art. 38a. 1. Uprawnienia wynikajàce z koncesji sà
niezbywalne, z zastrze˝eniem ust. 3—5.
2. Uprawnienia, o których mowa w ust. 1,
nie przechodzà na nabywc´ przedsi´biorstwa upad∏ego.
3. W przypadku ∏àczenia, podzia∏u albo
innego rodzaju przekszta∏ceƒ spó∏ek
handlowych, uprawnienia, o których
mowa w ust. 1, mogà przejÊç na inny
podmiot za zgodà Krajowej Rady wyra˝onà w formie uchwa∏y. Odmowa
wyra˝enia zgody nast´puje, gdy:
1) nadawca osiàgnie pozycj´ dominujàcà w dziedzinie Êrodków masowego przekazu na danym rynku
w∏aÊciwym w rozumieniu przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów,
2) nastàpi przej´cie bezpoÊredniej
lub poÊredniej kontroli nad dzia∏alnoÊcià nadawcy przez innà osob´.
4. Na podstawie uchwa∏y Krajowej Rady,
Przewodniczàcy Krajowej Rady wydaje decyzj´ w sprawie wyra˝enia zgody
bàdê odmowy, o której mowa w ust. 3.
5. Do uprawnieƒ wynikajàcych z rezerwacji cz´stotliwoÊci stosuje si´ przepisy ustawy z dnia 16 lipca 2004 r.
— Prawo telekomunikacyjne (Dz. U.
Nr 171, poz. 1800).”;
6) po art. 40a dodaje si´ art. 40b w brzmieniu:
„Art. 40b. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym rozdziale stosuje si´ przepisy

4. Do post´powania w sprawach wpisu
do rejestru stosuje si´ przepisy Kodeksu post´powania administracyjnego,
chyba ˝e ustawa stanowi inaczej.
5. Rejestr jest jawny.”;
8) w art. 44:
a) ust. 1 i 2 otrzymujà brzmienie:
„1. Organ rejestracyjny dokonuje wpisu programu do rejestru na podstawie zg∏oszenia.
2. Operator sieci kablowej dokonuje zg∏oszenia programu do rejestru nie póêniej ni˝
2 miesiàce przed rozpocz´ciem jego rozprowadzania.”,
b) w ust. 3 uchyla si´ pkt 4,
c) po ust. 3 dodaje si´ ust. 3a i 3b w brzmieniu:
„3a. Operator sieci kablowej do∏àcza do zg∏oszenia:
1) kopi´ zezwolenia na u˝ywanie urzàdzeƒ
nadawczych i sieci telekomunikacyjnych
niezb´dnych do rozprowadzania programu,
2) dokumenty wskazujàce, ˝e rozprowadzanie programu nie b´dzie narusza∏o
praw nadawcy programu,
3) dokumenty wskazujàce, ˝e program
jest rozpowszechniany do powszechnego odbioru, a w przypadku programu przekazywanego przez nadawc´
operatorowi — umow´ z nadawcà programu,
4) oÊwiadczenie o kolejnoÊci wprowadzania do sieci programów dost´pnych na
terenie obj´tym rozprowadzaniem za
pomocà urzàdzeƒ odbiorczych powszechnego odbioru, których rozprowadzanie nie podlega zg∏oszeniu.
3b. Wpis do rejestru zawiera dane, o których
mowa w ust. 3, z wyjàtkiem adresu zamieszkania, je˝eli jest on inny ni˝ adres siedziby.”,
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2) wzór zg∏oszenia o wpis do rejestru

d) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

— uwzgl´dniajàc mo˝liwoÊç prowadzenia rejestru i zg∏aszania do niego wniosków w systemie teleinformatycznym,
koniecznoÊç zapewnienia przejrzystoÊci
i kompletnoÊci zapisu informacji znajdujàcych si´ w rejestrze oraz sprawnoÊç post´powania rejestracyjnego, a tak˝e nieobcià˝anie operatorów sieci kablowych
utrudnieniami w zakresie wykonywanej
dzia∏alnoÊci.”;

„5. Operator sieci kablowej jest obowiàzany zg∏aszaç organowi rejestracyjnemu, w terminie
14 dni, zmiany stanu faktycznego i prawnego
obj´tego wpisem do rejestru, powsta∏e po
dniu dokonania wpisu programu do rejestru.
Do zg∏aszania zmian stosuje si´ odpowiednio
przepisy o wpisie programu do rejestru.”;
9) art. 45 otrzymuje brzmienie:
„Art. 45. 1. Organ rejestracyjny odmówi wpisu do
rejestru programu, je˝eli:

11) w art. 52 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

1) wnioskodawca nie ma uprawnieƒ
do u˝ywania urzàdzeƒ radiowych
i sieci telekomunikacyjnych,
2) w rozpowszechnianym programie,
w okresie ostatnich 12 miesi´cy, co
najmniej dwukrotnie zamieszczone
zosta∏y treÊci naruszajàce przepisy
art. 18.
2. Organ rejestracyjny zaka˝e operatorowi sieci kablowej rozprowadzania programów albo okreÊlonego programu,
je˝eli:
1) w rozprowadzanym programie,
w okresie ostatnich 12 miesi´cy, co
najmniej dwukrotnie zamieszczone
zosta∏y treÊci pod˝egajàce do nienawiÊci ze wzgl´du na ras´, p∏eç, narodowoÊç lub religi´ lub naruszajàce
przepisy art. 18 ust. 4 i 5,
2) operator wprowadza zmiany do programu, rozpowszechnia go nie
w ca∏oÊci lub nierównoczeÊnie,
3) operator nie przestrzega ustawowej
kolejnoÊci wprowadzania programów do sieci kablowej.
3. Odmowa wpisu programu do rejestru
oraz wydanie zakazu rozprowadzania
programu nast´puje w drodze decyzji
administracyjnej, do której stosuje si´
odpowiednio przepis art. 33 ust. 3.
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„2. Kto rozprowadza program radiowy lub telewizyjny bez wpisu do rejestru
— podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnoÊci albo pozbawienia wolnoÊci do roku.”.
Art. 12. W ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. — Prawo
geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 27, poz. 96, z póên.
zm.12)) w art. 15 wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej
ustawie do koncesjonowania stosuje si´ przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie
dzia∏alnoÊci gospodarczej (Dz. U. Nr 173,
poz. 1807).”;
2) uchyla si´ ust. 3.
Art. 13. W ustawie z dnia 13 paêdziernika 1994 r.
o bieg∏ych rewidentach i ich samorzàdzie (Dz. U.
z 2001 r. Nr 31, poz. 359, z póên. zm.13)) w art. 3 uchyla si´ ust. 2.
Art. 14. W ustawie z dnia 27 paêdziernika 1994 r.
o autostradach p∏atnych oraz o Krajowym Funduszu
Drogowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 110, poz. 1192, z póên.
zm.14)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) w art. 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Ustawa okreÊla warunki przygotowania budowy, finansowania budowy, zasady przeprowadzania post´powania przetargowego na budow´ i eksploatacj´ albo wy∏àcznie eksploatacj´
autostrad p∏atnych, zwanych dalej „autostrada-

4. W przypadku wydania zakazu, o którym mowa w ust. 2, Przewodniczàcy
Krajowej Rady z urz´du wykreÊli wpis
————————
programów lub programu z rejestru.
12)
5. Wpis do rejestru podlega wykreÊleniu
z urz´du w przypadku utraty przez operatora sieci kablowej uprawnieƒ do
u˝ywania urzàdzeƒ nadawczych i sieci
telekomunikacyjnych wykorzystywanych do rozprowadzania programów.”;
10) art. 46 otrzymuje brzmienie:
„Art. 46. Krajowa Rada okreÊla, w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owy sposób i tryb
prowadzenia rejestru programów w sieciach kablowych, w tym:
1) wzór rejestru,

13)

14)

Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 88, poz. 554, Nr 111,
poz. 726 i Nr 133, poz. 885, z 1998 r. Nr 106, poz. 668,
z 2000 r. Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r.
Nr 110, poz. 1190, Nr 115, poz. 1229 i Nr 154, poz. 1800,
z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 117, poz. 1007, Nr 153,
poz. 1271, Nr 166, poz. 1360 i Nr 240, poz. 2055, z 2003 r.
Nr 223, poz. 2219 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959.
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 240, poz. 2052, z 2003 r.
Nr 124, poz. 1152 oraz z 2004 r. Nr 62, poz. 577 i Nr 96,
poz. 959.
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 25, poz. 253, z 2003 r.
Nr 80, poz. 721, Nr 139, poz. 1325, Nr 162, poz. 1568
i Nr 217, poz. 2124 oraz z 2004 r. Nr 146, poz. 1546.
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mi”, zasady zawierania umów o budow´ i eksploatacj´ albo wy∏àcznie eksploatacj´ autostrad,
a tak˝e organy w∏aÊciwe w tych sprawach.”;
2) w art. 18 uchyla si´ pkt 4;
3) art. 37a i 37b otrzymujà brzmienie:
„Art. 37a. 1. Za przejazd autostradà sà pobierane
op∏aty, z zastrze˝eniem ust. 3.
2. Op∏aty za przejazd autostradà pobiera
spó∏ka, która zawar∏a umow´ o budow´ i eksploatacj´ albo wy∏àcznie eksploatacj´ autostrady, zwana dalej
„spó∏kà”, na zasadach okreÊlonych
w ustawie.
3. Generalny Dyrektor Dróg Krajowych
i Autostrad mo˝e pobieraç op∏aty
za przejazd autostradà w okresie nieobj´tym umowà, o której mowa
w ust. 2, pod warunkiem przystosowania autostrady do poboru tych
op∏at.
Art. 37b. 1. Op∏aty za przejazd autostradà pobrane przez spó∏k´ stanowià jej przychód, z zastrze˝eniem ust. 2 i 3.
2. W przypadku, w którym op∏aty za przejazd autostradà stanowià przychód
spó∏ki, umowa o budow´ i eksploatacj´
albo wy∏àcznie eksploatacj´ autostrady
okreÊli warunki i zakres podzia∏u zysku
pomi´dzy spó∏kà a Funduszem.
3. W przypadku finansowania budowy
autostrady Êrodkami z obligacji przychodowych wyemitowanych przez
spó∏k´, cz´Êç przychodów z op∏at za
przejazd
autostradà
okreÊlona
w umowie o budow´ i eksploatacj´
albo wy∏àcznie eksploatacj´ autostrady stanowi przychód spó∏ki przeznaczony wy∏àcznie na pokrycie zobowiàzaƒ wobec obligatariuszy z tytu∏u
tych obligacji.”;
4) w art. 37d ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. WysokoÊç op∏at za przejazd autostradà, o których mowa w art. 37a ust. 2, ustala umowa
o budow´ i eksploatacj´ albo wy∏àcznie eksploatacj´ autostrady, z uwzgl´dnieniem przepisów wydanych na podstawie ust. 2.”;
5) art. 38 otrzymuje brzmienie:
„Art. 38. 1. Budow´ autostrad, z zastrze˝eniem
ust. 2, finansuje si´:
1) ze Êrodków w∏asnych spó∏ek oraz
uzyskanych przez nie kredytów bankowych i po˝yczek, a tak˝e ze Êrodków pochodzàcych z emisji obligacji, w tym obligacji przychodowych,
2) ze Êrodków pochodzàcych z bud˝etu
paƒstwa
ustalanych
corocznie
w ustawie bud˝etowej,
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3) ze Êrodków Funduszu,
4) z innych êróde∏.
2. W przypadku gdy przewiduje si´ zawarcie umowy wy∏àcznie na eksploatacj´ autostrady lub jej odcinka, budow´ tej autostrady lub jej odcinka finansuje si´ na zasadach dotyczàcych
finansowania i budowy dróg publicznych okreÊlonych w odr´bnych przepisach oraz ze Êrodków Funduszu.
3. Spó∏ce mogà byç udzielone przez
Skarb Paƒstwa gwarancje i por´czenia
zgodnie z przepisami ustawy z dnia
8 maja 1997 r. o por´czeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Paƒstwa oraz niektóre osoby prawne
(Dz. U. z 2003 r. Nr 174, poz. 1689 oraz
z 2004 r. Nr 123, poz. 1291 i Nr 145,
poz. 1537).”;

6) w art. 39b:
a) pkt 6 otrzymuje brzmienie:
„6) p∏atnoÊci dokonywanych przez spó∏ki, zgodnie z warunkami umowy o budow´ i eksploatacj´ albo wy∏àcznie eksploatacj´ autostrady, w tym przewidzianych na rzecz Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad,”,
b) pkt 9 otrzymuje brzmienie:
„9) wp∏ywów z op∏at za specyfikacje warunków kwalifikacji wst´pnej, o których mowa
w art. 42 ust. 2 pkt 2, oraz op∏at za informacje o warunkach przetargu, o których mowa
w art. 48 ust. 2,”;
7) w art. 39f w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) p∏atnoÊci na rzecz spó∏ek z tytu∏u realizacji
przez nie obowiàzków wynikajàcych z umowy
o budow´ i eksploatacj´ albo wy∏àcznie eksploatacj´ autostrady, obejmujàce w szczególnoÊci:
a) zwrot kosztów ponoszonych z tytu∏u zachowania nieprzerwanej dost´pnoÊci autostrady, jej utrzymania i przejezdnoÊci,
b) zmienne kwoty uzale˝nione od spe∏nienia
przez spó∏k´ wymogów okreÊlonych
w umowie o budow´ i eksploatacj´ albo
wy∏àcznie eksploatacj´ autostrady,
c) dop∏aty udzielane spó∏kom na pokrycie ca∏oÊci lub cz´Êci niedoborów bie˝àcych przychodów z tytu∏u eksploatacji autostrady,
w celu zapewnienia p∏ynnoÊci wydatków
zwiàzanych z bie˝àcà obs∏ugà i sp∏atà kredytów lub po˝yczek bàdê obligacji wyemitowanych w zwiàzku z budowà autostrady.”;
8) w art. 39g w ust. 2 pkt 3 i 4 otrzymujà brzmienie:
„3) wykaz drogowych projektów inwestycyjnych
przewidzianych do realizacji przez spó∏ki lub
Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad,
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4) ∏àcznà kwot´ przewidywanych wyp∏at z tytu∏u
zdarzeƒ okreÊlonych w umowach o budow´
i eksploatacj´ albo wy∏àcznie eksploatacj´ autostrady, za które odpowiedzialnoÊç odszkodowawczà przyjmuje Skarb Paƒstwa.”;
9) art. 39i otrzymuje brzmienie:
„Art. 39i. Warunki finansowania ze Êrodków Funduszu, zgodnie z ustaleniami Programu
w odniesieniu do:
1) projektów przewidzianych do realizacji przez spó∏ki — sà okreÊlone w umowach o budow´ i eksploatacj´ albo
wy∏àcznie eksploatacj´ autostrady,
2) projektów przewidzianych do realizacji przez Generalnego Dyrektora Dróg
Krajowych i Autostrad — sà okreÊlone
w umowach zawieranych z wykonawcami robót.”;
10) w art. 39j ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Wyp∏aty ze Êrodków Funduszu wynikajàce
z umowy o budow´ i eksploatacj´ albo wy∏àcznie eksploatacj´ autostrady mogà byç gwarantowane i por´czane przez Skarb Paƒstwa.”;
11) art. 39k otrzymuje brzmienie:
„Art. 39k. Bank Gospodarstwa Krajowego, na
wniosek Generalnego Dyrektora Dróg
Krajowych i Autostrad, dokonuje wyp∏at
ze Êrodków Funduszu odpowiednio na
rzecz spó∏ek lub wykonawców robót,
w wysokoÊci i terminach wynikajàcych
z umów, o których mowa w art. 39i.”;
12) art. 40 i 41 otrzymujà brzmienie:
„Art. 40. Budowa i eksploatacja autostrady albo wy∏àcznie eksploatacja autostrady wymaga
zawarcia umowy o budow´ i eksploatacj´
albo wy∏àcznie eksploatacj´ autostrady.
Art. 41. Wybór spó∏ki nast´puje w drodze przeprowadzonego przez Generalnà Dyrekcj´
Dróg Krajowych i Autostrad trójstopniowego post´powania przetargowego:
1) kwalifikacji wst´pnej,
2) przetargu ograniczonego do zakwalifikowanych do z∏o˝enia ofert, zwanego
dalej „przetargiem”,
3) negocjacji umowy o budow´ i eksploatacj´ albo wy∏àcznie eksploatacj´ autostrady.”;
13) w art. 42 w ust. 2 pkt 1a otrzymuje brzmienie:
„1a) przedmiot dzia∏alnoÊci obj´ty umowà o budow´ i eksploatacj´ albo wy∏àcznie eksploatacj´ autostrady,”;
14) w art. 48 w ust. 3 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) informacje o przewidywanych istotnych warunkach umowy o budow´ i eksploatacj´ albo
wy∏àcznie eksploatacj´ autostrady,”;
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15) art. 50a otrzymuje brzmienie:
„Art. 50a. Komisja przetargowa przedstawia ministrowi w∏aÊciwemu do spraw transportu i Generalnemu Dyrektorowi Dróg
Krajowych i Autostrad protokó∏ z post´powania przetargowego, o którym mowa w art. 41 pkt 1 i 2, oraz zawiadamia
uczestników tych etapów post´powania
o jego wynikach.”;
16) art. 50c i 51 otrzymujà brzmienie:
„Art. 50c. Je˝eli negocjacje nie zostanà zakoƒczone uzgodnieniem treÊci umowy o budow´ i eksploatacj´ albo wy∏àcznie eksploatacj´ autostrady w terminie 9 miesi´cy
od dnia ich rozpocz´cia, Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad mo˝e, za zgodà ministra w∏aÊciwego do
spraw transportu, uznaç post´powanie
przetargowe za bezskuteczne lub przeprowadziç negocjacje ze spó∏kà, której
oferta by∏a druga w kolejnoÊci po ofercie najkorzystniejszej.
Art. 51. 1. Wycofanie oferty w czasie przetargu lub
negocjacji umowy o budow´ i eksploatacj´ albo wy∏àcznie eksploatacj´ autostrady powoduje utrat´ wadium.
2. Wadium wniesione przez oferenta, którego oferta nie zosta∏a przyj´ta, podlega
zwrotowi w terminie 14 dni po dokonaniu wyboru ofert przez komisj´ przetargowà.
3. Wadium wniesione przez oferenta, którego oferta zosta∏a uznana za najkorzystniejszà, podlega zwrotowi w terminie 14 dni po zawarciu umowy o budow´ i eksploatacj´ albo wy∏àcznie eksploatacj´ autostrady. Wadium nie podlega
zwrotowi w razie odstàpienia oferenta
od zawarcia umowy o budow´ i eksploatacj´ albo wy∏àcznie eksploatacj´ autostrady bez wa˝nych przyczyn.”;
17) art. 52a otrzymuje brzmienie:
„Art. 52a. 1. Generalny Dyrektor Dróg Krajowych
i Autostrad przedstawia ministrowi
w∏aÊciwemu do spraw transportu
protokó∏ z negocjacji umowy o budow´ i eksploatacj´ albo wy∏àcznie eksploatacj´ autostrady oraz zawiadamia spó∏ki uczestniczàce w negocjacjach o ich wyniku.
2. W przypadku gdy negocjacje zostanà
zakoƒczone uzgodnieniem treÊci
umowy o budow´ i eksploatacj´ albo
wy∏àcznie eksploatacj´ autostrady,
Generalny Dyrektor Dróg Krajowych
i Autostrad przedstawia ministrowi
w∏aÊciwemu do spraw transportu
projekt umowy o budow´ i eksploatacj´ albo wy∏àcznie eksploatacj´ auto-
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strady, wraz z protoko∏em, o którym
mowa w ust. 1.”;
18) po art. 53 dodaje si´ art. 53a i 53b w brzmieniu:
„Art. 53a. 1. Uczestnikom post´powania przetargowego, o którym mowa w art. 41
pkt 1 i 2, których interes prawny dozna∏ uszczerbku w wyniku naruszenia
przez komisj´ przetargowà przepisów
ustawy, przys∏uguje prawo z∏o˝enia
do Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad pisemnego odwo∏ania.
2. Odwo∏anie wnosi si´ w terminie 14 dni
od dnia dor´czenia zawiadomienia,
o którym mowa w art. 50a.
3. Generalny Dyrektor Dróg Krajowych
i Autostrad odrzuca odwo∏anie wniesione po terminie lub wniesione
przez podmiot nieuprawniony.
4. Rozpatrzenie odwo∏ania nast´puje
w drodze decyzji Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.
5. Rozpatrzenie odwo∏ania powinno nastàpiç nie póêniej ni˝ w terminie
30 dni od dnia otrzymania odwo∏ania.
6. W post´powaniu toczàcym si´ wskutek wniesienia odwo∏ania stosuje si´
odpowiednio przepisy Kodeksu post´powania administracyjnego, z tym
˝e wniosek o ponowne rozpoznanie
sprawy wnosi si´ w terminie 14 dni
od dnia dor´czenia decyzji, o której
mowa w ust. 4, a Generalny Dyrektor
Dróg Krajowych i Autostrad rozpatruje ten wniosek w terminie 14 dni od
dnia otrzymania wniosku.
Art. 53b. 1. Od decyzji wydanej przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad przys∏uguje skarga do sàdu administracyjnego.
2. Sàd rozpoznaje skarg´ niezw∏ocznie,
nie póêniej jednak ni˝ w terminie 30 dni
od dnia wp∏ywu skargi do sàdu.”;
19) uchyla si´ rozdzia∏ 8;
20) rozdzia∏ 9 otrzymuje brzmienie:
„Rozdzia∏ 9
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w zakresie dotyczàcym zobowiàzaƒ finansowych Skarbu Paƒstwa.

Art. 62. Umowa o budow´ i eksploatacj´ albo wy∏àcznie eksploatacj´ autostrady powinna
okreÊlaç podstawowe obowiàzki spó∏ki
polegajàce w szczególnoÊci na:
1) zgromadzeniu Êrodków finansowych na
budow´ i podj´cie eksploatacji autostrady,
2) przygotowaniu dokumentacji technicznej wymaganej do podj´cia budowy autostrady, uzyskaniu pozwolenia na budow´ i uzgodnieƒ wymaganych odr´bnymi przepisami,
3) terminowej realizacji procesu inwestycyjnego,
4) utrzymaniu autostrady, w zakresie okreÊlonym w art. 63b, wed∏ug standardów
okreÊlonych w przepisach prawa i umowie o budow´ i eksploatacj´ albo wy∏àcznie eksploatacj´ autostrady,
5) umo˝liwieniu Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad dokonania, w dowolnym czasie, kontroli budowy i eksploatacji autostrady oraz dostarczania w tym zakresie danych i dokumentów.
Art. 63. Umowa o budow´ i eksploatacj´ albo wy∏àcznie eksploatacj´ autostrady powinna
okreÊlaç w szczególnoÊci:
1) termin rozpocz´cia i zakoƒczenia budowy,
2) okres eksploatacji autostrady i stawki
op∏at w chwili rozpocz´cia eksploatacji,
3) wysokoÊç i formy dofinansowania budowy autostrady ze Êrodków Funduszu,
4) warunki i zakres podzia∏u zysku pomi´dzy spó∏k´ a Fundusz,
5) termin przekazania dokumentacji dotyczàcej lokalizacji autostrady,
6) sposób, terminy i zasady odp∏atnoÊci
z tytu∏u udost´pnienia spó∏ce przez Generalnà Dyrekcj´ Dróg Krajowych i Autostrad gruntów pod budow´ autostrady oraz warunki zagospodarowania
znajdujàcych si´ na nich budynków, budowli, urzàdzeƒ, drzewostanu i upraw,

Umowa o budow´ i eksploatacj´ albo wy∏àcznie
eksploatacj´ autostrady

7) warunki i zakres zabezpieczenia obiektów archeologicznych odkrytych w trakcie budowy,

Art. 61. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw transportu
zawiera ze spó∏kà umow´ o budow´
i eksploatacj´ albo wy∏àcznie eksploatacj´ autostrady.

8) prawa spó∏ki do korzystania z gruntu
i wzniesionych przez nià budynków,
budowli i innych urzàdzeƒ,

2. Minister w∏aÊciwy do spraw transportu
uzgadnia z ministrem w∏aÊciwym do
spraw finansów publicznych postanowienia umowy, o której mowa w ust. 1,

9) zobowiàzania spó∏ki do:
a) budowy i eksploatacji autostrady
zgodnie z obowiàzujàcymi przepisami,
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b) zachowania nieprzerwanej dost´pnoÊci do autostrady i jej przejezdnoÊci,
c) zapewnienia bezpieczeƒstwa u˝ytkowników,
d) ustalania, w uzgodnieniu z Ministrem Obrony Narodowej, limitu
zwolnieƒ pojazdów Si∏ Zbrojnych
Rzeczypospolitej Polskiej oraz si∏
zbrojnych paƒstw sojuszniczych od
op∏at za przejazdy autostradami,
e) zapewnienia Policji pomieszczeƒ
w zakresie przewidzianym w przepisach techniczno-budowlanych dotyczàcych autostrad p∏atnych, umo˝liwiajàcych skuteczne realizowanie
przez nià zadaƒ w zakresie czuwania
nad bezpieczeƒstwem i porzàdkiem
w ruchu drogowym oraz jego kontrolowania na obszarze autostrad
p∏atnych,
10) zasady wspó∏pracy spó∏ki z administracjà drogowà, Policjà, pogotowiem
ratunkowym oraz jednostkami systemu ratowniczo-gaÊniczego,
11) warunki dopuszczenia autostrady do
eksploatacji,
12) zakres uprawnieƒ spó∏ki jako zarzàdcy
autostrady,
13) zasady zagospodarowania miejsc obs∏ugi podró˝nych, pojazdów i przesy∏ek, uwzgl´dniajàce konkurencj´,
14) termin i sposób przekazania Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad autostrady i dotyczàcej jej dokumentacji po zakoƒczeniu okresu eksploatacji,
15) zasady odpowiedzialnoÊci stron,
16) sposób rozstrzygania sporów wynik∏ych na tle realizacji umowy o budow´ i eksploatacj´ albo wy∏àcznie eksploatacj´ autostrady,
17) warunki rozwiàzania umowy o budow´ i eksploatacj´ albo wy∏àcznie eksploatacj´ autostrady,
18) zasady wzajemnych rozliczeƒ w razie
rozwiàzania umowy o budow´ i eksploatacj´ albo wy∏àcznie eksploatacj´
autostrady.
Art. 63a. Rada Ministrów, na wniosek ministra
w∏aÊciwego do spraw transportu, okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, ogólne kierunki wspó∏pracy spó∏ki z administracjà drogowà, Policjà, pogotowiem ratunkowym
oraz jednostkami systemu ratowniczo-gaÊniczego, z uwzgl´dnieniem realizacji
ich zadaƒ ustawowych, przy zachowaniu
nieprzerwanego dost´pu do autostrady
i jej przejezdnoÊci.
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Art. 63b. 1. Spó∏ka jest obowiàzana do utrzymania, przebudowy, remontu i ochrony
autostrady wraz z nawierzchnià drogowà i obiektami mostowymi w jej pasie
drogowym oraz urzàdzeniami bezpieczeƒstwa i organizacji ruchu, zwiàzanymi z funkcjonowaniem tej autostrady, z zastrze˝eniem ust. 2.
2. Utrzymanie wchodzàcych w sk∏ad pasa drogowego autostrady przejazdów
z przecinajàcymi jà drogami i innymi
liniami komunikacyjnymi w cz´Êci drogowej i mostowej obejmujàcej skarpy
nasypów i wykopów, urzàdzenia odwadniajàce, nawierzchnie, torowiska,
chodniki, pobocza, por´cze oraz urzàdzenia organizacji i bezpieczeƒstwa ruchu nale˝y do zarzàdców w∏aÊciwych
dla tych dróg lub linii komunikacyjnych, w których ciàgu sà one zlokalizowane.
Art. 63c. 1. W przypadku zawarcia umowy wy∏àcznie o eksploatacj´ autostrady, przepisy
niniejszego rozdzia∏u stosuje si´ odpowiednio, z zastrze˝eniem ust. 2.
2. Umowa zawarta wy∏àcznie o eksploatacj´ autostrady powinna okreÊlaç
warunki przej´cia autostrady od jej dotychczasowego zarzàdcy.
Art. 63d. 1. Generalny Dyrektor Dróg Krajowych
i Autostrad jest uprawniony do kontroli budowy i eksploatacji autostrady w zakresie przestrzegania warunków umowy o budow´ i eksploatacj´
albo wy∏àcznie eksploatacj´ autostrady.
2. Osoby upowa˝nione przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad do dokonywania kontroli sà
uprawnione w szczególnoÊci do:
1) wst´pu na teren nieruchomoÊci, na
której jest prowadzona budowa lub
eksploatacja autostrady,
2) ˝àdania pisemnych lub ustnych wyjaÊnieƒ, okazania dokumentów lub
innych informacji oraz udost´pnienia danych majàcych zwiàzek
z przedmiotem kontroli.
3. Na wniosek Generalnego Dyrektora
Dróg Krajowych i Autostrad minister
w∏aÊciwy do spraw transportu mo˝e
wezwaç spó∏k´ do usuni´cia, w wyznaczonym terminie, stwierdzonych nieprawid∏owoÊci.
4. W przypadku gdy spó∏ka nie usun´∏a
nieprawid∏owoÊci w terminie, o którym mowa w ust. 3, umowa o budow´
i eksploatacj´ autostrady albo wy∏àcznie eksploatacj´ autostrady mo˝e byç
wypowiedziana.
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Art. 63e. Minister w∏aÊciwy do spraw transportu
mo˝e, na wniosek spó∏ki, z którà zosta∏a
zawarta umowa o budow´ i eksploatacj´ albo wy∏àcznie eksploatacj´ autostrady, dokonaç przeniesienia ca∏oÊci
lub cz´Êci praw i obowiàzków wynikajàcych z tej umowy na innà spó∏k´ kapita∏owà, z zachowaniem poni˝szych warunków:
1) kapita∏ zak∏adowy tej spó∏ki kapita∏owej jest obj´ty w 100 % przez spó∏k´
wnioskujàcà lub struktura akcjonariuszy lub udzia∏owców w spó∏ce kapita∏owej jest taka sama jak w spó∏ce
wnioskujàcej,
2) spó∏ka kapita∏owa spe∏nia warunki,
o których mowa w art. 43 ust. 1,
3) spó∏ka kapita∏owa wst´puje w prawa
i obowiàzki spó∏ki wnioskujàcej wynikajàce z umowy o budow´ i eksploatacj´ albo wy∏àcznie eksploatacj´ autostrady.”.
Art. 15. W ustawie z dnia 13 paêdziernika 1995 r.
o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i p∏atników (Dz. U. Nr 142, poz. 702, z póên. zm.15)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) w art. 5 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Zg∏oszenie identyfikacyjne podatników wykonujàcych dzia∏alnoÊç gospodarczà zawiera
równie˝ informacje dotyczàce tej dzia∏alnoÊci.”;
2) w art. 5a ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Podatnicy rozpoczynajàcy dzia∏alnoÊç gospodarczà:
1) nieb´dàcy osobami fizycznymi — wraz
z wnioskiem o wpis do rejestru przedsi´biorców mogà z∏o˝yç zg∏oszenie identyfikacyjne, chyba ˝e posiadajà ju˝ NIP,
2) b´dàcy osobami fizycznymi — wraz z wnioskiem o wpis do ewidencji dzia∏alnoÊci gospodarczej mogà z∏o˝yç zg∏oszenie identyfikacyjne albo aktualizacyjne.”;
3) w art. 9 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Aktualizacji danych ewidencyjnych dotyczàcych podatkowych grup kapita∏owych dokonuje wskazana w umowie spó∏ka reprezentujàca
grup´. Obowiàzek ten jest niezale˝ny od obowiàzku aktualizacji danych, który cià˝y na ka˝dej ze spó∏ek wchodzàcych w sk∏ad podatkowej grupy kapita∏owej.”;
————————
15) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 1997 r. Nr 88, poz. 554, z 1998 r. Nr 162, poz. 1118, z 1999 r.
Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 116, poz. 1216 i Nr 119,
poz. 1249, z 2001 r. Nr 110, poz. 1189, z 2002 r. Nr 74,
poz. 676 i Nr 126, poz. 1067, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188,
Nr 137, poz. 1302 i Nr 217, poz. 2125 oraz z 2004 r. Nr 93,
poz. 894 i Nr 151, poz. 1593.
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4) w art. 12:
a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Organy prowadzàce ewidencj´ ludnoÊci sà
obowiàzane, w terminie 14 dni od dnia otrzymania aktu zgonu, do przekazania informacji
o zgonie naczelnikowi urz´du skarbowego
w∏aÊciwemu ze wzgl´du na ostatnie miejsce
zamieszkania zmar∏ego podatnika.”,
b) po ust. 3 dodaje si´ ust. 3a w brzmieniu:
„3a. Sàdy rejestrowe sà obowiàzane, w terminie 14 dni od dnia wykreÊlenia podmiotu
z rejestru przedsi´biorców lub rejestru
stowarzyszeƒ, innych organizacji spo∏ecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zak∏adów opieki zdrowotnej, do
przekazania informacji o wykreÊleniu naczelnikowi urz´du skarbowego w∏aÊciwemu ze wzgl´du na ostatni adres siedziby
podmiotu.”;
5) w art. 15:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Dane zawarte w dokumentacji, o której mowa w art. 13 ust. 1, sà obj´te tajemnicà skarbowà.”,
b) po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Do przestrzegania tajemnicy skarbowej
w zakresie dokumentacji, o której mowa
w art. 13 ust. 1, sà obowiàzane osoby wymienione w art. 294 § 1 pkt 1, 4 i 5 Ordynacji podatkowej oraz s´dziowie i pracownicy
organów poÊredniczàcych w sk∏adaniu zg∏oszeƒ identyfikacyjnych i aktualizacyjnych.”,
c) w ust. 2 dodaje si´ pkt 7 w brzmieniu:
„7) organom prowadzàcym urz´dowe rejestry
na ich wniosek zawierajàcy dane niezb´dne
do identyfikacji podatników — w zakresie
NIP — w zwiàzku z realizacjà ich zadaƒ ustawowych.”;
6) po art. 15a dodaje si´ art. 15b w brzmieniu:
„Art. 15b. W zakresie nieuregulowanym w art. 15
stosuje si´ przepisy art. 294 § 2—5 oraz
dzia∏u VIII Ordynacji podatkowej.”.
Art. 16. W ustawie z dnia 13 paêdziernika 1995 r. —
Prawo ∏owieckie (Dz. U. z 2002 r. Nr 42, poz. 372
i Nr 113, poz. 984 oraz z 2004 r. Nr 92, poz. 880 i Nr 172,
poz. 1802) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) rozdzia∏ 4 otrzymuje brzmienie:
„Rozdzia∏ 4
Dzia∏alnoÊç gospodarcza w zakresie ∏owiectwa
Art. 17. 1. Dzia∏alnoÊç gospodarcza polegajàca na
Êwiadczeniu us∏ug turystycznych obejmujàcych:
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1) polowania wykonywane przez cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
2) polowania za granicà
— jest dzia∏alnoÊcià regulowanà w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r.
o swobodzie dzia∏alnoÊci gospodarczej
(Dz. U. Nr 173, poz.1807) i wymaga wpisu do rejestru polowaƒ, zwanego dalej
„rejestrem”.
2. Organem prowadzàcym rejestr jest wojewoda w∏aÊciwy ze wzgl´du na siedzib´
albo miejsce zamieszkania przedsi´biorcy, zwany dalej „organem rejestrowym”.
Art. 18. 1. Przedsi´biorca wykonujàcy dzia∏alnoÊç,
o której mowa w art. 17 ust. 1, jest obowiàzany spe∏niaç nast´pujàce warunki:
1) ustanowiç obowiàzkowe zabezpieczenie majàtkowe roszczeƒ osób trzecich z tytu∏u niewykonania lub nienale˝ytego wykonania zobowiàzania
przez przedsi´biorc´,
2) z∏o˝yç z wynikiem pozytywnym egzamin ze znajomoÊci zasad wykonywania polowania oraz zasad ochrony
przyrody lub zatrudniaç osob´ spe∏niajàcà ten warunek,
3) sk∏adaç organowi rejestrowemu orygina∏y dokumentów potwierdzajàcych
zawarcie kolejnych umów, albo dokonania kolejnej blokady Êrodków finansowych, o których mowa w ust. 3.
2. Warunkiem wykonywania dzia∏alnoÊci,
o której mowa w art. 17 ust. 1, jest równie˝ niekaralnoÊç przedsi´biorcy i osób
kierujàcych jego dzia∏alnoÊcià za przest´pstwo okreÊlone ustawà oraz przest´pstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu.
3. Ustanowienie zabezpieczenia, o którym
mowa w ust. 1 pkt 1, polega na:
1) zawarciu umowy ubezpieczenia odpowiedzialnoÊci cywilnej za szkody
wyrzàdzone w zwiàzku z wykonywaniem dzia∏alnoÊci albo
2) zawarciu umowy gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, albo
3) blokadzie Êrodków finansowych na
rachunku bankowym, na rzecz w∏aÊciwego wojewody, w wysokoÊci 4 %
rocznego przychodu z tytu∏u wykonywania przez przedsi´biorc´ dzia∏alnoÊci gospodarczej, o której mowa
w art. 17 ust. 1, uzyskanego w roku
obrotowym poprzedzajàcym rok zawarcia umowy, jednak nie mniej ni˝
równowartoÊç w z∏otych 20 000 euro
obliczonà wed∏ug Êredniego kursu
walut obcych og∏aszanego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia
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miesiàca poprzedzajàcego miesiàc,
w którym blokada Êrodków zosta∏a
dokonana.
4. Minister w∏aÊciwy do spraw instytucji finansowych w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw Êrodowiska
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, minimalnà wysokoÊç sumy gwarancji, o których mowa w ust. 3 pkt 2, uwzgl´dniajàc
zakres wykonywanej przez przedsi´biorców dzia∏alnoÊci.
5. Minister w∏aÊciwy do spraw instytucji finansowych w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw Êrodowiska,
po zasi´gni´ciu opinii Polskiej Izby
Ubezpieczeƒ, okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owy zakres ubezpieczenia obowiàzkowego, o którym mowa
w ust. 3 pkt 1, termin powstania obowiàzku ubezpieczenia oraz minimalnà
sum´ gwarancyjnà, bioràc w szczególnoÊci pod uwag´ specyfik´ wykonywanej dzia∏alnoÊci.

Art. 19. 1. Wpisu do rejestru dokonuje si´ na podstawie pisemnego wniosku przedsi´biorcy, który powinien zawieraç:
1) firm´ oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile przedsi´biorca taki
numer posiada,
2) wskazanie siedziby przedsi´biorcy
i jego adresu, a w przypadku osoby
fizycznej — równie˝ jej adresu zamieszkania,
3) numer w rejestrze przedsi´biorców
albo w ewidencji dzia∏alnoÊci gospodarczej,
4) okreÊlenie zakresu dzia∏alnoÊci, która
ma byç obj´ta wpisem do rejestru.
2. Wraz z wnioskiem, o którym mowa
w ust. 1, przedsi´biorca sk∏ada oÊwiadczenie nast´pujàcej treÊci:
„OÊwiadczam, ˝e:
1) dane zawarte we wniosku o wpis do
rejestru polowaƒ sà kompletne
i zgodne z prawdà;
2) znane mi sà i spe∏niam warunki wykonywania dzia∏alnoÊci gospodarczej w zakresie Êwiadczenia us∏ug
turystycznych obejmujàcych polowania wykonywane przez cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub polowania za
granicà, okreÊlone w ustawie z dnia
13 paêdziernika 1995 r. — Prawo ∏owieckie.”.
3. OÊwiadczenie powinno równie˝ zawieraç:
1) firm´ przedsi´biorcy,
2) wskazanie siedziby przedsi´biorcy,
a w przypadku osoby fizycznej —
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równie˝ jej miejsca zamieszkania
i adresu,
3) oznaczenia miejsca i daty z∏o˝enia
oÊwiadczenia,
4) podpis osoby uprawnionej do reprezentowania przedsi´biorcy, ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pe∏nionej funkcji.
4. Do wniosku przedsi´biorca do∏àcza orygina∏ umowy, o której mowa w art. 18
ust. 3 pkt 1 albo 2, bàdê orygina∏ dokumentu potwierdzajàcego dokonanie
blokady Êrodków finansowych, o której
mowa w art. 18 ust. 3 pkt 3.
Art. 20. 1. Wpisowi do rejestru podlegajà dane,
o których mowa w art. 19 ust. 1, z wyjàtkiem adresu zamieszkania, je˝eli jest on
inny ni˝ adres siedziby.
2. Przedsi´biorca jest obowiàzany zg∏aszaç
organowi rejestrowemu wszelkie zmiany danych, o których mowa w art. 19
ust. 1, w terminie 14 dni od dnia ich powstania.
Art. 21. 1. Egzamin ze znajomoÊci wykonywania
polowania oraz zasad ochrony przyrody
przeprowadza komisja egzaminacyjna
powo∏ana przez ministra w∏aÊciwego do
spraw Êrodowiska.
2. Z∏o˝enie z pozytywnym wynikiem egzaminu, o którym mowa w ust. 1, komisja
egzaminacyjna stwierdza zaÊwiadczeniem.
3. Minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia:
1) liczb´ cz∏onków komisji, o której mowa w ust. 1, oraz jej sk∏ad, tak aby
w sk∏ad komisji wchodzi∏o:
a) nie mniej ni˝ 3 cz∏onków spoÊród
ekspertów z dziedziny ochrony
przyrody, gospodarki ∏owieckiej
oraz zasad posiadania i pos∏ugiwania si´ myÊliwskà bronià palnà,
b) przedstawiciel ministra w∏aÊciwego do spraw Êrodowiska — jako
przewodniczàcy komisji,
c) przedstawiciel Polskiego Zwiàzku
¸owieckiego,
d) przedstawiciel Paƒstwowego Gospodarstwa LeÊnego Lasy Paƒstwowe,
2) dokumenty, jakie przedk∏ada osoba
ubiegajàca si´ o przystàpienie do egzaminu, o którym mowa w ust. 1,
umo˝liwiajàce pe∏nà identyfikacj´ tej
osoby,
3) sposób przeprowadzania egzaminu,
o którym mowa w ust. 1, uwzgl´dniajàc obj´cie tym egzaminem spraw-
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dzenia znajomoÊci przepisów dotyczàcych ochrony przyrody, gospodarki ∏owieckiej oraz posiadania i pos∏ugiwania si´ myÊliwskà bronià palnà,
4) wzór zaÊwiadczenia, o którym mowa
w ust. 2.

Art. 22. 1. Przedsi´biorca wykonujàcy dzia∏alnoÊç
gospodarczà w zakresie obrotu zwierzynà ˝ywà oraz obrotu tuszami zwierzyny
i ich cz´Êciami, z wy∏àczeniem sprzeda˝y dokonywanej przez dzier˝awców i zarzàdców obwodów ∏owieckich na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jest
obowiàzany:
1) prowadziç ewidencj´ skupu w ka˝dym
punkcie skupu,
2) zapewniaç badania zwierzyny i mi´sa
zgodnie z przepisami o zwalczaniu
chorób zakaênych zwierzàt, badaniu
zwierzàt rzeênych i mi´sa oraz Inspekcji Weterynaryjnej.
2. Minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska okreÊli, w drodze rozporzàdzenia,
zakres ewidencji, o której mowa
w ust. 1 pkt 1, oraz jej wzór, kierujàc si´
rodzajem wykonywanej dzia∏alnoÊci
gospodarczej w zakresie obrotu zwierzynà ˝ywà lub tuszami zwierzyny i ich
cz´Êciami.
Art. 22a. 1. Organ rejestrowy wydaje decyzj´ o zakazie wykonywania przez przedsi´biorc´ dzia∏alnoÊci obj´tej wpisem,
gdy:
1) przedsi´biorca z∏o˝y∏ oÊwiadczenie,
o którym mowa w art. 19 ust. 2, niezgodne ze stanem faktycznym,
2) przedsi´biorca nie usunà∏ naruszeƒ
warunków wykonywania dzia∏alnoÊci obj´tej wpisem w wyznaczonym
przez organ terminie,
3) stwierdzi ra˝àce naruszenie warunków wykonywania dzia∏alnoÊci obj´tej wpisem przez przedsi´biorc´.
2. Ra˝àcym naruszeniem warunków wykonywania dzia∏alnoÊci jest:
1) nieprzed∏o˝enie organowi rejestrowemu orygina∏u umowy, o której
mowa w art. 18 ust. 3 pkt 1 albo 2,
bàdê orygina∏u dokumentu potwierdzajàcego dokonanie blokady Êrodków finansowych, o której mowa
w art. 18 ust. 3 pkt 3,
2) wykonywanie dzia∏alnoÊci poza zakresem okreÊlonym we wniosku.
Art. 22b. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym rozdziale stosuje si´ przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie
dzia∏alnoÊci gospodarczej.”;
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2) w art. 43 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Cudzoziemiec lub obywatel polski, który
przebywa z zamiarem sta∏ego pobytu za granicà, nieb´dàcy cz∏onkiem Polskiego Zwiàzku
¸owieckiego bàdê niespe∏niajàcy warunków
okreÊlonych w art. 42a mo˝e wykonywaç polowanie po wykupieniu polowania u przedsi´biorcy wpisanego do rejestru, o którym
mowa w art. 17 ust. 1, albo na podstawie zgody ministra w∏aÊciwego do spraw Êrodowiska. Zgoda jest wydawana na wniosek Polskiego Zwiàzku ¸owieckiego lub w przypadku
polowaƒ w obwodach zarzàdzanych na wniosek ich zarzàdców.”.
Art. 17. W ustawie z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 81, poz. 889, z póên.
zm.16)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) art. 29 otrzymuje brzmienie:
„Art. 29. 1. Dzia∏alnoÊç w zakresie sportu profesjonalnego prowadzà sportowe spó∏ki akcyjne i polskie zwiàzki sportowe.
2. Dzia∏alnoÊç gospodarcza w zakresie organizacji profesjonalnego wspó∏zawodnictwa sportowego jest dzia∏alnoÊcià regulowanà w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie dzia∏alnoÊci gospodarczej (Dz. U.
Nr 173, poz. 1807) i wymaga uzyskania
wpisu do rejestru organizatorów profesjonalnego wspó∏zawodnictwa sportowego, zwanego dalej „rejestrem”.
3. Polski zwiàzek sportowy wykonujàcy
dzia∏alnoÊç gospodarczà, o której mowa w ust. 2, jest obowiàzany spe∏niç
nast´pujàce warunki:
1) organizowaç profesjonalne wspó∏zawodnictwo sportowe wy∏àcznie
w dziedzinie lub dyscyplinie sportu
obj´tej dzia∏aniem danego polskiego zwiàzku sportowego,

Poz. 1808
go w danej dziedzinie lub dyscyplinie sportu,
5) uchwaliç warunki przyznawania licencji dla zawodników profesjonalnych.
4. Polski zwiàzek sportowy zamierzajàcy
organizowaç profesjonalne wspó∏zawodnictwo sportowe sk∏ada do Prezesa
Polskiej Konfederacji Sportu pisemny
wniosek o wpis do rejestru, który powinien zawieraç nast´pujàce dane:
1) nazw´ i adres siedziby polskiego
zwiàzku sportowego,
2) okreÊlenie dziedziny lub dyscypliny
sportu, w jakiej ma byç organizowane profesjonalne wspó∏zawodnictwo sportowe,
3) proponowanà dat´ rozpocz´cia profesjonalnego
wspó∏zawodnictwa
sportowego,
4) dat´ sporzàdzenia wniosku i podpisy osób uprawnionych do sk∏adania
oÊwiadczeƒ woli w imieniu polskiego zwiàzku sportowego wraz z podaniem ich imion, nazwisk oraz pe∏nionej funkcji.
5. Wraz z wnioskiem, o którym mowa
w ust. 4, polski zwiàzek sportowy sk∏ada oÊwiadczenie nast´pujàcej treÊci:
„OÊwiadczam, ˝e:
1) dane zawarte we wniosku o wpis do
rejestru organizatorów profesjonalnego wspó∏zawodnictwa sportowego sà kompletne i zgodne z prawdà,
2) znane mi sà i spe∏niam warunki wykonywania dzia∏alnoÊci gospodarczej w zakresie organizacji profesjonalnego wspó∏zawodnictwa sportowego, okreÊlone w ustawie z dnia
18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej.”.

2) posiadaç Êrodki finansowe, przewidziane w bud˝ecie tego zwiàzku,
przeznaczone na finansowanie profesjonalnego
wspó∏zawodnictwa
sportowego,

6. OÊwiadczenie powinno równie˝ zawieraç:

3) opracowaç co najmniej roczny program dzia∏alnoÊci w zakresie organizacji profesjonalnego wspó∏zawodnictwa sportowego,

2) dat´ i podpis osób uprawnionych
do sk∏adania oÊwiadczeƒ woli
w imieniu polskiego zwiàzku sportowego, ze wskazaniem imion i nazwisk oraz pe∏nionej funkcji.”;

4) opracowaç regulamin profesjonalnego wspó∏zawodnictwa sportowe————————
16) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 102, poz. 1115, z 2002 r.
Nr 4, poz. 31, Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 93,
poz. 820, Nr 130, poz. 1112 i Nr 207, poz. 1752, z 2003 r.
Nr 203, poz. 1966 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959.

1) oznaczenie polskiego zwiàzku sportowego wraz z podaniem adresu
siedziby,

2) po art. 29 dodaje si´ art. 29a—29c w brzmieniu:
„Art. 29a. 1. Organem w∏aÊciwym do prowadzenia rejestru jest Prezes Polskiej Konfederacji Sportu.
2. Rejestr mo˝e byç prowadzony w systemie informatycznym.
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3. Wpisowi do rejestru podlegajà dane,
o których mowa w art. 29 ust. 4.
Art. 29b. 1. Polski zwiàzek sportowy jest obowiàzany zg∏aszaç zmiany danych, o których mowa w art. 29 ust. 4 — w terminie 14 dni od dnia ich powstania.
2. Polski zwiàzek sportowy jest obowiàzany z∏o˝yç wniosek o wykreÊlenie
wpisu w rejestrze w terminie 14 dni od
dnia zaprzestania wykonywania dzia∏alnoÊci gospodarczej obj´tej wpisem
w rejestrze.
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nie programu kszta∏cenia dla danego rodzaju
i trybu kszta∏cenia.”;

3) art. 10g—10i otrzymujà brzmienie:
„Art. 10g. 1. Dzia∏alnoÊç gospodarcza w zakresie
kszta∏cenia podyplomowego jest
dzia∏alnoÊcià regulowanà w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca
2004 r. o swobodzie dzia∏alnoÊci gospodarczej (Dz. U. Nr 173 , poz. 1807)
i wymaga uzyskania wpisu do rejestru
podmiotów
prowadzàcych
kszta∏cenie podyplomowe, zwanego
dalej „rejestrem”.

Art. 29c. 1. Prezes Polskiej Konfederacji Sportu
wydaje z urz´du zaÊwiadczenie o wpisie do rejestru.

2. Warunkami wykonywania dzia∏alnoÊci w zakresie kszta∏cenia podyplomowego sà:

2. ZaÊwiadczenie, o którym mowa w ust. 1,
powinno zawieraç nast´pujàce dane:

1) posiadanie programu kszta∏cenia
zgodnego z ramowym programem, a w przypadku kursów dokszta∏cajàcych — zgodnego z aktualnym stanem wiedzy w zakresie,
którego dotyczy kurs,

1) nazw´ i adres siedziby polskiego
zwiàzku sportowego prowadzàcego
dzia∏alnoÊç w zakresie organizowania profesjonalnego wspó∏zawodnictwa sportowego,
2) okreÊlenie dziedziny lub dyscypliny
sportu, w jakiej jest organizowane
profesjonalne wspó∏zawodnictwo
sportowe.”;
3) w art. 36 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Polski zwiàzek sportowy, który zosta∏ wpisany
do rejestru, mo˝e utworzyç lig´ zawodowà.”;
4) po art. 36a dodaje si´ art. 36b w brzmieniu:
„Art. 36b. W sprawach nieuregulowanych przepisami niniejszego rozdzia∏u stosuje si´
przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r.
o swobodzie dzia∏alnoÊci gospodarczej.”.
Art. 18. W ustawie z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach piel´gniarki i po∏o˝nej (Dz. U. z 2001 r. Nr 57,
poz. 602, z póên. zm.17)) wprowadza si´ nast´pujàce
zmiany:
1) w art. 10d pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) przedsi´biorcy lub jednostki organizacyjne samorzàdu piel´gniarek i po∏o˝nych, po uzyskaniu wpisu do w∏aÊciwego dla miejsca prowadzenia kszta∏cenia rejestru podmiotów prowadzàcych kszta∏cenie podyplomowe.”;
2) w art. 10f ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Organizatorzy kszta∏cenia przed rozpocz´ciem
kszta∏cenia sà obowiàzani uzyskaç zatwierdze————————
17) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 89, poz. 969, z 2003 r.
Nr 109, poz. 1029 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177 i Nr 92,
poz. 885.

2) zapewnienie kadry dydaktycznej
o kwalifikacjach odpowiednich dla
danego rodzaju kszta∏cenia,
3) zapewnienie odpowiedniej do realizacji programu kszta∏cenia bazy
dydaktycznej, w tym dla szkolenia
praktycznego,
4) posiadanie wewn´trznego systemu
oceny jakoÊci kszta∏cenia, uwzgl´dniajàcego narz´dzia oceny jakoÊci
kszta∏cenia oraz metody tej oceny.
Art. 10h. 1. Organizator kszta∏cenia zamierzajàcy
wykonywaç dzia∏alnoÊç w zakresie
kszta∏cenia podyplomowego sk∏ada
wniosek o wpis do rejestru, zawierajàcy nast´pujàce dane:
1) oznaczenie organizatora kszta∏cenia, adres jego zamieszkania lub
siedziby oraz numer identyfikacji
podatkowej (NIP), o ile przedsi´biorca taki numer posiada,
2) form´ organizacyjno-prawnà organizatora kszta∏cenia,
3) numer wpisu do rejestru przedsi´biorców albo ewidencji dzia∏alnoÊci gospodarczej — w przypadku
przedsi´biorcy,
4) okreÊlenie rodzaju, dziedziny i trybu kszta∏cenia,
5) dat´ i numer decyzji zatwierdzajàcej program kszta∏cenia,
6) miejsce prowadzenia kszta∏cenia,
7) planowane terminy rozpocz´cia
i zakoƒczenia specjalizacji oraz
kursów kwalifikacyjnych i kursów
specjalistycznych.
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2. Wraz z wnioskiem, o którym mowa
w ust. 1, organizator kszta∏cenia sk∏ada oÊwiadczenie nast´pujàcej treÊci:
„OÊwiadczam, ˝e:
1) dane zawarte we wniosku o wpis
do rejestru podmiotów prowadzàcych kszta∏cenie podyplomowe sà
kompletne i zgodne z prawdà;
2) znane mi sà i spe∏niam warunki
wykonywania dzia∏alnoÊci gospodarczej w zakresie kszta∏cenia podyplomowego, okreÊlone w ustawie z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach piel´gniarki i po∏o˝nej.”.
3. OÊwiadczenie powinno równie˝ zawieraç:
1) oznaczenie organizatora kszta∏cenia, jego siedzib´ i adres,
2) oznaczenie miejsca i dat´ z∏o˝enia
oÊwiadczenia,
3) podpis osoby uprawnionej do reprezentowania organizatora kszta∏cenia, ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pe∏nionej funkcji.
4. Wpis do rejestru podlega op∏acie.
5. Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia,
po zasi´gni´ciu opinii Naczelnej Rady
Piel´gniarek i Po∏o˝nych, okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, wysokoÊç
op∏aty, o której mowa w ust. 4,
z uwzgl´dnieniem kosztów zwiàzanych z post´powaniem w sprawie
wpisu do rejestru oraz rodzaju kszta∏cenia podyplomowego, którego dotyczy wpis.
6. Op∏ata, o której mowa w ust. 4, stanowi przychód okr´gowej izby piel´gniarek i po∏o˝nych lub Naczelnej Rady Piel´gniarek i Po∏o˝nych, która dokona∏a wpisu do rejestru.
Art. 10i. 1. Organem prowadzàcym rejestr jest
okr´gowa rada piel´gniarek i po∏o˝nych w∏aÊciwa dla miejsca prowadzenia kszta∏cenia, a w przypadku
jednostek organizacyjnych samorzàdu piel´gniarek i po∏o˝nych oraz
utworzonych przez nie spó∏ek handlowych, w których posiadajà one
udzia∏y lub akcje, lub innych utworzonych przez nie podmiotów, Naczelna
Rada Piel´gniarek i Po∏o˝nych.
2. Rejestr mo˝e byç prowadzony w systemie informatycznym.
3. Do rejestru wpisuje si´ dane, o których mowa w art. 10h ust. 1, z wyjàtkiem adresu zamieszkania, je˝eli jest
on inny ni˝ adres siedziby.
4. Podmiot wpisany do rejestru jest
obowiàzany zg∏aszaç organowi pro-
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wadzàcemu rejestr zmiany danych,
o których mowa w art. 10h ust. 1,
w terminie 14 dni od dnia powstania
tych zmian.
5. Dane, o których mowa w ust. 3, organ prowadzàcy rejestr przekazuje do
Centrum w terminie 14 dni od dnia
dokonania wpisu do rejestru.”;

4) uchyla si´ art. 10j i 10k;
5) art. 10l otrzymuje brzmienie:
„Art. 10l. 1. Do uchwa∏ okr´gowej rady piel´gniarek i po∏o˝nych lub Naczelnej Rady
Piel´gniarek i Po∏o˝nych w sprawie
wpisu, odmowy wpisu i wykreÊlenia
wpisu z rejestru stosuje si´ przepisy
Kodeksu post´powania administracyjnego dotyczàce decyzji administracyjnych.
2. Od uchwa∏, o których mowa w ust. 1,
przys∏uguje odwo∏anie do ministra
w∏aÊciwego do spraw zdrowia. Odwo∏anie wnosi si´ za poÊrednictwem
okr´gowej rady piel´gniarek i po∏o˝nych lub Naczelnej Rady Piel´gniarek
i Po∏o˝nych, w terminie 30 dni od dnia
dor´czenia uchwa∏y.”;
6) uchyla si´ art. 10m i 10n;
7) art. 10o i 10p otrzymujà brzmienie:
„Art. 10o.1. Organizator kszta∏cenia informuje
Centrum o planowanych terminach
rozpocz´cia i zakoƒczenia specjalizacji
oraz kursów kwalifikacyjnych i kursów
specjalistycznych, dwa razy w ciàgu
roku — do dnia 30 czerwca i do dnia
31 grudnia, na kolejnych szeÊç miesi´cy.
2. Organizator kszta∏cenia, który uzyska∏
wpis do rejestru, informuje organ,
o którym mowa w art. 10i ust. 1, o planowanych terminach rozpocz´cia i zakoƒczenia specjalizacji oraz kursów
kwalifikacyjnych i kursów specjalistycznych dwa razy w ciàgu roku — do
dnia 30 czerwca i do dnia 31 grudnia,
na kolejnych szeÊç miesi´cy.
Art. 10p. 1. Centrum prowadzi ewidencj´ organizatorów kszta∏cenia, którzy uzyskali
zatwierdzenie programu kszta∏cenia.
2. Do ewidencji wpisuje si´ dane, o których mowa w art. 10h ust. 1.
3. Ewidencja, o której mowa w ust. 1,
jest jawna.”;
8) po art. 10x dodaje si´ art. 10y w brzmieniu:
„Art. 10y. W sprawach nieuregulowanych w przepisach niniejszego rozdzia∏u stosuje si´
przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r.
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o swobodzie dzia∏alnoÊci gospodarczej.”;
9) po art. 24 dodaje si´ art. 24a w brzmieniu:
„Art. 24a. Prowadzenie:
1) indywidualnej praktyki piel´gniarek,
po∏o˝nych,
2) indywidualnej specjalistycznej praktyki piel´gniarek, po∏o˝nych albo
3) grupowej praktyki piel´gniarek, po∏o˝nych
— jest dzia∏alnoÊcià regulowanà w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie dzia∏alnoÊci gospodarczej.”;
10) art. 25 otrzymuje brzmienie:
„Art. 25. 1. Piel´gniarka, po∏o˝na mo˝e wykonywaç
indywidualnà praktyk´ piel´gniarki, po∏o˝nej lub indywidualnà specjalistycznà
praktyk´ piel´gniarki, po∏o˝nej, zwanych dalej odpowiednio „indywidualnà
praktykà” albo „indywidualnà specjalistycznà praktykà”, po uzyskaniu wpisu
odpowiednio do rejestru indywidualnych praktyk albo rejestru indywidualnych specjalistycznych praktyk prowadzonych przez okr´gowà rad´ piel´gniarek i po∏o˝nych w∏aÊciwà ze wzgl´du na miejsce wykonywania praktyki.
2. Piel´gniarka, po∏o˝na wykonujàca indywidualnà praktyk´ jest obowiàzana
spe∏niaç nast´pujàce warunki:
1) posiadaç prawo wykonywania zawodu,
2) posiadaç pomieszczenie wyposa˝one w aparatur´ i sprz´t medyczny,
w którym b´dzie wykonywana praktyka, a tak˝e posiadaç opini´ organu
sanitarnego o spe∏nieniu warunków
umo˝liwiajàcych udzielenie okreÊlonych Êwiadczeƒ zdrowotnych, z zastrze˝eniem ust. 4 pkt 2 i art. 27.
3. Piel´gniarka, po∏o˝na wykonujàca indywidualnà specjalistycznà praktyk´
jest obowiàzana spe∏niaç nast´pujàce
warunki:
1) posiadaç prawo wykonywania zawodu,
2) posiadaç pomieszczenie wyposa˝one w aparatur´ i sprz´t medyczny,
w którym b´dzie wykonywana praktyka, a tak˝e posiadaç opini´ organu
sanitarnego o spe∏nieniu warunków
umo˝liwiajàcych udzielenie okreÊlonych Êwiadczeƒ zdrowotnych, z zastrze˝eniem ust. 4 pkt 2 i art. 27,
3) posiadaç specjalizacj´ w dziedzinie
piel´gniarstwa lub dziedzinie majà-
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cej zastosowanie w ochronie zdrowia.
4. Piel´gniarka, po∏o˝na wykonujàca indywidualnà praktyk´ lub indywidualnà
specjalistycznà praktyk´ wy∏àcznie
w miejscu wezwania jest obowiàzana:
1) spe∏niaç warunki, o których mowa
w ust. 2 pkt 1 lub w ust. 3 pkt 1 i 3,
2) posiadaç sprz´t medyczny umo˝liwiajàcy udzielanie okreÊlonych
Êwiadczeƒ zdrowotnych w miejscu
wezwania,
3) posiadaç adres praktyki oraz adres
przechowywania dokumentów medycznych.
5. Wpisu do rejestrów, o których mowa
w ust. 1, dokonuje si´ po z∏o˝eniu przez
piel´gniark´, po∏o˝nà wniosku, który
powinien zawieraç nast´pujàce dane:
1) imi´ i nazwisko piel´gniarki, po∏o˝nej oraz jej adres,
2) numer w ewidencji dzia∏alnoÊci gospodarczej,
3) numer identyfikacji podatkowej
(NIP), o ile piel´gniarka, po∏o˝na taki numer posiada.
6. Wraz z wnioskiem, o którym mowa
w ust. 5, piel´gniarka, po∏o˝na sk∏ada
oÊwiadczenie nast´pujàcej treÊci:
„OÊwiadczam, ˝e:
1) dane zawarte we wniosku o wpis do
rejestru praktyk indywidualnych lub
rejestru indywidualnych specjalistycznych praktyk sà kompletne
i zgodne z prawdà;
2) znane mi sà i spe∏niam warunki wykonywania dzia∏alnoÊci gospodarczej w zakresie:
a) indywidualnej praktyki piel´gniarek, po∏o˝nych,
b) indywidualnej praktyki piel´gniarek, po∏o˝nych wy∏àcznie w miejscu wezwania,
c) indywidualnej
specjalistycznej
praktyki piel´gniarek, po∏o˝nych,
d) indywidualnej
specjalistycznej
praktyki piel´gniarek, po∏o˝nych
wy∏àcznie w miejscu wezwania
— okreÊlone w ustawie z dnia
5 lipca 1996 r. o zawodach piel´gniarki i po∏o˝nej.”.
7. OÊwiadczenie powinno równie˝ zawieraç:
1) imi´ i nazwisko piel´gniarki, po∏o˝nej oraz jej adres,
2) oznaczenie miejsca i dat´ z∏o˝enia
oÊwiadczenia.
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8. Za równoznaczne z indywidualnà praktykà lub indywidualnà specjalistycznà
praktykà w rozumieniu ustawy uwa˝a
si´ wykonywanie zawodu piel´gniarki,
po∏o˝nej poza zak∏adem opieki zdrowotnej na podstawie umowy o prac´
lub umowy cywilnoprawnej. Przepisy
ust. 1—3 stosuje si´ odpowiednio.”;
11) art. 25a otrzymuje brzmienie:
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6. Wniosek o wpis do rejestru grupowych praktyk piel´gniarek, po∏o˝nych
powinien zawieraç nast´pujàce dane:
1) informacj´ o istnieniu umowy
spó∏ki, o której mowa w ust. 1, oraz
o dacie zawarcia takiej umowy,
2) list´ piel´gniarek, po∏o˝nych grupowej praktyki piel´gniarek, po∏o˝nych,

„Art. 25a. 1. W celu udzielania Êwiadczeƒ zdrowotnych piel´gniarki, po∏o˝ne mogà
prowadziç grupowà praktyk´ w formie spó∏ki cywilnej lub partnerskiej.

3) informacj´ o spe∏nieniu przez piel´gniarki, po∏o˝ne warunków okreÊlonych w art. 25 ust. 2 pkt 1 lub
ust. 3 pkt 1 i 3,

2. Wykonywanie grupowej praktyki piel´gniarek, po∏o˝nych jest dzia∏alnoÊcià regulowanà w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie
dzia∏alnoÊci gospodarczej i wymaga
uzyskania wpisu do rejestru grupowych praktyk piel´gniarek, po∏o˝nych
prowadzonego przez w∏aÊciwà ze
wzgl´du na miejsce wykonywania
praktyki okr´gowà rad´ piel´gniarek
i po∏o˝nych.

4) informacj´ o spe∏nieniu przez piel´gniarki,
po∏o˝ne
warunków,
o których mowa w art. 25 ust. 2
pkt 2 lub ust. 3 pkt 2.
7. Wniosek o wpis do rejestru, o którym
mowa w ust. 2, powinien zawieraç:

3. W ramach grupowej praktyki piel´gniarek, po∏o˝nych mogà byç udzielane Êwiadczenia zdrowotne wy∏àcznie
przez piel´gniarki, po∏o˝ne b´dàce
wspólnikami spó∏ki, o której mowa
w ust. 1, spe∏niajàce warunki okreÊlone
w art. 25 ust. 2 pkt 1 lub ust. 3 pkt 1 i 3.

8. Grupowa praktyka piel´gniarek, po∏o˝nych mo˝e byç wykonywana na
podstawie umowy cywilnoprawnej
zawartej z podmiotem innym ni˝ zak∏ad opieki zdrowotnej, z zachowaniem ust. 3—6.

4. Wpisu do rejestru grupowych praktyk
piel´gniarek, po∏o˝nych dokonuje si´
po z∏o˝eniu przez spó∏k´ wniosku wraz
z oÊwiadczeniem nast´pujàcej treÊci:

9. Wykonywanie grupowej praktyki piel´gniarek, po∏o˝nych, o której mowa
w ust. 1, nie jest prowadzeniem zak∏adu opieki zdrowotnej.”;

„OÊwiadczam, ˝e:
1) dane zawarte we wniosku o wpis
do rejestru grupowych praktyk piel´gniarek, po∏o˝nych sà kompletne
i zgodne z prawdà;
2) znane mi sà i spe∏niam warunki wykonywania dzia∏alnoÊci gospodarczej w zakresie grupowej praktyki
piel´gniarek, po∏o˝nych, okreÊlone
w ustawie z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach piel´gniarki i po∏o˝nej.”.
5. OÊwiadczenie powinno równie˝ zawieraç:
1) firm´ przedsi´biorcy, jego siedzib´
i adres, a w przypadku spó∏ki cywilnej imiona i nazwiska wspólników oraz ich adresy zamieszkania,
2) oznaczenie miejsca i dat´ z∏o˝enia
oÊwiadczenia,
3) podpis osoby uprawnionej do reprezentowania przedsi´biorcy albo
wspólników spó∏ki cywilnej, ze
wskazaniem imienia i nazwiska
oraz pe∏nionej funkcji.

1) dane, o których mowa w ust. 6
pkt 1 i 2,
2) informacje o spe∏nieniu warunków, o których mowa w art. 25
ust. 4 pkt 1 i 2.

12) art. 25b otrzymuje brzmienie:
„Art. 25b. Piel´gniarki, po∏o˝ne prowadzàce indywidualnà praktyk´, indywidualnà specjalistycznà praktyk´ oraz grupowà
praktyk´ piel´gniarek, po∏o˝nych sà
obowiàzane zg∏osiç zmian´ danych obj´tych wpisem do rejestrów w terminie
14 dni od dnia powstania tych zmian.”;
13) uchyla si´ art. 25c;
14) art. 25d otrzymuje brzmienie:
„Art. 25d. Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia,
po zasi´gni´ciu opinii Naczelnej Rady
Piel´gniarek i Po∏o˝nych, okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, wzór zaÊwiadczenia
potwierdzajàcego wpis do rejestrów,
majàc na wzgl´dzie zakres danych
umieszczanych w rejestrach.”;
15) art. 27 otrzymuje brzmienie:
„Art. 27. W przypadku gdy indywidualna praktyka,
indywidualna specjalistyczna praktyka
i grupowa praktyka piel´gniarek, po∏o˝nych jest wykonywana na zasadach okre-
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Êlonych w art. 25 ust. 8 oraz w art. 25a
ust. 8, obowiàzek spe∏nienia warunków,
o których mowa w art. 25 ust. 2 pkt 2 oraz
w art. 25 ust. 3 pkt 2, spoczywa na podmiocie, który zawar∏ odpowiednià umow´,
z wy∏àczeniem sytuacji, w której pomieszczenie, sprz´t i aparatura medyczna nie
stanowià w∏asnoÊci tego podmiotu.”;
16) art. 28 otrzymuje brzmienie:
„Art. 28. 1. Wpis do rejestrów, o których mowa
w art. 25 ust. 1 i art. 25a ust. 2, podlega op∏acie.
2. Op∏ata, o której mowa w ust. 1, stanowi przychód w∏aÊciwej okr´gowej rady
piel´gniarek i po∏o˝nych.
3. Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia,
po zasi´gni´ciu opinii Naczelnej Rady
Piel´gniarek i Po∏o˝nych, okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, wysokoÊç
op∏aty za dokonanie wpisu, o którym
mowa w art. 25 ust. 1 i art. 25a ust. 2,
z uwzgl´dnieniem kosztów zwiàzanych
z post´powaniem w sprawie dokonania wpisu oraz rodzaju praktyki obj´tej
wpisem.”;
17) art. 29 otrzymuje brzmienie:
„Art. 29. 1. Okr´gowa rada piel´gniarek i po∏o˝nych wykreÊla wpis w rejestrze indywidualnych praktyk lub indywidualnych
specjalistycznych praktyk w razie:
1) pozbawienia lub zrzeczenia si´ przez
piel´gniark´, po∏o˝nà prawa wykonywania zawodu,
2) zawieszenia prawa wykonywania
zawodu piel´gniarki, po∏o˝nej,
3) wydania decyzji o zakazie wykonywania dzia∏alnoÊci obj´tej wpisem,
4) rezygnacji z prowadzenia indywidualnej praktyki lub indywidualnej
specjalistycznej praktyki,
5) z∏o˝enia wniosku przez osob´ wpisanà.
2. Okr´gowa rada piel´gniarek i po∏o˝nych dokonuje wykreÊlenia z rejestru,
o którym mowa w art. 25a ust. 2, w razie niespe∏nienia wymagaƒ okreÊlonych w art. 25 ust. 2 lub 3, art. 25a
ust. 3 oraz art. 26 ust. 1.”.
Art. 19. W ustawie z dnia 13 wrzeÊnia 1996 r.
o utrzymaniu czystoÊci i porzàdku w gminach (Dz. U.
Nr 132, poz. 622, z póên. zm.18)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
————————
18) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 1997 r. Nr 60, poz. 369 i Nr 121, poz. 770, z 2000 r. Nr 22,
poz. 272, z 2001 r. Nr 100, poz. 1085 i Nr 154, poz. 1800,
z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 7, poz. 78 oraz
z 2004 r. Nr 96, poz. 959.
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1) w art. 8 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) imi´ i nazwisko lub nazw´ oraz adres zamieszkania lub siedziby przedsi´biorcy ubiegajàcego si´ o zezwolenie, oraz jego numer identyfikacji podatkowej (NIP),”;
2) po art. 8 dodaje si´ art. 8a i 8b w brzmieniu:
„Art. 8a. 1. Przed podj´ciem decyzji w sprawie
wydania zezwolenia wójt, burmistrz
lub prezydent miasta mo˝e:
1) wezwaç przedsi´biorc´ do uzupe∏nienia, w wyznaczonym terminie,
jednak nie krótszym ni˝ 14 dni, brakujàcej dokumentacji poÊwiadczajàcej, ˝e przedsi´biorca spe∏nia warunki okreÊlone przepisami prawa,
wymagane do wykonywania dzia∏alnoÊci obj´tej zezwoleniem,
2) dokonaç kontrolnego sprawdzenia
faktów podanych we wniosku
o udzielenie zezwolenia w celu
stwierdzenia, czy przedsi´biorca
spe∏nia warunki wykonywania dzia∏alnoÊci obj´tej zezwoleniem.
2. Przedsi´biorca jest zobowiàzany niezw∏ocznie zg∏aszaç wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta
wszelkie zmiany danych okreÊlonych
w zezwoleniu.
3. Odmowa wydania zezwolenia, jego
zmiana i cofni´cie zezwolenia nast´puje w drodze decyzji wójta, burmistrza
lub prezydenta miasta.
Art. 8b. 1. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta
jest uprawniony do kontroli dzia∏alnoÊci gospodarczej przedsi´biorcy w zakresie zgodnoÊci wykonywanej dzia∏alnoÊci z udzielonym zezwoleniem.
2. CzynnoÊci kontrolne przeprowadza si´
na podstawie upowa˝nienia wydanego przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.
3. Osoby upowa˝nione do dokonania kontroli sà uprawnione w szczególnoÊci do:
1) wst´pu na teren przedsi´biorcy
w dniach i godzinach, w których jest
lub powinna byç wykonywana dzia∏alnoÊç obj´ta zezwoleniem,
2) ˝àdania ustnych lub pisemnych wyjaÊnieƒ, okazania dokumentów lub
innych noÊników informacji oraz
udost´pniania danych majàcych
zwiàzek z przedmiotem kontroli.
4. CzynnoÊci kontrolnych dokonuje si´
wy∏àcznie w obecnoÊci osoby uprawnionej do reprezentowania przedsi´biorcy lub osoby upowa˝nionej do reprezentowania tego przedsi´biorcy
podczas kontroli.
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5. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta
mo˝e upowa˝niç do dokonywania
kontroli, o której mowa w ust. 1, inny
organ administracji wyspecjalizowany
w kontroli danego rodzaju dzia∏alnoÊci. Przepisy ust. 2—4 stosuje si´ odpowiednio.”.
Art. 20. W ustawie z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2002 r. Nr 21,
poz. 204, z póên. zm.19)) wprowadza si´ nast´pujàce
zmiany:
1) art. 19 otrzymuje brzmienie:
„Art. 19. Kszta∏cenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów mogà prowadziç:
1) jednostki organizacyjne uprawnione
do tego na podstawie odr´bnych przepisów,
2) przedsi´biorcy po uzyskaniu wpisu
w rejestrze podmiotów prowadzàcych
szkolenia podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów prowadzonym przez
w∏aÊciwà okr´gowà rad´ lekarskà.”;
2) po art. 19 dodaje si´ art. 19a—19e w brzmieniu:
„Art. 19a. 1. Dzia∏alnoÊç gospodarcza w zakresie
kszta∏cenia podyplomowego lekarzy
i lekarzy dentystów, zwanego dalej
„kszta∏ceniem podyplomowym”, jest
dzia∏alnoÊcià regulowanà w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca
2004 r. o swobodzie dzia∏alnoÊci gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1807)
i wymaga uzyskania wpisu do rejestru
podmiotów prowadzàcych kszta∏cenie
podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów, zwanego dalej „rejestrem”.
2. Warunkami wykonywania dzia∏alnoÊci w zakresie kszta∏cenia podyplomowego sà:
1) posiadanie programu kszta∏cenia
zgodnego z ramowym programem, a w przypadku kursów dokszta∏cajàcych — zgodnego z aktualnym stanem wiedzy w zakresie,
którego dotyczy kurs,
2) zapewnienie kadry dydaktycznej
o kwalifikacjach odpowiednich dla
danego rodzaju kszta∏cenia,
3) zapewnienie odpowiedniej do realizacji programu kszta∏cenia bazy
dydaktycznej, w tym dla szkolenia
praktycznego,
4) posiadanie wewn´trznego systemu oceny jakoÊci kszta∏cenia,
————————
19) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 691, Nr 152,
poz. 1266 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 90, poz. 845 oraz
z 2004 r. Nr 92, poz. 882 i 885.
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uwzgl´dniajàcego narz´dzia oceny
jakoÊci kszta∏cenia oraz metody tej
oceny.

Art. 19b. 1. Przedsi´biorca zamierzajàcy wykonywaç dzia∏alnoÊç w zakresie kszta∏cenia podyplomowego sk∏ada wniosek
o wpis do rejestru, zawierajàcy dane,
o których mowa w art. 19c ust. 3
pkt 1—6.
2. Wraz z oÊwiadczeniem przedsi´biorca sk∏ada oÊwiadczenie nast´pujàcej
treÊci:
„OÊwiadczam, ˝e:
1) dane zawarte we wniosku o wpis
do rejestru podmiotów prowadzàcych kszta∏cenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów sà
kompletne i zgodne z prawdà;
2) znane mi sà i spe∏niam warunki
wykonywania dzia∏alnoÊci gospodarczej w zakresie kszta∏cenia podyplomowego lekarzy i lekarzy
dentystów — okreÊlone w ustawie
z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty.”.
3. OÊwiadczenie powinno równie˝ zawieraç:
1) firm´ przedsi´biorcy, jego siedzib´
i adres,
2) oznaczenie miejsca i dat´ z∏o˝enia
oÊwiadczenia,
3) podpis osoby uprawnionej do reprezentowania przedsi´biorcy, ze
wskazaniem imienia i nazwiska
oraz pe∏nionej funkcji.
4. Wpis do rejestru podlega op∏acie.
5. Op∏ata, o której mowa w ust. 4, stanowi przychód okr´gowej izby lekarskiej,
która dokona∏a wpisu do rejestru.
6. Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia,
po zasi´gni´ciu opinii Naczelnej Rady
Lekarskiej, okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, wysokoÊç op∏aty, o której
mowa w ust. 4, z uwzgl´dnieniem
kosztów zwiàzanych z post´powaniem w sprawie wpisu do rejestru
oraz rodzaju kszta∏cenia podyplomowego, którego dotyczy wpis.
Art. 19c. 1. Organem w∏aÊciwym do prowadzenia
rejestru jest okr´gowa rada lekarska
w∏aÊciwa dla miejsca prowadzenia
kszta∏cenia.
2. Rejestr mo˝e byç prowadzony w systemie informatycznym.
3. Do rejestru wpisuje si´ nast´pujàce
dane:
1) oznaczenie organizatora kszta∏cenia i adres jego siedziby,
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2) form´ organizacyjno-prawnà organizatora kszta∏cenia,
3) numer wpisu do rejestru przedsi´biorców albo ewidencji dzia∏alnoÊci gospodarczej,
4) okreÊlenie rodzaju i trybu kszta∏cenia,
5) miejsce prowadzenia kszta∏cenia,
6) planowane terminy rozpocz´cia
i zakoƒczenia specjalizacji oraz kursów kwalifikacyjnych i kursów specjalistycznych,
7) dat´ wpisu do rejestru.
4. Przedsi´biorca wpisany do rejestru
jest obowiàzany zg∏aszaç organowi
prowadzàcemu rejestr wszelkie zmiany danych, o których mowa w ust. 3
pkt 1—6, w terminie 14 dni od dnia
ich powstania.
Art. 19d. Do uchwa∏ okr´gowej rady lekarskiej
w sprawie wpisu, odmowy wpisu i wykreÊlenia wpisu z rejestru stosuje si´ przepisy
Kodeksu post´powania administracyjnego dotyczàce decyzji administracyjnych.
Art. 19e. W sprawach dotyczàcych wykonywania
dzia∏alnoÊci gospodarczej w zakresie
kszta∏cenia podyplomowego, nieuregulowanych w przepisach niniejszej ustawy, stosuje si´ przepisy ustawy z dnia
2 lipca 2004 r. o swobodzie dzia∏alnoÊci
gospodarczej.”;
3) po art. 49 dodaje si´ art. 49a w brzmieniu:
„Art. 49a. Prowadzenie:
1) indywidualnej praktyki lekarskiej,
2) indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej,
3) grupowej praktyki lekarskiej
— jest dzia∏alnoÊcià regulowanà w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca
2004 r. o swobodzie dzia∏alnoÊci gospodarczej.”;
4) art. 50 otrzymuje brzmienie:
„Art. 50. 1. Lekarz mo˝e wykonywaç indywidualnà praktyk´ lekarskà lub indywidualnà
specjalistycznà praktyk´ lekarskà, zwane dalej odpowiednio „indywidualnà
praktykà” albo „indywidualnà specjalistycznà praktykà”, po uzyskaniu wpisu
odpowiednio do rejestru indywidualnych praktyk albo rejestru indywidualnych specjalistycznych praktyk prowadzonych przez okr´gowà rad´ lekarskà
w∏aÊciwà ze wzgl´du na miejsce wykonywania praktyki.
2. Lekarz wykonujàcy indywidualnà praktyk´ jest obowiàzany spe∏niaç nast´pujàce warunki:
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1) posiadaç prawo wykonywania zawodu,
2) nie mo˝e byç zawieszony w prawie
wykonywania zawodu albo ograniczony w wykonywaniu okreÊlonych
czynnoÊci medycznych,
3) posiadaç pomieszczenie wyposa˝one w aparatur´ i sprz´t medyczny,
w którym b´dzie wykonywana praktyka, a tak˝e posiadaç opini´ organu
sanitarnego o spe∏nieniu warunków
umo˝liwiajàcych udzielenie okreÊlonych Êwiadczeƒ zdrowotnych.
3. Lekarz wykonujàcy indywidualnà specjalistycznà praktyk´ jest obowiàzany
spe∏niaç nast´pujàce warunki:
1) posiadaç prawo wykonywania zawodu,
2) nie mo˝e byç zawieszony w prawie
wykonywania zawodu albo ograniczony w wykonywaniu okreÊlonych
czynnoÊci medycznych,
3) posiadaç pomieszczenie wyposa˝one w aparatur´ i sprz´t medyczny,
w którym b´dzie wykonywana praktyka, a tak˝e posiadaç opini´ organu
sanitarnego o spe∏nieniu warunków
umo˝liwiajàcych udzielenie okreÊlonych Êwiadczeƒ zdrowotnych,
4) posiadaç specjalizacj´ w dziedzinie
medycyny odpowiadajàcej wykonywanej praktyce.
4. Lekarz, z wyjàtkiem lekarza dentysty,
wykonujàcy indywidualnà praktyk´ lub
indywidualnà specjalistycznà praktyk´
wy∏àcznie w miejscu wezwania jest
obowiàzany:
1) spe∏niaç warunki, o których mowa
w ust. 2 pkt 1 i 2 lub w ust. 3 pkt 1,
2 i 4,
2) posiadaç sprz´t medyczny umo˝liwiajàcy udzielanie okreÊlonych Êwiadczeƒ
zdrowotnych w miejscu wezwania,
3) posiadaç adres indywidualnej praktyki lub indywidualnej specjalistycznej praktyki oraz adres miejsca przyjmowania wezwaƒ i miejsca przechowywania dokumentów medycznych.
5. Wpisu do rejestrów, o których mowa
w ust. 1, dokonuje si´ po z∏o˝eniu
przez lekarza wniosku, który powinien
zawieraç nast´pujàce dane:
1) firm´ przedsi´biorcy oraz jego adres
zamieszkania,
2) numer w ewidencji dzia∏alnoÊci gospodarczej,
3) numer identyfikacji podatkowej
(NIP), o ile przedsi´biorca taki numer posiada.
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stwowym Ratownictwie Medycznym
(Dz. U. Nr 113, poz. 1207, z póên. zm.20)),
na podstawie umowy o prac´ lub na
podstawie umowy cywilnoprawnej nie
jest równoznaczne z indywidualnà
praktykà lekarskà lub indywidualnà
specjalistycznà praktykà lekarskà.”;

6. Wraz z wnioskiem, o którym mowa
w ust. 5, lekarz sk∏ada oÊwiadczenie
nast´pujàcej treÊci:
„OÊwiadczam, ˝e:
1) dane zawarte we wniosku o wpis do
rejestru indywidualnych praktyk lub
rejestru indywidualnych specjalistycznych praktyk sà kompletne
i zgodne z prawdà;

5) art. 50a otrzymuje brzmienie:
„Art. 50a. 1. Lekarze w celu udzielania Êwiadczeƒ
zdrowotnych mogà prowadziç grupowà praktyk´ lekarskà w formie spó∏ki
cywilnej lub partnerskiej.
2. Wykonywanie grupowej praktyki lekarskiej jest dzia∏alnoÊcià regulowanà
w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca
2004 r. o swobodzie dzia∏alnoÊci gospodarczej i wymaga uzyskania wpisu
do rejestru grupowych praktyk lekarskich prowadzonego przez w∏aÊciwà
ze wzgl´du na miejsce wykonywania
praktyki okr´gowà rad´ lekarskà.
3. W ramach grupowej praktyki lekarskiej mogà byç udzielane Êwiadczenia zdrowotne wy∏àcznie przez lekarzy b´dàcych wspólnikami spó∏ki,
o której mowa w ust. 1, spe∏niajàcych
warunki okreÊlone w art. 50 ust. 2
pkt 1 i 2 lub ust. 3 pkt 1, 2 i 4.
4. Wpisu do rejestru grupowych praktyk
lekarskich dokonuje si´ po z∏o˝eniu
przez spó∏k´ wniosku wraz z oÊwiadczeniem nast´pujàcej treÊci:

2) znane mi sà i spe∏niam warunki wykonywania dzia∏alnoÊci gospodarczej w zakresie:
a) indywidualnej praktyki lekarskiej,
b) indywidualnej praktyki lekarskiej wy∏àcznie w miejscu wezwania,
c) indywidualnej
specjalistycznej
praktyki lekarskiej,
d) indywidualnej
specjalistycznej
praktyki lekarskiej wy∏àcznie
w miejscu wezwania
— okreÊlone w ustawie z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty.”.
7. OÊwiadczenie powinno równie˝ zawieraç:
1) imi´ i nazwisko lekarza oraz jego adres,
2) oznaczenie miejsca i dat´ z∏o˝enia
oÊwiadczenia.

„OÊwiadczam, ˝e:

8. Za równoznaczne z indywidualnà praktykà lub indywidualnà specjalistycznà
praktykà w rozumieniu ustawy uwa˝a
si´ wykonywanie zawodu lekarza poza
zak∏adem opieki zdrowotnej na podstawie umowy o prac´ lub umowy cywilnoprawnej, z zastrze˝eniem ust. 12
i art. 53 ust. 1.

1) dane zawarte we wniosku o wpis
do rejestru grupowych praktyk lekarskich sà kompletne i zgodne
z prawdà;
2) znane mi sà i spe∏niam warunki
wykonywania dzia∏alnoÊci gospodarczej w zakresie grupowej praktyki lekarskiej, okreÊlone w ustawie
z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty.”.

9. Do lekarzy b´dàcych obywatelami
paƒstwa cz∏onkowskiego Unii Europejskiej czasowo wykonujàcych zawód lekarza na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej stosuje si´ odpowiednio
art. 54 ust. 1—3, a tak˝e przepisy wydane na podstawie art. 50b ust. 3.

5. OÊwiadczenie powinno równie˝ zawieraç:
1) firm´ przedsi´biorcy, jego siedzib´
i adres, a w przypadku spó∏ki cywilnej imiona i nazwiska wspólników oraz ich adresy zamieszkania,

10. Do wykonywania zawodu lekarza, polegajàcego na udzieleniu konsultacji lub
uczestniczeniu w konsylium lekarskim,
w sytuacji okreÊlonej w art. 37, nie stosuje si´ przepisów art. 50 i art. 50a.
11. Do lekarzy orzeczników Zak∏adu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych i lekarzy rzeczoznawców Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo∏ecznego nie stosuje si´ przepisów ust. 1 i art. 54.
12. Wykonywanie funkcji lekarza koordynatora medycznego w rozumieniu
ustawy z dnia 25 lipca 2001 r. o Paƒ-
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2) oznaczenie miejsca i dat´ z∏o˝enia
oÊwiadczenia,
3) podpis osoby uprawnionej do reprezentowania przedsi´biorcy albo
wspólników spó∏ki cywilnej, ze
wskazaniem imienia i nazwiska
oraz pe∏nionej funkcji.
————————
20)

Zmiany wymienionej ustawy zostaly og∏oszone w Dz. U.
z 2001 r. Nr 154, poz. 1801, z 2002 r. Nr 241, poz. 2073 oraz
z 2003 r. Nr 45, poz. 391 i Nr 124, poz. 1152.
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6. Wniosek o wpis do rejestru grupowych praktyk lekarskich powinien zawieraç nast´pujàce dane:
1) informacj´ o umowie spó∏ki, o której mowa w ust. 1,
2) list´ lekarzy grupowej praktyki lekarskiej,
3) informacj´ o spe∏nieniu przez lekarzy grupowej praktyki lekarskiej
warunków okreÊlonych w art. 50
ust. 2 pkt 1 i 2 lub ust. 3 pkt 1, 2 i 4,
4) informacj´ dotyczàcà adresu grupowej praktyki lekarskiej,
5) informacj´ o posiadaniu sprz´tu medycznego umo˝liwiajàcego udzielanie okreÊlonych Êwiadczeƒ zdrowotnych w miejscu wezwania, o którym
mowa w art. 50 ust. 4 pkt 2.
7. Grupowa praktyka lekarska nie mo˝e
byç wykonywana w publicznym zak∏adzie opieki zdrowotnej na podstawie umowy cywilnoprawnej o udzielanie Êwiadczeƒ zdrowotnych.”;
6) w art. 50b:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Okr´gowa rada lekarska, po sprawdzeniu
spe∏nienia warunków wykonywania dzia∏alnoÊci w zakresie indywidualnej praktyki lekarskiej, indywidualnej praktyki lekarskiej
wykonywanej wy∏àcznie w miejscu wezwania, indywidualnej specjalistycznej praktyki
lekarskiej, indywidualnej specjalistycznej
praktyki lekarskiej wykonywanej wy∏àcznie
w miejscu wezwania oraz grupowej praktyki
lekarskiej, dokonuje wpisu do rejestru indywidualnych praktyk lekarskich, indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich
lub grupowych praktyk lekarskich oraz wydaje lekarzowi lub grupowej praktyce lekarskiej zaÊwiadczenie o wpisie do rejestru.”,
b) w ust. 3 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) wymagania, jakim powinien odpowiadaç
sprz´t medyczny, o którym mowa w art. 50
ust. 4 pkt 2.”,
c) ust. 4 i 5 otrzymujà brzmienie:
„4. Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia, po zasi´gni´ciu opinii Naczelnej Rady Lekarskiej,
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owe zasady i tryb post´powania w sprawach
wpisu do rejestrów indywidualnych praktyk
lekarskich, indywidualnych specjalistycznych
praktyk lekarskich i grupowych praktyk lekarskich oraz wzory wniosków o wpis do rejestrów, a tak˝e wzór zaÊwiadczenia o wpisie do
rejestru, majàc na wzgl´dzie dane, jakie powinny zawieraç wnioski o wpis do rejestrów.
5. Lekarze prowadzàcy indywidualnà praktyk´
lekarskà lub indywidualnà specjalistycznà
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praktyk´ lekarskà oraz grupowa praktyka lekarska sà obowiàzani powiadomiç okr´gowà rad´ lekarskà, która prowadzi rejestr,
o zmianie danych obj´tych wpisem do rejestrów.”;

7) uchyla si´ art. 50c;
8) art. 51 otrzymuje brzmienie:
„Art. 51. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia
ustali, w drodze rozporzàdzenia, op∏at´
za wpis do rejestrów, o których mowa
w art. 50 i art. 50a, uwzgl´dniajàc
w szczególnoÊci rodzaj praktyki lekarskiej obj´tej wpisem do rejestru oraz
liczb´ miejsc jej wykonywania.
2. Op∏ata, o której mowa w ust. 1, stanowi przychód okr´gowej rady lekarskiej.”;
9) art. 52 otrzymuje brzmienie:
„Art. 52. 1. Okr´gowa rada lekarska skreÊla wpis
w rejestrach, o których mowa w art. 50
ust. 1, w razie:
1) pozbawienia lekarza prawa wykonywania zawodu,
2) zawieszenia lekarza w prawie wykonywania zawodu,
3) zrzeczenia si´ przez lekarza prawa wykonywania zawodu,
4) niespe∏nienia warunków wykonywania
dzia∏alnoÊci, o których mowa w art. 50,
5) z∏o˝enia przez lekarza oÊwiadczenia
o zaprzestaniu wykonywania dzia∏alnoÊci obj´tej wpisem,
6) z∏o˝enia wniosku przez osob´ wpisanà.
2. Okr´gowa rada lekarska skreÊla wpis
w rejestrze, o którym mowa w art. 50a
ust. 2, je˝eli spó∏ka nie spe∏nia warunków
wykonywania dzia∏alnoÊci, o których mowa w art. 50a.”;
10) art. 52a otrzymuje brzmienie:
„Art. 52a. Wpis do rejestru, odmowa wpisu, zmiana wpisu do rejestru dotyczàca zakresu
i rodzaju udzielanych Êwiadczeƒ zdrowotnych oraz skreÊlenie z rejestru nast´pujà w formie uchwa∏y okr´gowej rady lekarskiej.”;
11) w art. 53 ust. 1a otrzymuje brzmienie:
„1a. Przepisu ust. 1 nie stosuje si´ do indywidualnej praktyki lekarskiej i indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej, wykonywanych na
zasadach, o których mowa w art. 50 ust. 4 i 8.”;
12) art. 55 otrzymuje brzmienie:
„Art. 55. Okr´gowa rada lekarska przekazuje wojewodzie corocznie wyciàg z rejestrów,
o których mowa w art. 50 i art. 50a, a tak-
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3. Prezes URE cofa koncesj´ albo zmienia
jej zakres w przypadkach okreÊlonych
w art. 58 ust. 2 ustawy o swobodzie
dzia∏alnoÊci gospodarczej.

˝e udziela w razie potrzeby informacji
o danych wpisanych do tych rejestrów
w∏aÊciwemu wojewodzie lub organowi
samorzàdu terytorialnego.”.

4. Prezes URE mo˝e cofnàç koncesj´ albo
zmieniç jej zakres:

Art. 21. W ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Prawo energetyczne (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1504,
z póên. zm.21)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w przypadkach okreÊlonych w art. 58
ust. 3 ustawy o swobodzie dzia∏alnoÊci gospodarczej;

1) w art. 33 w ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) któremu w ciàgu ostatnich 3 lat cofni´to koncesj´ na dzia∏alnoÊç okreÊlonà ustawà z przyczyn
wymienionych w art. 58 ust. 2 ustawy z dnia
2 lipca 2004 r. o swobodzie dzia∏alnoÊci gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1807), zwanej dalej
„ustawà o swobodzie dzia∏alnoÊci gospodarczej”, lub którego w ciàgu ostatnich 3 lat wykreÊlono z rejestru dzia∏alnoÊci regulowanej z przyczyn, o których mowa w art. 71 ust. 1 ustawy
o swobodzie dzia∏alnoÊci gospodarczej;”;

2) w przypadku podzia∏u przedsi´biorstwa energetycznego lub jego ∏àczenia z innymi podmiotami.
5. W przypadku, o którym mowa w ust. 2
pkt 2, Prezes URE powiadamia o cofni´ciu koncesji w∏aÊciwego dla podatnika naczelnika urz´du celnego.”;
6) art. 50 otrzymuje brzmienie:
„Art. 50. W sprawach nieuregulowanych przepisami niniejszego rozdzia∏u stosuje si´ przepisy ustawy o swobodzie dzia∏alnoÊci gospodarczej.”.

2) w art. 35:
a) w ust. 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie:
„6) numer w rejestrze przedsi´biorców albo
ewidencji dzia∏alnoÊci gospodarczej oraz
numer identyfikacji podatkowej (NIP).”,
b) uchyla si´ ust. 2;
3) art. 36 otrzymuje brzmienie:
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Art. 22. W ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2003 r. Nr 58, poz. 515,
z póên. zm.22)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) art. 83 otrzymuje brzmienie:

„Art. 36. Koncesji udziela si´ na czas oznaczony,
nie krótszy ni˝ 10 lat i nie d∏u˝szy ni˝
50 lat, chyba ˝e przedsi´biorca wnioskuje
o udzielenie koncesji na czas krótszy.”;

„Art. 83. 1. Badanie techniczne jest przeprowadzane na koszt w∏aÊciciela pojazdu, przez:
1) podstawowà stacj´ kontroli pojazdów — w zakresie:

4) w art. 37:
a) w ust. 1 pkt 7 otrzymuje brzmienie:

a) sprawdzenia oraz oceny prawid∏owoÊci dzia∏ania poszczególnych zespo∏ów i uk∏adów pojazdu, w szczególnoÊci pod wzgl´dem
bezpieczeƒstwa
jazdy
i ochrony Êrodowiska,

„7) numer w rejestrze przedsi´biorców albo
ewidencji dzia∏alnoÊci gospodarczej oraz
numer identyfikacji podatkowej (NIP).”,
b) uchyla si´ ust. 3;

b) badaƒ technicznych, o których
mowa w lit. a, oraz niektórych badaƒ technicznych, o których mowa w pkt 2, je˝eli stacja posiada∏a zezwolenie starosty na wykonywanie tych badaƒ wydane
przed dniem wejÊcia w ˝ycie
ustawy — Przepisy wprowadzajàce ustaw´ o swobodzie dzia∏alnoÊci gospodarczej;

5) art. 41 otrzymuje brzmienie:
„Art. 41. 1. Prezes URE mo˝e zmieniç warunki wydanej koncesji na wniosek przedsi´biorstwa energetycznego.
2. Prezes URE cofa koncesj´ w przypadkach:
1) okreÊlonych w art. 58 ust. 1 ustawy
o swobodzie dzia∏alnoÊci gospodarczej;
2) cofni´cia przez w∏aÊciwego naczelnika urz´du celnego, w trybie i na
zasadach okreÊlonych w przepisach
odr´bnych, zezwolenia na prowadzenie sk∏adu podatkowego —
w odniesieniu do dzia∏alnoÊci obj´tej tym zezwoleniem.
————————
21)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 203, poz. 1966 oraz z 2004 r.
Nr 29, poz. 257, Nr 34, poz. 293, Nr 91, poz. 875 i Nr 96,
poz. 959.

2) okr´gowà stacj´ kontroli pojazdów
— w zakresie badaƒ technicznych
okreÊlonych w pkt 1 lit. a oraz w zakresie badaƒ co do zgodnoÊci z warunkami technicznymi autobusu,
którego dopuszczalna pr´dkoÊç na
————————
22)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 124, poz. 1152, Nr 130,
poz. 1190, Nr 137, poz. 1302, Nr 149, poz. 1451 i 1452,
Nr 162, poz. 1568, Nr 200, poz. 1953 i Nr 210, poz. 2036
oraz z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 54, poz. 535, Nr 92,
poz. 884 i Nr 121, poz. 1264.
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autostradzie i drodze ekspresowej
wynosi 100 km/h, pojazdu przeznaczonego do przewozu towarów niebezpiecznych, pojazdu przystosowanego do zasilania gazem, pojazdu zarejestrowanego po raz pierwszy za granicà (przed rejestracjà
w kraju), pojazdu zabytkowego, pojazdu marki „SAM”, pojazdu, w którym dokonano zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów powodujàcych zmian´ danych w dowodzie rejestracyjnym, pojazdu
skierowanego na badania techniczne przez organ kontroli ruchu drogowego lub starost´ oraz pojazdu
sprowadzanego z zagranicy i noszàcego Êlady uszkodzeƒ lub którego
stan techniczny wskazuje na naruszenie elementów noÊnych konstrukcji pojazdu, mogàcych stwarzaç zagro˝enie dla bezpieczeƒstwa
ruchu drogowego.
2. Dzia∏alnoÊç gospodarcza w zakresie
prowadzenia stacji kontroli pojazdów
jest dzia∏alnoÊcià regulowanà w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca
2004 r. o swobodzie dzia∏alnoÊci gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1807)
i wymaga uzyskania wpisu do rejestru
przedsi´biorców prowadzàcych stacj´
kontroli pojazdów.
3. Stacj´ kontroli pojazdów mo˝e prowadziç przedsi´biorca, który:
1) posiada siedzib´ lub miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
2) nie jest przedsi´biorcà, w stosunku
do którego otwarto likwidacj´ lub
og∏oszono upad∏oÊç;
3) nie by∏ prawomocnie skazany za
przest´pstwo pope∏nione w celu
osiàgni´cia korzyÊci majàtkowej lub
przest´pstwo przeciwko dokumentom — dotyczy osoby fizycznej lub
cz∏onków organów osoby prawnej;
4) posiada wyposa˝enie kontrolno-pomiarowe oraz warunki lokalowe
gwarantujàce wykonywanie odpowiedniego zakresu badaƒ technicznych pojazdów zgodnie ze szczegó∏owymi warunkami przeprowadzania tych badaƒ;
5) posiada poÊwiadczenie zgodnoÊci
wyposa˝enia i warunków lokalowych z wymaganiami odpowiednio
do zakresu przeprowadzanych badaƒ wpisanego do rejestru przedsi´biorców prowadzàcych stacj´
kontroli pojazdów;
6) zatrudnia uprawnionych diagnostów.
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4. PoÊwiadczenie, o którym mowa
w ust. 3 pkt 5, wydaje za op∏atà, w drodze decyzji, Dyrektor Transportowego
Dozoru Technicznego, po dokonaniu
sprawdzenia stacji kontroli pojazdów.
PoÊwiadczenie zachowuje wa˝noÊç do
czasu zmiany stanu faktycznego, dla
którego zosta∏o wydane, nie d∏u˝ej ni˝
przez 5 lat od daty jego wydania.”;

2) po art. 83 dodaje si´ art. 83a i 83b w brzmieniu:
„Art. 83a. 1. Organem w∏aÊciwym do prowadzenia rejestru przedsi´biorców prowadzàcych stacj´ kontroli pojazdów jest
starosta w∏aÊciwy ze wzgl´du na
miejsce wykonywania dzia∏alnoÊci
obj´tej wpisem.
2. W przypadku gdy przedsi´biorca wykonuje dzia∏alnoÊç gospodarczà,
o której mowa w art. 83 ust. 2, w jednostkach organizacyjnych po∏o˝onych na obszarze ró˝nych powiatów,
jest on obowiàzany uzyskaç wpis
w odr´bnych w∏aÊciwych rejestrach
na ka˝dà z tych jednostek.
3. Wpis do rejestru przedsi´biorców
prowadzàcych stacj´ kontroli pojazdów jest dokonywany na wniosek
przedsi´biorcy zawierajàcy nast´pujàce dane:
1) firm´ przedsi´biorcy;
2) numer w rejestrze przedsi´biorców albo ewidencji dzia∏alnoÊci
gospodarczej oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile przedsi´biorca taki numer posiada;
3) adres zamieszkania albo siedziby
przedsi´biorcy;
4) adres stacji kontroli
przedsi´biorcy;

pojazdów

5) zakres badaƒ;
6) imiona i nazwiska zatrudnionych
diagnostów wraz numerami ich
uprawnieƒ.
4. Wraz z wnioskiem przedsi´biorca sk∏ada oÊwiadczenie nast´pujàcej treÊci:
„OÊwiadczam, ˝e:
1) dane zawarte we wniosku o wpis
do rejestru przedsi´biorców prowadzàcych stacj´ kontroli pojazdów sà kompletne i zgodne
z prawdà;
2) znane mi sà i spe∏niam warunki
wykonywania dzia∏alnoÊci gospodarczej w zakresie prowadzenia
stacji kontroli pojazdów, okreÊlone w ustawie z dnia 20 czerwca
1997 r. — Prawo o ruchu drogowym.”.
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3. Starosta mo˝e powierzyç, w drodze
porozumienia, czynnoÊci kontrolne
Dyrektorowi Transportowego Dozoru
Technicznego.

5. OÊwiadczenie powinno równie˝ zawieraç:
1) firm´ przedsi´biorcy oraz jego
miejsce zamieszkania albo siedzib´ i adres;

4. W przypadku wykreÊlenia przedsi´biorcy z rejestru przedsi´biorców
prowadzàcych stacj´ kontroli pojazdów, ponowny wpis do rejestru dzia∏alnoÊci regulowanej w tym zakresie
mo˝e nastàpiç jedynie na zasadach
i w terminie okreÊlonym w art. 72
ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie dzia∏alnoÊci gospodarczej.”;

2) oznaczenie miejsca i dat´ z∏o˝enia
oÊwiadczenia;
3) podpis osoby uprawnionej do reprezentowania przedsi´biorcy, ze
wskazaniem imienia i nazwiska
oraz pe∏nionej funkcji.
6. W rejestrze przedsi´biorców prowadzàcych stacj´ kontroli pojazdów
umieszcza si´ dane przedsi´biorcy,
o których mowa w ust. 3, z wyjàtkiem
adresu zamieszkania, je˝eli jest on inny ni˝ adres siedziby.
7. Starosta mo˝e wyraziç zgod´ na
umieszczanie nadanych cech identyfikacyjnych pojazdu przez stacj´ kontroli pojazdów.
Art. 83b. 1. Nadzór nad stacjami kontroli pojazdów sprawuje starosta.
2. W ramach wykonywanego nadzoru
starosta:
1) co najmniej raz w roku przeprowadza kontrol´ stacji kontroli pojazdów w zakresie:
a) zgodnoÊci stacji z wymaganiami, o których mowa w art. 83
ust. 3,
b) prawid∏owoÊci
wykonywania
badaƒ technicznych pojazdów,
c) prawid∏owoÊci prowadzenia wymaganej dokumentacji;
2) wydaje zalecenia pokontrolne i wyznacza termin usuni´cia naruszeƒ
warunków wykonywania dzia∏alnoÊci gospodarczej w zakresie prowadzenia stacji kontroli pojazdów;
3) wydaje decyzj´ o zakazie prowadzenia przez przedsi´biorc´ stacji
kontroli pojazdów, skreÊlajàc przedsi´biorc´ z rejestru dzia∏alnoÊci regulowanej, je˝eli przedsi´biorca:
a) z∏o˝y∏ oÊwiadczenie, o którym
mowa w art. 83a ust. 4, niezgodne ze stanem faktycznym,
b) nie usunà∏ naruszeƒ warunków
wykonywania dzia∏alnoÊci gospodarczej w zakresie prowadzenia stacji kontroli pojazdów
w wyznaczonym przez starost´
terminie,
c) ra˝àco naruszy∏ warunki wykonywania dzia∏alnoÊci gospodarczej w zakresie prowadzenia stacji kontroli pojazdów.

3) w art. 84:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Starosta wydaje uprawnienie do wykonywania badaƒ technicznych, je˝eli osoba
ubiegajàca si´ o jego wydanie posiada wymagane wykszta∏cenie techniczne i praktyk´, odby∏a wymagane szkolenie oraz zda∏a
z wynikiem pozytywnym egzamin kwalifikacyjny.”,
b) po ust. 2 dodaje si´ ust. 2a w brzmieniu:
„2a. Egzamin, o którym mowa w ust. 2, przeprowadza za op∏atà komisja powo∏ana
przez Dyrektora Transportowego Dozoru
Technicznego.”;
4) w art. 84a w ust. 1:
a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) szczegó∏owe wymagania w stosunku do
stacji kontroli pojazdów przeprowadzajàcych badania techniczne w okreÊlonym zakresie;”,
b) po pkt 1 dodaje si´ pkt 1a w brzmieniu:
„1a) wzór wniosku o wpis do rejestru przedsi´biorców prowadzàcych stacj´ kontroli pojazdów oraz wzór zaÊwiadczenia potwierdzajàcego wpis przedsi´biorcy do tego rejestru;”,
c) pkt 2 i 3 otrzymujà brzmienie:
„2) szczegó∏owe wymagania w stosunku do
diagnostów, program szkolenia diagnostów, zasady przeprowadzania egzaminu,
o którym mowa w art. 84 ust. 2, i wysokoÊç
op∏aty za egzamin oraz wzory dokumentów
zwiàzanych z uzyskaniem uprawnieƒ do wykonywania badaƒ technicznych;
3) wysokoÊç op∏at za:
a) wydanie poÊwiadczenia, o którym mowa
w art. 83 ust. 3 pkt 5,
b) przeprowadzenie badaƒ technicznych.”;
5) w art. 86:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Do pojazdów Si∏ Zbrojnych Rzeczypospolitej
Polskiej, Policji, Agencji Bezpieczeƒstwa
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Wewn´trznego, Agencji Wywiadu i Stra˝y
Granicznej, których dotyczà warunki i tryb
rejestracji okreÊlone w art. 73 ust. 3, a tak˝e
do pojazdów Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej,
majà zastosowanie przepisy art. 83 ust. 1,
z zastrze˝eniem ust. 2.”,
b) w ust. 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5) warunki przeprowadzania badaƒ technicznych niektórych pojazdów w stacjach kontroli pojazdów;”;
6) art. 102 otrzymuje brzmienie:
„Art. 102. 1. Szkolenie osoby ubiegajàcej si´ o wydanie uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym albo tramwajem
jest prowadzone:
1) w formie kursu — w oÊrodku szkolenia kierowców;
2) w formie zaj´ç szkolnych dla
uczniów — przez szko∏´, w której
programie nauczania jest przewidziane uzyskanie umiej´tnoÊci kierowania pojazdem silnikowym.
2. OÊrodek szkolenia kierowców mo˝e
byç prowadzony przez:
1) przedsi´biorc´;
2) jednostk´ wojskowà — w zakresie
szkolenia ˝o∏nierzy na potrzeby Si∏
Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
3) jednostk´ resortu spraw wewn´trznych — w zakresie szkolenia
osób na potrzeby resortu.”;
7) art. 103 otrzymuje brzmienie:
„Art. 103. 1. Dzia∏alnoÊç gospodarcza w zakresie
prowadzenia oÊrodka szkolenia kierowców jest dzia∏alnoÊcià regulowanà w rozumieniu przepisów ustawy
z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie
dzia∏alnoÊci gospodarczej i wymaga
uzyskania wpisu do rejestru przedsi´biorców prowadzàcych oÊrodek szkolenia kierowców.
2. OÊrodek szkolenia kierowców mo˝e
prowadziç przedsi´biorca:
1) który posiada siedzib´ lub miejsce
zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
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4) który posiada warunki lokalowe,
wyposa˝enie dydaktyczne, plac do
wykonywania manewrów oraz co
najmniej jeden pojazd przystosowany do nauki jazdy;
5) który gwarantuje przeprowadzenie
szkolenia zgodnie z jego szczegó∏owymi warunkami;
6) który zatrudnia co najmniej jednego instruktora lub sam jest instruktorem.
3. Organem w∏aÊciwym do prowadzenia rejestru przedsi´biorców prowadzàcych oÊrodek szkolenia kierowców jest starosta w∏aÊciwy ze wzgl´du na miejsce wykonywania dzia∏alnoÊci obj´tej wpisem.
4. W przypadku gdy przedsi´biorca wykonuje dzia∏alnoÊç gospodarczà,
o której mowa w ust. 1, w jednostkach organizacyjnych po∏o˝onych na
obszarze ró˝nych powiatów, jest obowiàzany uzyskaç wpis w odr´bnych
w∏aÊciwych rejestrach na ka˝dà z tych
jednostek.
5. Wpis do rejestru przedsi´biorców
prowadzàcych oÊrodek szkolenia kierowców jest dokonywany na wniosek
przedsi´biorcy zawierajàcy nast´pujàce dane:
1) firm´ przedsi´biorcy;
2) numer w rejestrze przedsi´biorców albo ewidencji dzia∏alnoÊci
gospodarczej oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile przedsi´biorca taki numer posiada;
3) adres zamieszkania lub siedziby
przedsi´biorcy;
4) adres oÊrodka szkolenia kierowców;
5) zakres prowadzonego szkolenia;
6) imiona i nazwiska instruktorów
wraz z numerami ich uprawnieƒ.
6. Wraz z wnioskiem przedsi´biorca sk∏ada oÊwiadczenie nast´pujàcej treÊci:
„OÊwiadczam, ˝e:

2) w stosunku do którego nie zosta∏a
otwarta likwidacja lub nie og∏oszono upad∏oÊci;

1) dane zawarte we wniosku o wpis
do rejestru przedsi´biorców prowadzàcych oÊrodek szkolenia kierowców sà kompletne i zgodne
z prawdà;

3) który nie by∏ prawomocnie skazany za przest´pstwo pope∏nione
w celu osiàgni´cia korzyÊci majàtkowej lub przest´pstwo przeciwko
dokumentom — dotyczy osoby fizycznej lub cz∏onków organów
osoby prawnej;

2) znane mi sà i spe∏niam warunki
wykonywania dzia∏alnoÊci gospodarczej w zakresie prowadzenia
oÊrodka szkolenia kierowców,
okreÊlone w ustawie z dnia
20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym.”.
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7. OÊwiadczenie powinno równie˝ zawieraç:
1) firm´ przedsi´biorcy oraz jego siedzib´ i adres albo adres zamieszkania;
2) oznaczenie miejsca i dat´ z∏o˝enia
oÊwiadczenia;
3) podpis osoby uprawnionej do reprezentowania przedsi´biorcy, ze
wskazaniem imienia i nazwiska
oraz pe∏nionej funkcji.
8. W rejestrze przedsi´biorców prowadzàcych oÊrodek szkolenia kierowców umieszcza si´ dane, o których
mowa w ust. 5, z wyjàtkiem adresu
zamieszkania, je˝eli jest on inny ni˝
adres siedziby.
9. Jednostka wojskowa lub jednostka
resortu spraw wewn´trznych mogà
prowadziç szkolenie w zakresie wskazanym odpowiednio w art. 102 ust. 2
pkt 2 i 3, po spe∏nieniu wymagaƒ,
o których mowa w ust. 2 pkt 4.
10. Szko∏a mo˝e prowadziç szkolenie,
o którym mowa w art. 102 ust. 1
pkt 2, po spe∏nieniu wymagaƒ, o których mowa w ust. 2 pkt 4.”;
8) uchyla si´ art. 103a;
9) art. 104 otrzymuje brzmienie:
„Art. 104. 1. Starosta wydaje decyzj´ o zakazie
prowadzenia przez przedsi´biorc´
oÊrodka szkolenia kierowców, skreÊlajàc przedsi´biorc´ z rejestru dzia∏alnoÊci regulowanej, je˝eli przedsi´biorca:
1) z∏o˝y∏ oÊwiadczenie, o którym mowa w art. 103 ust. 6, niezgodne ze
stanem faktycznym;
2) nie usunà∏ naruszeƒ warunków
wykonywania dzia∏alnoÊci gospodarczej w zakresie prowadzenia
oÊrodka
szkolenia
kierowców
w wyznaczonym przez starost´ terminie;
3) ra˝àco naruszy∏ warunki wykonywania dzia∏alnoÊci gospodarczej
w zakresie prowadzenia oÊrodka
szkolenia kierowców.
2. Ra˝àcym naruszeniem warunków wykonywania dzia∏alnoÊci gospodarczej
w zakresie prowadzenia oÊrodka
szkolenia kierowców jest:
1) szkolenie niezgodnie z obowiàzujàcym programem szkolenia;
2) wydanie niezgodnie ze stanem faktycznym zaÊwiadczenia o ukoƒczeniu szkolenia.

Poz. 1808
3. W przypadku wykreÊlenia przedsi´biorcy z rejestru przedsi´biorców
prowadzàcych oÊrodki szkolenia kierowców, ponowny wpis do rejestru
dzia∏alnoÊci regulowanej w tym zakresie mo˝e nastàpiç wy∏àcznie na zasadach okreÊlonych w art. 72 ustawy
z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie
dzia∏alnoÊci gospodarczej.”;

10) w art. 105 w ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) ukoƒczy∏a kurs kwalifikacyjny;”;
11) w art. 108:
a) ust. 1 i 2 otrzymujà brzmienie:
„1. Nadzór nad szkoleniem sprawujà:
1) starosta — w zakresie szkolenia prowadzonego przez przedsi´biorc´;
2) odpowiedni organ podleg∏y Ministrowi
Obrony Narodowej w∏aÊciwy w sprawach
transportu i ruchu wojsk — w zakresie
szkolenia prowadzonego przez jednostk´
wojskowà;
3) odpowiedni organ resortu spraw wewn´trznych — w zakresie szkolenia prowadzonego przez jednostk´ tego resortu;
4) organ w∏aÊciwy do wykonywania nadzoru pedagogicznego — w zakresie szkolenia prowadzonego przez szko∏´.
2. Organ sprawujàcy nadzór mo˝e w szczególnoÊci:
1) kontrolowaç dokumentacj´ i dzia∏alnoÊç
zwiàzanà ze szkoleniem;
2) wyznaczyç termin usuni´cia naruszeƒ
warunków wykonywania dzia∏alnoÊci.”,
b) dodaje si´ ust. 3 w brzmieniu:
„3. W przypadku uzasadnionych wàtpliwoÊci co
do wiedzy i umiej´tnoÊci instruktora, starosta mo˝e skierowaç go na egzamin, o którym mowa w art. 105 ust. 2 pkt 5:
1) z urz´du;
2) na wniosek organu sprawujàcego nadzór,
o którym mowa w ust. 1 pkt 2—4.”;
12) w art. 110 w ust. 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie:
„6) ukoƒczy∏a kurs kwalifikacyjny w wojewódzkim
oÊrodku ruchu drogowego;”;
13) w art. 115 w ust. 1 dodaje si´ pkt 5 brzmieniu:
„5) wzór wniosku o wpis do rejestru przedsi´biorców prowadzàcych oÊrodki szkolenia kierowców oraz wzór zaÊwiadczenia potwierdzajàcego wpis przedsi´biorcy do tego rejestru.”;
14) w art. 124 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Badania, o których mowa w ust. 1 i 2, sà przeprowadzane przez uprawnionego do orzekania
psychologa w pracowni psychologicznej.”;
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15) art. 124a otrzymuje brzmienie:
„Art. 124a. 1. Dzia∏alnoÊç gospodarcza w zakresie
prowadzenia pracowni psychologicznej jest dzia∏alnoÊcià regulowanà w rozumieniu przepisów ustawy
z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie
dzia∏alnoÊci gospodarczej i wymaga
uzyskania wpisu do rejestru przedsi´biorców prowadzàcych pracowni´ psychologicznà.
2. Pracowni´ psychologicznà mo˝e
prowadziç przedsi´biorca, który:
1) posiada siedzib´ lub miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
2) posiada zestaw metod badawczych okreÊlonych metodykà oraz
warunki lokalowe gwarantujàce
wykonywanie badaƒ psychologicznych zgodnie ze standardami
okreÊlonymi w metodyce;
3) zatrudnia psychologa uprawnionego do orzekania lub sam jest
uprawnionym psychologiem;
4) nie jest przedsi´biorcà, w stosunku do którego otwarto likwidacj´
lub og∏oszono upad∏oÊç.
3. Organem w∏aÊciwym do prowadzenia rejestru przedsi´biorców prowadzàcych pracowni´ psychologicznà
jest wojewoda w∏aÊciwy ze wzgl´du
na siedzib´ przedsi´biorcy lub miejsce zamieszkania uprawnionego psychologa.
4. W przypadku gdy przedsi´biorca
wykonuje dzia∏alnoÊç gospodarczà,
o której mowa w ust. 1, w jednostkach organizacyjnych po∏o˝onych
na obszarze ró˝nych województw,
jest obowiàzany uzyskaç wpis w odr´bnych w∏aÊciwych rejestrach na
ka˝dà z tych jednostek.
5. Wpis do rejestru przedsi´biorców
prowadzàcych pracowni´ psychologicznà jest dokonywany na wniosek
przedsi´biorcy zawierajàcy nast´pujàce dane:
1) firm´ przedsi´biorcy;
2) numer w rejestrze przedsi´biorców albo ewidencji dzia∏alnoÊci
gospodarczej oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile przedsi´biorca taki numer posiada;
3) adres zamieszkania lub siedziby;
4) adres pracowni psychologicznej;
5) zakres prowadzonych badaƒ;
6) imiona i nazwiska zatrudnionych
psychologów wraz z numerami
ich uprawnieƒ.

Poz. 1808
6. Wraz z wnioskiem przedsi´biorca
sk∏ada oÊwiadczenie nast´pujàcej
treÊci:
„OÊwiadczam, ˝e:
1) dane zawarte we wniosku o wpis
do rejestru przedsi´biorców prowadzàcych pracowni´ psychologicznà sà kompletne i zgodne
z prawdà;
2) znane mi sà i spe∏niam warunki
wykonywania dzia∏alnoÊci gospodarczej w zakresie prowadzenia
pracowni psychologicznej, okreÊlone w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym.”.
7. OÊwiadczenie powinno równie˝ zawieraç:
1) firm´ przedsi´biorcy oraz jego
siedzib´ i adres;
2) oznaczenie miejsca i dat´ z∏o˝enia
oÊwiadczenia;
3) podpis osoby uprawnionej do reprezentowania przedsi´biorcy, ze
wskazaniem imienia i nazwiska
oraz pe∏nionej funkcji.
8. W rejestrze przedsi´biorców prowadzàcych pracowni´ psychologicznà
umieszcza si´ dane, o których mowa
w ust. 5, z wyjàtkiem adresu zamieszkania, je˝eli jest on inny ni˝
adres siedziby.
9. Psychologiem uprawnionym do wykonywania badaƒ psychologicznych, o których mowa w art. 124
ust. 1 i 2, przeprowadzania badaƒ
psychologicznych i orzekania w zakresie zdolnoÊci do prowadzenia pojazdów mechanicznych jest osoba,
która:
1) posiada prawo wykonywania zawodu psychologa;
2) ukoƒczy∏a podyplomowe studia
w zakresie psychologii transportu
prowadzone przez szko∏´ wy˝szà
posiadajàcà prawo wydawania
dyplomów magisterskich kierunku psychologia;
3) nie by∏a skazana prawomocnym
wyrokiem sàdu za przest´pstwo
przeciwko dokumentom lub przest´pstwo pope∏nione w celu osiàgni´cia korzyÊci majàtkowych;
4) zosta∏a wpisana do ewidencji
psychologów uprawnionych do
wykonywania badaƒ psychologicznych.
10. Ewidencj´ psychologów uprawnionych do wykonywania badaƒ psy-
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chologicznych w zakresie psychologii transportu prowadzi wojewoda,
który:
1) wpisuje do ewidencji za op∏atà
osob´ spe∏niajàcà warunki okreÊlone w ust. 9 pkt 1—3;

wy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie dzia∏alnoÊci gospodarczej.”;
17) w art. 125:
a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) szczegó∏owy tryb uzyskiwania i cofania
uprawnieƒ w zakresie przeprowadzania badaƒ psychologicznych i orzekania w zakresie zdolnoÊci do prowadzenia pojazdów mechanicznych;”,

2) wydaje zaÊwiadczenie o wpisie;
3) nadaje numer ewidencyjny.
11. W ewidencji, o której mowa w ust. 10,
umieszcza si´ nast´pujàce dane:

b) po pkt 4 dodaje si´ pkt 4a w brzmieniu:

1) numer ewidencyjny;

„4a) wzór wniosku o wpis do rejestru przedsi´biorców prowadzàcych pracowni´ psychologicznà oraz wzór zaÊwiadczenia potwierdzajàcego wpis przedsi´biorcy do tego rejestru;”.

2) imi´ i nazwisko oraz numer PESEL;
3) adres zamieszkania.”;
16) w art. 124b:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. W ramach sprawowanego nadzoru wojewoda:
1) prowadzi kontrol´ w zakresie:
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Art. 23. W ustawie z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sàdowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 17,
poz. 209, z póên. zm.23)) wprowadza si´ nast´pujàce
zmiany:

a) zasad i metodyki prowadzonych badaƒ,
b) wymaganej i prowadzonej dokumentacji,

1) w art. 19a po ust. 3 dodaje si´ ust. 3a w brzmieniu:
„3a. Przepis ust. 3 stosuje si´ odpowiednio do
wniosku w przedmiocie wpisu numeru identyfikacji podatkowej, nadanego na podstawie
przepisów o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i p∏atników, zwanego dalej
„numerem NIP”.”;

c) wydawanych orzeczeƒ,
d) warunków lokalowych;
2) w przypadku ustalenia naruszeƒ warunków
wykonywania dzia∏alnoÊci, mo˝e wyznaczyç
termin ich usuni´cia.”,
b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Wojewoda wydaje decyzj´ o zakazie prowadzenia przez przedsi´biorc´ pracowni psychologicznej, skreÊlajàc przedsi´biorc´ z rejestru dzia∏alnoÊci regulowanej, je˝eli przedsi´biorca:
1) z∏o˝y∏ oÊwiadczenie, o którym mowa
w art. 124a ust. 6, niezgodne ze stanem
faktycznym;
2) nie usunà∏ naruszeƒ warunków wykonywania dzia∏alnoÊci gospodarczej w zakresie prowadzenia pracowni psychologicznej w wyznaczonym przez wojewod´ terminie;
3) ra˝àco naruszy∏ warunki wykonywania
dzia∏alnoÊci gospodarczej w zakresie prowadzenia pracowni psychologicznej.”,
c) po ust. 3 dodaje si´ ust. 3a w brzmieniu:

2) uchyla si´ art. 19b;
3) w art. 34 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Podmioty wpisane do Rejestru sà obowiàzane
umieszczaç w oÊwiadczeniach pisemnych,
skierowanych, w zakresie swojej dzia∏alnoÊci,
do oznaczonych osób i organów, nast´pujàce
dane:
1) firm´ lub nazw´,
2) oznaczenie formy prawnej wykonywanej
dzia∏alnoÊci,
3) siedzib´ i adres,
4) numer NIP.”.
4) w art. 38 w pkt 1 dodaje si´ lit. h w brzmieniu:
„h) numer NIP,”;
5) art. 86 otrzymuje brzmienie:

„3a. Ra˝àcym naruszeniem warunków wykonywania dzia∏alnoÊci gospodarczej w zakresie prowadzenia pracowni psychologicznej
jest wydanie orzeczenia psychologicznego
niezgodnego ze stanem faktycznym.”,

„Art. 86. Ilekroç w przepisach ustaw innych ni˝
wymienione w niniejszym rozdziale jest
mowa o rejestrach: handlowym, przedsi´biorstw paƒstwowych, stowarzyszeƒ,
fundacji, rozumie si´ przez to Krajowy
Rejestr Sàdowy.”.

d) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. W przypadku wykreÊlenia przedsi´biorcy
z rejestru przedsi´biorców prowadzàcych
pracowni´ psychologicznà, ponowny wpis
do rejestru dzia∏alnoÊci regulowanej w tym
zakresie mo˝e nastàpiç wy∏àcznie na zasadach i w terminie okreÊlonym w art. 72 usta-

———————
23)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 110, poz. 1189, z 2002 r.
Nr 1, poz. 2 i Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 49, poz. 408,
Nr 60, poz. 535, Nr 96, poz. 874, Nr 217, poz. 2125, Nr 228,
poz. 2256 i Nr 229, poz. 2276 oraz z 2004 r, Nr 96, poz. 959.
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Art. 24. W ustawie z dnia 22 sierpnia 1997 r.
o ochronie osób i mienia (Dz. U. Nr 114, poz. 740,
z póên. zm.24)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) po art. 17 dodaje si´ art. 17a w brzmieniu:
„Art. 17a. Organ koncesyjny mo˝e odmówiç
udzielenia koncesji lub ograniczyç jej
zakres w stosunku do wniosku o udzielenie koncesji albo odmówiç zmiany
koncesji:
1) gdy przedsi´biorca nie spe∏nia okreÊlonych w ustawie warunków wykonywania dzia∏alnoÊci obj´tej koncesjà,
2) ze wzgl´du na zagro˝enie obronnoÊci
i bezpieczeƒstwa paƒstwa oraz bezpieczeƒstwa lub dóbr osobistych
obywateli,
3) przedsi´biorcy, któremu w ciàgu
ostatnich trzech lat cofni´to koncesj´
na dzia∏alnoÊç okreÊlonà ustawà
z przyczyn wymienionych w art. 22
ust. 1 pkt 1, ust. 2 i 3, lub przedsi´biorc´ reprezentuje osoba, która by∏a
osobà uprawnionà do reprezentowania innego przedsi´biorcy lub by∏a jej
pe∏nomocnikiem ustanowionym do
kierowania dzia∏alnoÊcià okreÊlonà
w koncesji, a jej dzia∏alnoÊç spowodowa∏a wydanie decyzji cofajàcej
koncesj´ temu przedsi´biorcy,
4) przedsi´biorcy, którego w ciàgu
ostatnich trzech lat wykreÊlono z rejestru dzia∏alnoÊci regulowanej z powodu z∏o˝enia oÊwiadczenia niezgodnego ze stanem faktycznym,
5) gdy w stosunku do przedsi´biorcy
otwarto likwidacj´ albo og∏oszono
upad∏oÊç.”;
2) w art. 18:
a) w ust. 1:
— pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) firm´ przedsi´biorcy, oznaczenie jego siedziby i adresu albo adresu zamieszkania,”,
— po pkt 1 dodaje si´ pkt 1a w brzmieniu:
„1a) numer w rejestrze przedsi´biorców albo
ewidencji dzia∏alnoÊci gospodarczej oraz
numer identyfikacji podatkowej (NIP),”,
b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Przedsi´biorca jest obowiàzany zg∏aszaç organowi koncesyjnemu zmiany danych, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 1a, ust. 2 i 4 .”;
————————
24) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 1999 r. Nr 11, poz. 95, z 2000 r. Nr 29, poz. 357, z 2001 r.
Nr 27, poz. 298 i Nr 123, poz. 1353, z 2002 r. Nr 71,
poz. 656 i Nr 74, poz. 676 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959.
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3) art. 22 otrzymuje brzmienie:
„Art. 22. 1. Organ koncesyjny cofa, w drodze decyzji administracyjnej, koncesj´ na wykonywanie dzia∏alnoÊci gospodarczej
w zakresie us∏ug ochrony osób i mienia, je˝eli:
1) wydano prawomocne orzeczenie zakazujàce przedsi´biorcy wykonywania dzia∏alnoÊci gospodarczej obj´tej koncesjà,
2) przedsi´biorca nie podjà∏ w wyznaczonym terminie dzia∏alnoÊci obj´tej koncesjà mimo wezwania organu koncesyjnego lub trwale zaprzesta∏ wykonywania dzia∏alnoÊci gospodarczej obj´tej koncesjà.
2. Organ koncesyjny cofa koncesj´ albo
zmienia jej zakres, w przypadku gdy
przedsi´biorca:
1) w wyznaczonym terminie nie usunà∏
stanu faktycznego lub prawnego
niezgodnego z warunkami okreÊlonymi w koncesji lub z przepisami regulujàcymi dzia∏alnoÊç gospodarczà
obj´tà koncesjà,
2) ra˝àco narusza warunki okreÊlone
w koncesji lub inne warunki wykonywania koncesjonowanej dzia∏alnoÊci gospodarczej, okreÊlone przepisami prawa.
3. Organ koncesyjny mo˝e cofnàç koncesj´ albo zmieniç jej zakres ze wzgl´du
na zagro˝enie obronnoÊci i bezpieczeƒstwa paƒstwa lub bezpieczeƒstwa
obywateli, a tak˝e w razie og∏oszenia
upad∏oÊci przedsi´biorcy.”;
4) art. 24 otrzymuje brzmienie:
„Art. 24. W sprawach udzielenia koncesji, odmowy udzielenia koncesji, zmiany koncesji,
cofania koncesji, ograniczenia zakresu
koncesji oraz kontroli dzia∏alnoÊci gospodarczej w zakresie us∏ug ochrony osób
i mienia, nieuregulowanych w niniejszej
ustawie, stosuje si´ przepisy ustawy
z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie dzia∏alnoÊci gospodarczej (Dz. U. Nr 173,
poz. 1807).”.
Art. 25. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sàdowych i egzekucji (Dz. U. Nr 133,
poz. 882, z póên. zm.25)) art. 3a otrzymuje brzmienie:
„Art. 3a. Komornik na w∏asny rachunek wykonuje
czynnoÊci, o których mowa w art. 2.”.
————————
25) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 1999 r. Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 48, poz. 554, z 2001 r.
Nr 98, poz. 1069 i 1070 i Nr 130, poz. 1452 oraz z 2003 r.
Nr 41, poz. 361 i Nr 124, poz. 1152.
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Art. 26. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Prawo
bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665, z póên. zm.26))
w art. 4 w ust. 1 pkt 16a i 16b otrzymujà brzmienie:
„16a) przedsi´biorca — przedsi´biorc´, o którym mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r.
o swobodzie dzia∏alnoÊci gospodarczej (Dz. U.
Nr 173, poz. 1807),
16b) przedsi´biorca zagraniczny — przedsi´biorc´
zagranicznego w rozumieniu art. 5 pkt 3 ustawy
wymienionej w pkt 16a,”.
Art. 27. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926, z póên. zm.27))
wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) w art. 3 pkt 9 otrzymuje brzmienie:
„9) dzia∏alnoÊci gospodarczej — rozumie si´ przez
to ka˝dà dzia∏alnoÊç zarobkowà w rozumieniu
przepisów o swobodzie dzia∏alnoÊci gospodarczej, w tym wykonywanie wolnego zawodu,
a tak˝e ka˝dà innà dzia∏alnoÊç zarobkowà wykonywanà we w∏asnym imieniu i na w∏asny
lub cudzy rachunek, nawet gdy inne ustawy
nie zaliczajà tej dzia∏alnoÊci do dzia∏alnoÊci gospodarczej lub osoby wykonujàcej takà dzia∏alnoÊç — do przedsi´biorców.”;
2) art. 14—14c otrzymujà brzmienie:
„Art. 14. § 1. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicznych:
1) sprawuje ogólny nadzór w sprawach podatkowych,
2) dà˝y do zapewnienia jednolitego
stosowania prawa podatkowego
przez organy podatkowe oraz organy kontroli skarbowej, dokonujàc w szczególnoÊci jego interpretacji, przy uwzgl´dnieniu orzecznictwa sàdów oraz Trybuna∏u Kon————————
26) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 126, poz. 1070, Nr 141,
poz. 1178, Nr 144, poz. 1208, Nr 153, poz. 1271, Nr 169,
poz. 1385 i 1387 i Nr 241, poz. 2074, z 2003 r. Nr 50,
poz. 424, Nr 60, poz. 535, Nr 65, poz. 594, Nr 228, poz. 2260
i Nr 229, poz. 2276 oraz z 2004 r. Nr 64, poz. 594, Nr 68,
poz. 623, Nr 91, poz. 870, Nr 96, poz. 959, Nr 121, poz. 1264
i Nr 146, poz. 1546.
27) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 1997 r. Nr 160, poz. 1083, z 1998 r. Nr 106, poz. 668,
z 1999 r. Nr 11, poz. 95 i Nr 92, poz. 1062, z 2000 r. Nr 94,
poz. 1037, Nr 116, poz. 1216, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122,
poz. 1315, z 2001 r. Nr 16, poz. 166, Nr 39, poz. 459, Nr 42,
poz. 475, Nr 110, poz. 1189, Nr 125, poz. 1368 i Nr 130,
poz. 1452, z 2002 r. Nr 89, poz. 804, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130,
poz. 1188, Nr 137, poz. 1302, Nr 170, poz. 1660 i Nr 228,
poz. 2255 i 2256 oraz z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 64,
poz. 593, Nr 68, poz. 623, Nr 91, poz. 868, Nr 93, poz. 894,
Nr 116, poz. 1205, Nr 122, poz. 1288, Nr 123, poz. 1291,
Nr 146, poz. 1546 i Nr 162, poz. 1692.
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stytucyjnego lub Europejskiego
Trybuna∏u SprawiedliwoÊci.
§ 2. Interpretacjami, o których mowa w § 1
pkt 2, sà wszelkie wyjaÊnienia treÊci
obowiàzujàcego prawa podatkowego,
kierowane do organów podatkowych
i organów kontroli skarbowej, dotyczàce problemów prawa podatkowego, z zastrze˝eniem § 4. Interpretacje,
w tym tak˝e ich zmiany, sà og∏aszane
w Dzienniku Urz´dowym Ministra Finansów.
§ 3. Zastosowanie si´ przez podatnika,
p∏atnika lub inkasenta, a tak˝e nast´pc´ prawnego lub osob´ trzecià
odpowiedzialnà za zaleg∏oÊci podatkowe do interpretacji, o której mowa
w § 1 pkt 2, nie mo˝e im szkodziç.
W zakresie wynikajàcym z zastosowania si´ do interpretacji podatnikowi, p∏atnikowi lub inkasentowi albo
nast´pcy prawnemu lub osobie trzeciej odpowiedzialnej za zaleg∏oÊci
podatkowe podatnika nie okreÊla si´
albo nie ustala zobowiàzania podatkowego za okres do dnia jej uchylenia albo zmiany, a tak˝e:
1) nie ustala dodatkowego zobowiàzania w rozumieniu przepisów
o podatku od towarów i us∏ug,
2) nie wszczyna si´ post´powania
w sprawach o przest´pstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe,
a post´powanie wszcz´te w tych
sprawach umarza si´,
3) nie stosuje si´ innych sankcji wynikajàcych z przepisów prawa podatkowego i przepisów karnych
skarbowych.
§ 4. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów
publicznych nie dokonuje interpretacji przepisów prawa podatkowego
w indywidualnych sprawach podatników, p∏atników lub inkasentów.

Art. 14a. § 1. Stosownie do swojej w∏aÊciwoÊci
naczelnik urz´du skarbowego, naczelnik urz´du celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta
albo marsza∏ek województwa na pisemny wniosek podatnika, p∏atnika
lub inkasenta majà obowiàzek udzieliç pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa
podatkowego w ich indywidualnych
sprawach, w których nie toczy si´
post´powanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo post´powanie
przed sàdem administracyjnym.
§ 2. Wniosek, o którym mowa w § 1, sk∏ada si´ do w∏aÊciwego naczelnika urz´-
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du skarbowego, naczelnika urz´du celnego lub wójta, burmistrza (prezydenta miasta), starosty albo marsza∏ka województwa. Sk∏adajàc wniosek, podatnik, p∏atnik lub inkasent jest obowiàzany do wyczerpujàcego przedstawienia
stanu faktycznego oraz w∏asnego stanowiska w sprawie.
§ 3. Interpretacja, o której mowa w § 1,
zawiera ocen´ prawnà stanowiska
pytajàcego z przytoczeniem przepisów prawa.

Poz. 1808
1) je˝eli uzna, ˝e za˝alenie wniesione
przez podatnika, p∏atnika lub inkasenta zas∏uguje na uwzgl´dnienie,
lub
2) z urz´du, je˝eli postanowienie ra˝àco narusza prawo, orzecznictwo
Trybuna∏u Konstytucyjnego lub
Europejskiego Trybuna∏u SprawiedliwoÊci, w tym tak˝e je˝eli
niezgodnoÊç z prawem jest wynikiem zmiany przepisów.

§ 5. Do za∏atwienia wniosku, o którym
mowa w § 1, stosuje si´ odpowiednio przepisy art. 169 § 1 i 2 oraz
art. 170 § 1, z tym ˝e w razie gdy
wniosek nie zosta∏ uzupe∏niony
w wyznaczonym terminie, nie majà
zastosowania przepisy art. 14b § 3.

Zmiana albo uchylenie postanowienia wywiera skutek poczàwszy od
rozliczenia podatku za miesiàc nast´pujàcy po miesiàcu, w którym decyzja zosta∏a dor´czona podatnikowi,
p∏atnikowi lub inkasentowi, a gdy
zmiana lub uchylenie postanowienia
dotyczy podatków rozliczanych za
rok podatkowy — poczàwszy od rozliczenia podatku za rok nast´pujàcy
po roku, w którym decyzja zosta∏a
dor´czona podatnikowi, p∏atnikowi
lub inkasentowi.

Art. 14b. § 1. Interpretacja, o której mowa w art. 14a
§ 1, nie jest wià˝àca dla podatnika,
p∏atnika lub inkasenta. Je˝eli jednak
podatnik, p∏atnik lub inkasent zastosowali si´ do tej interpretacji, organ
nie mo˝e wydaç decyzji okreÊlajàcej
lub ustalajàcej ich zobowiàzanie podatkowe bez zmiany albo uchylenia
postanowienia, o którym mowa
w art. 14a § 4, je˝eli taka decyzja by∏aby niezgodna z interpretacjà zawartà w tym postanowieniu.

§ 6. Wykonanie decyzji, o której mowa
w § 5, podlega wstrzymaniu do dnia
up∏ywu terminu do wniesienia skargi
do sàdu administracyjnego, a je˝eli
na decyzj´ zostanie z∏o˝ona skarga
do sàdu administracyjnego — do
czasu zakoƒczenia post´powania
przed sàdem administracyjnym.
Wstrzymanie wykonania decyzji nie
pozbawia podatnika, p∏atnika lub inkasenta prawa do wykonywania takiej decyzji.

§ 2. Interpretacja,
o
której
mowa
w art. 14a § 1, jest wià˝àca dla organów podatkowych i organów kontroli skarbowej w∏aÊciwych dla wnioskodawcy i mo˝e zostaç zmieniona
albo uchylona wy∏àcznie w drodze
decyzji, w trybie okreÊlonym w § 5.

§ 7. Ostateczne postanowienia oraz decyzje dotyczàce interpretacji co do
zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnych
sprawach zamieszczane sà na stronie internetowej w∏aÊciwej odpowiednio izby skarbowej lub izby celnej, bez podania danych identyfikujàcych podatnika, p∏atnika lub inkasenta. Wójt, burmistrz (prezydent
miasta), starosta albo marsza∏ek województwa interpretacje co do zakresu i sposobu zastosowania prawa
podatkowego w indywidualnych
sprawach przesy∏ajà niezw∏ocznie do
w∏aÊciwego dyrektora izby skarbowej, celem ich zamieszczenia na
stronie internetowej izby skarbowej.

§ 4. Udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa
podatkowego, o której mowa w § 1,
nast´puje w drodze postanowienia,
na które przys∏uguje za˝alenie.

§ 3. W przypadku niewydania przez organ postanowienia w terminie 3 miesi´cy od dnia otrzymania wniosku,
o którym mowa w art. 14a § 1, uznaje si´, ˝e organ ten jest zwiàzany stanowiskiem podatnika, p∏atnika lub inkasenta zawartym we wniosku. Przepis § 5 stosuje si´ odpowiednio.
§ 4. W przypadkach uzasadnionych z∏o˝onoÊcià sprawy termin, o którym
mowa w § 3, mo˝e zostaç przed∏u˝ony do 4 miesi´cy. O przed∏u˝eniu terminu organ jest obowiàzany zawiadomiç wnoszàcego wniosek.
§ 5. Organ odwo∏awczy w drodze decyzji
zmienia albo uchyla postanowienie,
o którym mowa w art. 14a § 4:

Art. 14c. Zastosowanie si´ podatnika, p∏atnika lub
inkasenta do interpretacji, o której mowa
w art. 14a § 1, nie mo˝e mu szkodziç.
W zakresie wynikajàcym z zastosowania
si´ do interpretacji podatnikowi, p∏atnikowi lub inkasentowi nie okreÊla si´ albo
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nie ustala zobowiàzania podatkowego za
okres do wywarcia skutku, o którym mowa w art. 14b § 5 zdanie drugie, a tak˝e:
1) nie ustala dodatkowego zobowiàzania
w rozumieniu przepisów o podatku od
towarów i us∏ug,

Poz. 1808
2) zwiàzku z uchyleniem lub stwierdzeniem
niewa˝noÊci decyzji przez sàd administracyjny.”;

7) w art. 283 w § 2:
a) po pkt 1 dodaje si´ pkt 1a w brzmieniu:
„1a) wskazanie podstawy prawnej,”,

2) nie wszczyna si´ post´powania w sprawach o przest´pstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe, a post´powanie
wszcz´te w tych sprawach umarza si´,

b) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

3) nie stosuje si´ innych sankcji wynikajàcych z przepisów prawa podatkowego i przepisów karnych skarbowych.”;

c) pkt 6 i 7 otrzymujà brzmienie:

3) po art. 14c dodaje si´ art. 14d w brzmieniu:
„Art. 14d. Przepisy art. 14a—14c stosuje si´ odpowiednio do nast´pcy prawnego podatnika, a tak˝e do osoby trzeciej odpowiedzialnej za zaleg∏oÊci podatkowe.”;
4) po art. 274b dodaje si´ art. 274c w brzmieniu:
„Art. 274c. § 1. Organ podatkowy, w zwiàzku
z prowadzonym post´powaniem
podatkowym lub kontrolà podatkowà, mo˝e za˝àdaç od kontrahentów podatnika wykonujàcych dzia∏alnoÊç gospodarczà przedstawienia dokumentów, w zakresie obj´tym kontrolà u podatnika, w celu
sprawdzenia ich prawid∏owoÊci
i rzetelnoÊci. Z czynnoÊci tych sporzàdza si´ protokó∏.
§ 2. Je˝eli miejsce zamieszkania, siedziba lub miejsce wykonywania
dzia∏alnoÊci kontrahenta kontrolowanego znajdujà si´ poza obszarem dzia∏ania organu przeprowadzajàcego kontrol´, czynnoÊci,
o których mowa w § 1, na zlecenie
tego organu mo˝e tak˝e dokonaç
organ w∏aÊciwy miejscowo.”;
5) po art. 281 dodaje si´ art. 281a w brzmieniu:
„Art. 281a. Podatnicy, p∏atnicy, inkasenci oraz nast´pcy prawni mogà, w formie pisemnej, wyznaczyç osob´ fizycznà, która b´dzie upowa˝niona do ich zast´powania
w trakcie kontroli podatkowej, oraz zg∏osiç t´ osob´ naczelnikowi urz´du skarbowego w∏aÊciwemu w sprawie opodatkowania podatkiem dochodowym.”;
6) w art. 282a § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Przepisu § 1 nie stosuje si´, je˝eli kontrola
podatkowa jest niezb´dna dla przeprowadzenia post´powania w:
1) sprawie stwierdzenia niewa˝noÊci, stwierdzenia wygaÊni´cia, uchylenia lub zmiany
decyzji ostatecznej lub wznowienia post´powania w sprawie zakoƒczonej decyzjà
ostatecznà;

„3) numer legitymacji s∏u˝bowej kontrolujàcego (kontrolujàcych),”,
„6) dat´ rozpocz´cia i przewidywany termin zakoƒczenia kontroli,
7) podpis osoby udzielajàcej upowa˝nienia,
z podaniem zajmowanego stanowiska lub
funkcji,”;
8) art. 284 otrzymuje brzmienie:
„Art. 284. § 1. Wszcz´cie kontroli podatkowej,
z zastrze˝eniem § 4 i art. 284a § 1,
nast´puje przez dor´czenie kontrolowanemu lub osobie, o której mowa w art. 281a, upowa˝nienia do jej
przeprowadzenia oraz okazanie legitymacji s∏u˝bowej. Kontrolowany
jest obowiàzany wskazaç osob´,
która b´dzie go zast´powa∏a w trakcie kontroli, w czasie jego nieobecnoÊci, je˝eli nie wskaza∏ tej osoby
w trybie art. 281a.
§ 2. Je˝eli kontrolowanym jest osoba
prawna lub jednostka organizacyjna niemajàca osobowoÊci prawnej,
upowa˝nienie dor´cza si´ oraz okazuje legitymacj´ s∏u˝bowà cz∏onkowi zarzàdu, wspólnikowi, innej osobie upowa˝nionej do reprezentowania kontrolowanego lub prowadzenia jego spraw albo osobie wyznaczonej w trybie art. 281a.
§ 3. W razie nieobecnoÊci kontrolowanego lub osób, o których mowa w § 2
albo w art. 281a, kontrolujàcy zawiadamia kontrolowanego lub osob´
wskazanà w trybie art. 281a o obowiàzku stawienia si´ w miejscu prowadzenia kontroli nast´pnego dnia
po up∏ywie 3 dni od dnia dor´czenia
zawiadomienia.
§ 4. W przypadku niestawienia si´ kontrolowanego lub osoby, o której
mowa w art. 281a, w terminie,
o którym mowa w § 3, wszcz´cie
kontroli nast´puje w dniu up∏ywu
tego terminu. Upowa˝nienie do
kontroli dor´cza si´ kontrolowanemu lub osobie, o której mowa
w art. 281a, gdy stawi si´ w miejscu
prowadzenia kontroli.
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dzin nie póêniej ni˝ bezpoÊrednio
przed podj´ciem tych czynnoÊci.

§ 5. W przypadku gdy poprzez nieobecnoÊç kontrolowanego, osoby, o której mowa w art. 281a lub w art. 284
§ 1 zdanie drugie i § 2, nie jest mo˝liwe prowadzenie czynnoÊci kontrolnych, a w szczególnoÊci nie jest zapewniony dost´p do dokumentów
zwiàzanych z przedmiotem kontroli,
kontrol´ zawiesza si´ do czasu
umo˝liwienia przeprowadzenia tych
czynnoÊci.
§ 6. Do czasu trwania kontroli nie wlicza
si´ okresu zawieszenia, o którym
mowa w § 5.”;
9) w art. 284a § 1 i 2 otrzymujà brzmienie:
„§ 1. W przypadku gdy okolicznoÊci faktyczne uzasadniajà niezw∏oczne podj´cie kontroli, kontrola podatkowa mo˝e byç wszcz´ta po okazaniu legitymacji s∏u˝bowej kontrolowanemu lub osobie, o której mowa w art. 281a, albo osobie wymienionej w art. 284 § 2.
§ 2. W przypadku, o którym mowa w § 1, kontrolowanemu lub osobie, o której mowa
w art. 281a, albo osobie wymienionej
w art. 284 § 2 nale˝y bez zb´dnej zw∏oki, jednak nie póêniej ni˝ w terminie 3 dni od dnia
wszcz´cia kontroli, dor´czyç upowa˝nienie
do przeprowadzenia kontroli.”;
10) w art. 285 § 3 otrzymuje brzmienie:
„§ 3. W przypadku gdy w toku kontroli kontrolowany lub osoby go reprezentujàce b´dà nieobecne i nie nastàpi∏o wskazanie osoby upowa˝nionej w trybie art. 281a lub 284 § 1 zdanie drugie, czynnoÊci kontrolne sà dokonywane w obecnoÊci przywo∏anego Êwiadka.
Âwiadkiem, o ile to mo˝liwe, powinien byç
pracownik kontrolowanego, osoba wykonujàca czynnoÊci na rzecz kontrolowanego lub
funkcjonariusz publiczny.”;

§ 2. Przepisu § 1 nie stosuje si´, je˝eli
kontrolowany, osoba go reprezentujàca lub przez niego wskazana
w trybie art. 281a albo w trybie
art. 284 § 1 zdanie drugie sà nieobecne, a okolicznoÊci sprawy uzasadniajà natychmiastowe przeprowadzenie dowodu.”;
14) w art. 291 § 4 otrzymuje brzmienie:
„§ 4. Kontrola zostaje zakoƒczona w dniu dor´czenia protoko∏u kontroli.”.
Art. 28. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o us∏ugach turystycznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 578,
z póên. zm.28)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) art. 1 otrzymuje brzmienie:
„Art. 1. Ustawa okreÊla warunki Êwiadczenia przez
przedsi´biorców us∏ug turystycznych na
terytorium
Rzeczypospolitej
Polskiej,
a tak˝e za granicà, je˝eli umowy z klientami o Êwiadczenie tych us∏ug sà zawierane
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.”;
2) uchyla si´ art. 1a;
3) w art. 3 dodaje si´ pkt 14 w brzmieniu:
„14) przedsi´biorca — przedsi´biorc´ i przedsi´biorc´ zagranicznego w rozumieniu ustawy
z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie dzia∏alnoÊci
gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1807).”;
4) rozdzia∏ 2 otrzymuje brzmienie:
„Rozdzia∏ 2
Organizatorzy turystyki, poÊrednicy
i agenci turystyczni
Art. 4. 1. Dzia∏alnoÊç gospodarcza w zakresie organizowania imprez turystycznych oraz
poÊredniczenia na zlecenie klientów
w zawieraniu umów o Êwiadczenie us∏ug
turystycznych jest dzia∏alnoÊcià regulowanà w rozumieniu przepisów ustawy
z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie dzia∏alnoÊci gospodarczej i wymaga uzyskania
wpisu w rejestrze organizatorów turystyki i poÊredników turystycznych, zwanego
dalej „rejestrem”.

11) w art. 286 w § 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) ˝àdania udost´pniania akt, ksiàg i wszelkiego
rodzaju dokumentów zwiàzanych z przedmiotem kontroli oraz do sporzàdzania z nich odpisów, kopii, wyciàgów, notatek, wydruków i udokumentowanego pobierania danych w formie
elektronicznej,”;
12) uchyla si´ art. 288a;
13) art. 289 otrzymuje brzmienie:
„Art. 289. § 1. Kontrolowanego, osob´ go reprezentujàcà lub osob´ wskazanà
w trybie art. 281a albo w trybie
art. 284 § 1 zdanie drugie zawiadamia si´ o miejscu i terminie przeprowadzenia dowodu z zeznaƒ
Êwiadków, opinii bieg∏ych przynajmniej na 3 dni przed terminem ich
przeprowadzenia, a dowodu z ogl´-

Poz. 1808

2. Dzia∏alnoÊcià regulowanà, o której mowa
w ust. 1, nie jest dzia∏alnoÊç gospodarcza
agentów turystycznych, polegajàca na sta∏ym poÊredniczeniu w zawieraniu umów
o Êwiadczenie us∏ug turystycznych na rzecz
organizatorów turystyki posiadajàcych
wpis do rejestru, lub na rzecz innych us∏ugodawców posiadajàcych siedzib´ w kraju.
————————
28)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 203,
poz. 1966 oraz z 2004 r. Nr 62, poz. 576 i Nr 96, poz. 959.
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Art. 5. 1. Przedsi´biorca wykonujàcy dzia∏alnoÊç
gospodarczà w zakresie organizowania
imprez turystycznych oraz poÊredniczenia na zlecenie klientów w zawieraniu
umów o Êwiadczenie us∏ug turystycznych jest obowiàzany spe∏niaç nast´pujàce warunki:
1) zapewniaç kierowanie dzia∏alnoÊcià
przedsi´biorstwa oraz dzia∏alnoÊcià jego
jednostek organizacyjnych samodzielnie dokonujàcych czynnoÊci prawnych
przez osoby:
a) posiadajàce odpowiednie wykszta∏cenie i praktyk´, o których mowa
w art. 6 ust. 1 i 2,
b) niekarane za przest´pstwa przeciwko zdrowiu i ˝yciu, wiarygodnoÊci
dokumentów, mieniu oraz przeciwko obrotowi gospodarczemu,
2) zawrzeç:
a) umow´ gwarancji bankowej lub
ubezpieczeniowej albo
b) umow´ ubezpieczenia na rzecz klientów
— w zakresie pokrycia kosztów powrotu klienta do kraju, w wypadku gdy organizator turystyki lub poÊrednik turystyczny wbrew obowiàzkowi nie zapewnia tego powrotu, a tak˝e na pokrycie zwrotu wp∏at wniesionych przez
klientów w razie niewykonania zobowiàzaƒ umownych,
3) sk∏adaç wojewodzie orygina∏y dokumentów potwierdzajàcych zawarcie
kolejnych umów gwarancji lub ubezpieczenia, o których mowa w pkt 2,
przed up∏ywem terminu obowiàzywania umowy poprzedniej.
2. Przedsi´biorca b´dàcy organizatorem turystyki lub poÊrednikiem turystycznym,
który w ramach wykonywanej dzia∏alnoÊci jednoczeÊnie dzia∏a jako agent turystyczny, jest obowiàzany:
1) wykonywaç dzia∏alnoÊç tylko na rzecz
organizatorów turystyki wpisanych do
rejestru,
2) w umowie zawieranej z klientem wskazywaç jednoznacznie w∏aÊciwego organizatora turystyki, którego reprezentuje,
3) dzia∏aç na podstawie wa˝nej umowy
agencyjnej.
3. Obowiàzek posiadania gwarancji lub
umowy ubezpieczenia, o których mowa
w ust. 1 pkt 2, dotyczy ca∏ego okresu wykonywania dzia∏alnoÊci.
4. TreÊç gwarancji lub umowy ubezpieczenia, o których mowa w ust. 1 pkt 2, obej-
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muje upowa˝nienie dla wojewody lub
wskazanej przez niego jednostki do wydawania dyspozycji wyp∏aty zaliczki na pokrycie kosztów powrotu klienta do kraju.
5. Wojewoda jest uprawniony do wyst´powania na rzecz klientów w sprawach wyp∏aty Êrodków z tytu∏u umowy gwarancji
bankowej, umowy gwarancji ubezpieczeniowej lub umowy ubezpieczenia, na zasadach okreÊlonych w treÊci tych umów.
6. Z sumy okreÊlonej w umowie gwarancji
bankowej, umowie gwarancji ubezpieczeniowej lub umowie ubezpieczenia pokrywa si´ w pierwszej kolejnoÊci koszty sprowadzenia do kraju klientów, o których
mowa w ust. 1 pkt 2. Je˝eli pozosta∏a suma gwarancji jest niewystarczajàca na
zwrot wszystkich wp∏at wniesionych
przez klientów, wyp∏aty obni˝a si´ proporcjonalnie do wysokoÊci pozosta∏ej sumy.

Art. 6. 1. Dzia∏alnoÊcià w zakresie organizowania
imprez turystycznych oraz dzia∏alnoÊcià
w zakresie poÊrednictwa w zawieraniu
umów o Êwiadczenie us∏ug turystycznych, o której mowa w art. 4 ust. 1, mogà kierowaç osoby posiadajàce:
1) rok praktyki w obs∏udze turystów
i ukoƒczone studia wy˝sze z zakresu
turystyki i rekreacji, prawa, ekonomii
lub zarzàdzania i marketingu,
2) 2 lata praktyki w obs∏udze turystów
i ukoƒczonà szko∏´ Êrednià z zakresu
obs∏ugi turystów lub ukoƒczone studia
wy˝sze inne ni˝ wymienione w pkt 1,
3) 4 lata praktyki w obs∏udze turystów
i ukoƒczonà szko∏´ Êrednià innà ni˝
wymieniona w pkt 2,
4) 6 lat praktyki w obs∏udze turystów,
w pozosta∏ych przypadkach.
2. Za praktyk´ w obs∏udze turystów, o której
mowa w ust. 1, uwa˝a si´ samodzielne
wykonywanie dzia∏alnoÊci gospodarczej
w zakresie organizowania imprez turystycznych lub poÊrednictwa w zawieraniu umów o Êwiadczenie us∏ug turystycznych, kierowanie jednostkami organizujàcymi imprezy turystyczne, prac´ na stanowiskach zwiàzanych z przygotowywaniem i zawieraniem umów o Êwiadczenie
us∏ug turystycznych, samodzielne przygotowywanie programów imprez turystycznych, a tak˝e wykonywanie zadaƒ
przewodnika turystycznego i pilota wycieczek.
3. Potwierdzeniem praktyki, o której mowa
w ust. 2, jest zaÊwiadczenie o wpisie do
ewidencji dzia∏alnoÊci gospodarczej albo
zaÊwiadczenie wydane przez jednostk´
organizacyjnà powierzajàcà zaintereso-
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wanemu czynnoÊci przy obs∏udze turystów.

2) oznaczenie miejsca i dat´ z∏o˝enia
oÊwiadczenia,

Art. 7. 1. Organem w∏aÊciwym do prowadzenia rejestru jest wojewoda w∏aÊciwy ze wzgl´du na siedzib´ przedsi´biorcy, a w przypadku przedsi´biorcy zagranicznego —
wybrany przez niego wojewoda, z zastrze˝eniem ust. 2.

3) podpis osoby uprawnionej do reprezentowania przedsi´biorcy, ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pe∏nionej
funkcji.

2. W przypadku przedsi´biorcy zagranicznego, który utworzy∏ oddzia∏ na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 2 lipca 2004 r.
o swobodzie dzia∏alnoÊci gospodarczej,
organem w∏aÊciwym do prowadzenia rejestru jest wojewoda w∏aÊciwy ze wzgl´du na siedzib´ oddzia∏u.
3. Wpisu do rejestru dokonuje si´ na wniosek przedsi´biorcy, zawierajàcy nast´pujàce dane:
1) firm´ przedsi´biorcy, jego siedzib´
i adres, a w przypadku gdy przedsi´biorca jest osobà fizycznà — adres zamieszkania,
2) numer identyfikacji podatkowej (NIP),
o ile przedsi´biorca taki numer posiada,
3) okreÊlenie przedmiotu dzia∏alnoÊci,
4) okreÊlenie zasi´gu terytorialnego wykonywanej dzia∏alnoÊci (obszar kraju,
kraje europejskie lub kraje pozaeuropejskie),
5) wskazanie g∏ównego miejsca wykonywania dzia∏alnoÊci obj´tej wpisem do
rejestru oraz oddzia∏ów,
6) imiona i nazwiska osób upowa˝nionych do kierowania dzia∏alnoÊcià
przedsi´biorcy oraz dzia∏alnoÊcià jego
oddzia∏ów.
4. Do wniosku przedsi´biorca do∏àcza orygina∏ umowy, o której mowa w art. 5
ust. 1 pkt 2, oraz oÊwiadczenie nast´pujàcej treÊci:
„OÊwiadczam, ˝e:
1) dane zawarte we wniosku o wpis do
rejestru organizatorów turystyki i poÊredników turystycznych sà kompletne i zgodne z prawdà,
2) znane mi sà i spe∏niam warunki wykonywania dzia∏alnoÊci w zakresie organizowania imprez turystycznych oraz poÊredniczenia na zlecenie klientów w zawieraniu umów o Êwiadczenie us∏ug turystycznych, okreÊlone w ustawie z dnia
29 sierpnia 1997 r. o us∏ugach turystycznych.”.

6. Wpis do rejestru obejmuje dane, okreÊlone w ust. 3, z wyjàtkiem adresu zamieszkania, je˝eli jest on inny ni˝ adres siedziby.
7. Rejestr jest jawny.
8. Rejestr mo˝e byç prowadzony w systemie informatycznym.
Art. 8. 1. Wojewoda przesy∏a kopi´ zaÊwiadczenia
o wpisie do rejestru oraz kopie dokumentów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,
ministrowi w∏aÊciwemu do spraw turystyki.
2. Minister w∏aÊciwy do spraw turystyki, na
podstawie kopii dokumentów, o których
mowa w ust. 1, prowadzi Centralnà Ewidencj´ Organizatorów Turystyki i PoÊredników Turystycznych, zwanà dalej „Ewidencjà”.
3. Wpisu do Ewidencji, o której mowa
w ust. 2, dokonuje si´ z urz´du, na podstawie kopii dokumentów, o których mowa w ust. 1.
4. W ramach Ewidencji prowadzi si´ tak˝e
wykazy:
1) przedsi´biorców, których wykreÊlono
z rejestru,
2) przedsi´biorców, którzy wykonywali
dzia∏alnoÊç bez wymaganego wpisu
do rejestru.
5. Podstawà umieszczenia w wykazach,
o których mowa w ust. 4, jest ostateczna
decyzja wojewody o zakazie wykonywania
dzia∏alnoÊci gospodarczej, o której mowa
w art. 71 ustawy o swobodzie dzia∏alnoÊci
gospodarczej, lub o stwierdzeniu wykonywania dzia∏alnoÊci bez wymaganego wpisu do rejestru.
6. W wykazach, o których mowa w ust. 4,
wskazuje si´ termin, w którym up∏ywajà
3 lata od dnia wykreÊlenia wpisu do rejestru lub od dnia uprawomocnienia si´
decyzji w∏aÊciwego wojewody o stwierdzeniu wykonywania dzia∏alnoÊci bez
wpisu do rejestru.

5. OÊwiadczenie powinno równie˝ zawieraç:

7. Z wykazów, o których mowa w ust. 4, wykreÊla si´ przedsi´biorc´ po up∏ywie 3 lat
od dnia wydania ostatecznej decyzji o zakazie wykonywania lub o stwierdzeniu
wykonywania dzia∏alnoÊci bez wymaganego wpisu do rejestru.

1) firm´ przedsi´biorcy oraz jego siedzib´ i adres,

8. Minister w∏aÊciwy do spraw turystyki,
w drodze rozporzàdzenia, okreÊla organi-
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zacj´, szczegó∏owy sposób prowadzenia
Ewidencji oraz tryb udzielania informacji
o danych obj´tych wpisem, uwzgl´dniajàc w szczególnoÊci dokumenty i dane,
na podstawie których dokonuje si´ wpisu
do Ewidencji.
9. Wojewoda udziela informacji o danych
zawartych w rejestrze na zasadach ustalonych dla Ewidencji.
Art. 9. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw turystyki
oraz wojewoda sà upowa˝nieni do kontroli prowadzonej przez przedsi´biorc´
dzia∏alnoÊci gospodarczej, w zakresie:
1) zgodnoÊci ze stanem faktycznym danych zawartych w oÊwiadczeniu,
o którym mowa w art. 7 ust. 4,
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gwarancji, o których mowa w art. 5
ust. 1 pkt 2 lit. a), uwzgl´dniajàc zakres
i rodzaj dzia∏alnoÊci wykonywanej przez
organizatorów turystyki i poÊredników
turystycznych.
2. Minister w∏aÊciwy do spraw instytucji finansowych w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw turystyki,
po zasi´gni´ciu opinii Polskiej Izby
Ubezpieczeƒ, okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owy zakres ubezpieczenia obowiàzkowego, o którym mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. b), termin powstania obowiàzku ubezpieczenia oraz
minimalnà sum´ gwarancyjnà, bioràc
w szczególnoÊci pod uwag´ specyfik´
wykonywanej dzia∏alnoÊci oraz jej zakres.

2) zgodnoÊci wykonywanej dzia∏alnoÊci
z uzyskanym wpisem do rejestru,

Art. 10a. Ra˝àcym naruszeniem warunków wykonywania dzia∏alnoÊci jest:

3) przestrzegania warunków wykonywania dzia∏alnoÊci gospodarczej okreÊlonych ustawà,

1) zawieranie umów z klientami bez
uprzedniego zawarcia umowy, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,

4) zgodnoÊci wykonywanej dzia∏alnoÊci
gospodarczej z zawartymi umowami
agencyjnymi,
5) przestrzegania przez przedsi´biorców,
dajàcych zlecenie agentom, warunków
wykonywania dzia∏alnoÊci gospodarczej okreÊlonych ustawà.
2. W razie stwierdzenia przez ministra w∏aÊciwego do spraw turystyki w wyniku
kontroli, o której mowa w ust. 1, uchybieƒ w sposobie wykonywania dzia∏alnoÊci gospodarczej, wyst´puje on do w∏aÊciwego wojewody o podj´cie stosownych dzia∏aƒ.
3. Wojewoda wydaje decyzj´ administracyjnà o stwierdzeniu wykonywania dzia∏alnoÊci gospodarczej, o której mowa
w art. 4 ust. 1, bez wymaganego wpisu
do rejestru oraz o zakazie wykonywania
dzia∏alnoÊci gospodarczej obj´tej wpisem do rejestru przez okres 3 lat.
4. Decyzja, o której mowa w ust. 3, zawiera
w szczególnoÊci:
1) firm´ przedsi´biorcy,
2) imi´ i nazwisko oraz dat´ urodzenia
osoby lub osób upowa˝nionych do kierowania dzia∏alnoÊcià przedsi´biorcy,
3) dat´ stwierdzenia wykonywania dzia∏alnoÊci bez wymaganego wpisu do
rejestru.
Art. 10. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw instytucji finansowych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, minimalnà wysokoÊç sumy

2) nieprzed∏o˝enie wojewodzie orygina∏u dokumentu, o którym mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2,
3) niedope∏nienie obowiàzków przedsi´biorcy okreÊlonych w rozdziale 3
ustawy,
4) powierzenie przez organizatora turystyki wykonywania zadaƒ przewodnika turystycznego lub pilota wycieczek
osobie nieuprawnionej lub nieposiadajàcej znajomoÊci j´zyka, o którym
mowa w art. 31, albo nieposiadajàcej
aktualnego zaÊwiadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazaƒ do wykonywania zadaƒ przewodnika turystycznego lub pilota wycieczek, wydanego zgodnie z przepisami wymienionymi w art. 23 ust. 1,
5) u˝ywanie oraz powo∏ywanie si´ na
posiadany wpis do rejestru, w celu
wprowadzenia w b∏àd klientów co do
rzeczywistego charakteru wykonywanej przez siebie dzia∏alnoÊci, przy prowadzeniu sprzeda˝y prawa do korzystania z budynku lub pomieszczenia
mieszkalnego w oznaczonym czasie
w ka˝dym roku,
6) wykonywanie dzia∏alnoÊci poza zakresem terytorialnym okreÊlonym we
wniosku.
Art. 10b. Przedsi´biorc´ wyst´pujàcego wobec
klientów jako agent turystyczny, który:
1) w umowach zawieranych z klientami
nie wskazuje jednoznacznie w∏aÊci-
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wego organizatora turystyki, którego
reprezentuje, lub

11) po art. 51a dodaje si´ art. 51b w brzmieniu:
„Art. 51b. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej ustawie do wykonywania dzia∏alnoÊci gospodarczej, o której mowa
w art. 4 ust. 1, stosuje si´ przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie
dzia∏alnoÊci gospodarczej.”.

2) dzia∏a jako agent organizatora turystyki, który nie jest uprawniony do zawierania umów z klientami na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub
3) dzia∏a bez wa˝nej umowy agencyjnej
lub przekracza jej zakres
— uznaje si´ za organizatora turystyki wykonujàcego dzia∏alnoÊç bez wymaganego
wpisu do rejestru dzia∏alnoÊci organizatorów turystyki i poÊredników turystycznych.”;

Art. 29. W ustawie z dnia 11 grudnia 1997 r. o administrowaniu obrotem z zagranicà us∏ugami (Dz. U.
Nr 157, poz. 1026, z póên. zm.29)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) tytu∏ rozdzia∏u 3 otrzymuje brzmienie:
„Ograniczenia w obrocie us∏ugami z zagranicà”;

5) w art. 14 w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) organizatora turystyki i numer jego wpisu do
rejestru, o którym mowa w art. 4 ust 1, oraz
numer identyfikacji podatkowej (NIP), a tak˝e
imi´ i nazwisko oraz pe∏nionà funkcj´ osoby,
która w jego imieniu umow´ podpisa∏a,”;
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2) uchyla si´ art. 23;
3) w art. 26 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Organ odpowiedzialny za administrowanie
us∏ugami wydaje pozwolenia na dokonywanie
obrotu us∏ugami z zagranicà, je˝eli ustanowiono wykaz zgodnie z art. 24 ust. 2.”.

6) uchyla si´ art. 15;
7) w art. 30 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Organizatorzy turystyki, podlegajàcy obowiàzkowi uzyskania wpisu w rejestrze, organizujàcy wycieczki w kraju i za granicà, w których
uczestniczy co najmniej 10 osób realizujàcych
wspólny program, sà obowiàzani, je˝eli umowa nie stanowi inaczej, zapewniç uczestnikom:

Art. 30. W ustawie z dnia 13 paêdziernika 1998 r.
o systemie ubezpieczeƒ spo∏ecznych (Dz. U. Nr 137,
poz. 887, z póên. zm.30)) wprowadza si´ nast´pujàce
zmiany:
1) w art. 89:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1) wycieczek w kraju — us∏ugi przewodnika turystycznego oraz opiek´ pilota wycieczek,

„1. Inspektor kontroli Zak∏adu wszczyna kontrol´ u p∏atnika sk∏adek po okazaniu legitymacji s∏u˝bowej i po dor´czeniu upowa˝nienia
do przeprowadzenia kontroli.”,

2) wycieczek za granicà — opiek´ pilota wycieczek
— posiadajàcych odpowiednie uprawnienia.”;

b) po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a w brzmieniu:

8) w art 35 po ust. 2 dodaje si´ ust. 3 w brzmieniu:
„3. Za inne obiekty, w których mogà byç Êwiadczone us∏ugi hotelarskie, uwa˝a si´ tak˝e wynajmowane przez rolników pokoje i miejsca na
ustawianie namiotów w prowadzonych przez
nich gospodarstwach rolnych, je˝eli obiekty te
spe∏niajà minimalne wymagania co do wyposa˝enia, o których mowa w art. 45 pkt 4, oraz
wymagania okreÊlone w ust. 1 pkt 2.”;
9) w art. 38 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Ewidencj´ obiektów, o których mowa w art. 35
ust. 2 i 3, prowadzi wójt (burmistrz, prezydent
miasta) w∏aÊciwy ze wzgl´du na miejsce ich
po∏o˝enia.”;
10) w art. 45 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) minimalne wymagania co do wyposa˝enia
obiektów Êwiadczàcych us∏ugi hotelarskie,
o których mowa w art. 35 ust. 2 i 3,”;

„1a. Upowa˝nienie, o którym mowa w ust. 1,
powinno zawieraç co najmniej:
————————
29)

30)

Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 1999 r. Nr 55, poz. 587 i Nr 101, poz. 1178, z 2000 r.
Nr 119, poz. 1250, z 2001 r. Nr 29, poz. 320 i Nr 42,
poz. 472 oraz z 2002 r. Nr 89, poz. 804 i Nr 188, poz. 1572.
Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 1998 r. Nr 162, poz. 1118 i 1126, z 1999 r. Nr 26, poz. 228,
Nr 60, poz. 636, Nr 72, poz. 802, Nr 78, poz. 875 i Nr 110,
poz. 1256, z 2000 r. Nr 9, poz. 118, Nr 95, poz. 1041,
Nr 104, poz. 1104 i Nr 119, poz. 1249, z 2001 r. Nr 8,
poz. 64, Nr 27, poz. 298, Nr 39, poz. 459, Nr 72, poz. 748,
Nr 100, poz. 1080, Nr 110, poz. 1189, Nr 111, poz. 1194,
Nr 130, poz. 1452 i Nr 154, poz. 1792, z 2002 r. Nr 25,
poz. 253, Nr 41, poz. 365, Nr 74, poz. 676, Nr 155,
poz. 1287, Nr 169, poz. 1387, Nr 199, poz. 1673, Nr 200,
poz. 1679 i Nr 241, poz. 2074, z 2003 r. Nr 56, poz. 498,
Nr 65, poz. 595, Nr 135, poz. 1268, Nr 149, poz. 1450,
Nr 166, poz. 1609, Nr 170, poz. 1651, Nr 190, poz. 1864,
Nr 210, poz. 2037, Nr 223, poz. 2217 i Nr 228, poz. 2255
oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 64, poz. 593, Nr 99,
poz. 1001, Nr 121, poz. 1264 i Nr 146, poz. 1546.
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1) wskazanie podstawy prawnej,
2) oznaczenie jednostki organizacyjnej Zak∏adu,
3) dat´ i miejsce wystawienia,
4) imi´ i nazwisko inspektora kontroli Zak∏adu oraz numer jego legitymacji s∏u˝bowej,
5) oznaczenie
sk∏adek,

kontrolowanego

p∏atnika

6) wskazanie daty rozpocz´cia kontroli
i przewidywanego terminu zakoƒczenia
kontroli,
7) zakres przedmiotowy kontroli,
8) podpis osoby udzielajàcej upowa˝nienia
z podaniem zajmowanego stanowiska
lub funkcji,
9) pouczenie o prawach i obowiàzkach
kontrolowanego p∏atnika sk∏adek.”,
c) ust. 2 i 3 otrzymujà brzmienie:
„2. Datà wszcz´cia kontroli jest dzieƒ dor´czenia kontrolowanemu p∏atnikowi sk∏adek
upowa˝nienia do przeprowadzenia kontroli.
3. W przypadku nieobecnoÊci p∏atnika sk∏adek
kontrola mo˝e byç wszcz´ta po okazaniu dokumentów, o których mowa w ust. 1, osobie
upowa˝nionej do reprezentowania lub prowadzenia spraw p∏atnika sk∏adek. Z czynnoÊci tych sporzàdza si´ protokó∏ i dor´cza niezw∏ocznie p∏atnikowi sk∏adek.”;
2) w art. 91 w ust. 1:
a) pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5) czas trwania kontroli z okreÊleniem daty
wszcz´cia i zakoƒczenia kontroli oraz z wymienieniem dni przerwy w kontroli,”,
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podlega karze grzywny do 720 stawek
dziennych albo karze pozbawienia wolnoÊci do roku, albo obu tym karom ∏àcznie.”.

Art. 32. W ustawie z dnia 19 listopada 1999 r. —
Prawo dzia∏alnoÊci gospodarczej (Dz. U. Nr 101,
poz. 1178, z póên. zm.32) w art. 7a po ust. 1 dodaje si´
ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Dla osób zagranicznych, o których mowa
w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o zasadach i warunkach wjazdu i pobytu obywateli
paƒstw cz∏onkowskich Unii Europejskiej oraz
cz∏onków ich rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 141, poz. 1180, z 2003 r.
Nr 128, poz. 1175 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959),
podejmujàcych dzia∏alnoÊç gospodarczà na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w∏aÊciwoÊç
miejscowà gminy dla celów ewidencyjnych
okreÊla si´ wed∏ug miejsca wykonywania tej
dzia∏alnoÊci na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.”.
Art. 33. W ustawie z dnia 9 wrzeÊnia 2000 r. o op∏acie skarbowej (Dz. U. Nr 86, poz. 960, z póên. zm.33))
wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) w art. 2 w ust. 1 dodaje si´ pkt 8a w brzmieniu:
„8a) wnioski i za∏àczniki do wniosków oraz zaÊwiadczenia w sprawach p∏atnoÊci bezpoÊrednich dla producentów rolnych,”;
2) w tabeli stanowiàcej za∏àcznik do ustawy — cz´Êç II
CzynnoÊci urz´dowe oraz cz´Êç IV Zezwolenia
otrzymujà brzmienie okreÊlone w za∏àczniku do niniejszej ustawy.
Art. 34. W ustawie z dnia 16 listopada 2000 r. o domach sk∏adowych oraz o zmianie Kodeksu cywilnego,
Kodeksu post´powania cywilnego i innych ustaw
(Dz. U. Nr 114, poz. 1191) wprowadza si´ nast´pujàce
zmiany:

b) po pkt 9 dodaje si´ pkt 10 w brzmieniu:
1) tytu∏ rozdzia∏u 2 otrzymuje brzmienie:
„10) informacje o wpisie do ksià˝ki kontroli.”.
Art. 31. W ustawie z dnia 10 wrzeÊnia 1999 r. — Kodeks karny skarbowy (Dz. U. Nr 83, poz. 930, z póên.
zm.31)) art. 106d otrzymuje brzmienie:
„Art. 106d. Kto wykonuje dzia∏alnoÊç gospodarczà
polegajàcà na kupnie i sprzeda˝y wartoÊci dewizowych oraz poÊrednictwie w ich
kupnie i sprzeda˝y bez wpisu do rejestru
dzia∏alnoÊci kantorowej lub wbrew przepisom ustawy,
————————
31) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2000 r. Nr 60, poz. 703 i Nr 62, poz. 717, z 2001 r. Nr 11,
poz. 82 i Nr 106, poz. 1149, z 2002 r. Nr 41, poz. 365,
Nr 74, poz. 676, Nr 89, poz. 804, Nr 141, poz. 1178
i Nr 213, poz. 1803, z 2003 r. Nr 84, poz. 774, Nr 137,
poz. 1302 i Nr 162, poz. 1569 oraz z 2004 r. Nr 29,
poz. 257, Nr 68, poz. 623, Nr 93, poz. 894 i Nr 97, poz. 963.

„Dzia∏alnoÊç gospodarcza w zakresie prowadzenia
przedsi´biorstw sk∏adowych”;
————————
32) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone 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 oraz z 2004 r. Nr 54, poz. 535
i Nr 91, poz. 870.
33) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2001 r. Nr 5, poz. 43, Nr 60, poz. 610, Nr 76, poz. 811,
Nr 87, poz. 954, Nr 100, poz. 1085 i Nr 129, poz. 1441,
z 2002 r. Nr 71, poz. 655, Nr 135, poz. 1143, Nr 141,
poz. 1178 i 1180 i Nr 216, poz. 1824, z 2003 r. Nr 7,
poz. 78, Nr 96, poz. 874, Nr 124, poz. 1154, Nr 128,
poz. 1176, Nr 170, poz. 1651 i Nr 190, poz. 1864 oraz
z 2004 r. Nr 49, poz. 466, Nr 54, poz. 535, Nr 62, poz. 574,
Nr 70, poz. 632, Nr 91, poz. 870, Nr 92, poz. 880 i Nr 96,
poz. 959.
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2) art. 3 otrzymuje brzmienie:
„Art. 3. 1. Dzia∏alnoÊç gospodarcza w zakresie
prowadzenia przedsi´biorstwa sk∏adowego jest dzia∏alnoÊcià regulowanà
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
2 lipca 2004 r. o swobodzie dzia∏alnoÊci
gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1807)
i wymaga uzyskania wpisu do rejestru
przedsi´biorstw sk∏adowych, zwanego
dalej „rejestrem”.
2. Przedsi´biorstwo sk∏adowe mo˝e prowadziç przedsi´biorca:
1) b´dàcy osobà fizycznà, spó∏kà jawnà,
spó∏kà komandytowà, spó∏kà komandytowo-akcyjnà, spó∏kà z ograniczonà odpowiedzialnoÊcià, spó∏kà akcyjnà, przedsi´biorstwem paƒstwowym
albo spó∏dzielnià,
2) w stosunku do którego lub w stosunku do podmiotu dominujàcego wobec przedsi´biorcy nie og∏oszono
upad∏oÊci lub nie otwarto wobec niego likwidacji,
3) posiadajàcy magazyny, pomieszczenia
i urzàdzenia techniczne spe∏niajàce warunki okreÊlone w przepisach wydanych na podstawie ust. 4 i 5, zapewniajàce prawid∏owe przechowywanie oraz
dokonywanie czynnoÊci konserwacyjnych rzeczy z∏o˝onych na sk∏ad oraz,
w przypadku towarów rolnych, odpowiednio wyposa˝one laboratorium,
4) posiadajàcy regulamin przedsi´biorstwa sk∏adowego.
3. Dzia∏alnoÊcià przedsi´biorcy mogà kierowaç osoby, które nie sà skazane prawomocnym wyrokiem za przest´pstwo
przeciwko wiarygodnoÊci dokumentów,
mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieni´dzmi i papierami wartoÊciowymi, przest´pstwo skarbowe oraz
za przest´pstwa okreÊlone w przepisach
prawa o publicznym obrocie papierami
wartoÊciowymi lub za przest´pstwa
okreÊlone w ustawie.
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szczegó∏owe warunki techniczne i finansowe wymagane przy prowadzeniu
przedsi´biorstwa sk∏adowego przyjmujàcego na sk∏ad towary rolne. Rozporzàdzenie okreÊli rodzaj pomieszczeƒ
i urzàdzeƒ technicznych, które mogà
byç wykorzystywane w dzia∏alnoÊci
przedsi´biorstw sk∏adowych przyjmujàcych na sk∏ad towary rolne, z uwzgl´dnieniem rodzaju i iloÊci rzeczy z∏o˝onych
na sk∏ad.”;

3) art. 4 otrzymuje brzmienie:
„Art. 4. Organem prowadzàcym rejestr jest w przypadku:
1) przedsi´biorców przyjmujàcych na sk∏ad
towary przemys∏owe — minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki,
2) przedsi´biorców przyjmujàcych na sk∏ad
towary rolne — minister w∏aÊciwy do
spraw rynków rolnych.”;
4) uchyla si´ art. 5;
5) art. 6 otrzymuje brzmienie:
„Art. 6. 1. Wniosek o wpis do rejestru zawiera:
1) firm´ przedsi´biorcy prowadzàcego
dom sk∏adowy, jego siedzib´ i adres
albo adres zamieszkania, dane osobowe cz∏onków zarzàdu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej, o ile jest przewidziana, jak równie˝ innych osób,
które odpowiadajà za rozpocz´cie
przez przedsi´biorstwo, spó∏k´ lub
spó∏dzielni´ prowadzenia przedsi´biorstwa sk∏adowego lub b´dà nim
kierowaç, a w odniesieniu do spó∏ki
jawnej i spó∏ki komandytowej — dane osobowe wspólników,
2) numer w rejestrze przedsi´biorców
albo ewidencji dzia∏alnoÊci gospodarczej oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile przedsi´biorca taki
numer posiada,
3) informacje o podmiotach dominujàcych i zale˝nych wobec wnioskodawcy,

4. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki
mo˝e okreÊliç, w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owe warunki techniczne
i finansowe wymagane przy prowadzeniu przedsi´biorstwa sk∏adowego przyjmujàcego na sk∏ad towary przemys∏owe. Rozporzàdzenie okreÊli rodzaj pomieszczeƒ i urzàdzeƒ technicznych, które mogà byç wykorzystywane w dzia∏alnoÊci
przedsi´biorstw
sk∏adowych
przyjmujàcych na sk∏ad towary przemys∏owe, z uwzgl´dnieniem rodzaju i iloÊci
rzeczy z∏o˝onych na sk∏ad.

4) informacje o wysokoÊci kapita∏u w∏asnego (funduszy w∏asnych), ze wskazaniem êróde∏ jego pochodzenia,

5. Minister w∏aÊciwy do spraw rynków rolnych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia,

8) dat´ sporzàdzenia wniosku i podpisy
osób uprawnionych do sk∏adania

5) adresy miejsc, w których b´dzie prowadzone przedsi´biorstwo sk∏adowe,
wraz ze wskazaniem pomieszczeƒ
i ich pojemnoÊci lub powierzchni,
6) rodzaj towarów przemys∏owych lub
szczegó∏owy wykaz towarów rolnych
przewidzianych do przyjmowania na
sk∏ad,
7) nazw´ i adres banku domicylowego,
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oÊwiadczeƒ woli w imieniu domu
sk∏adowego.
2. Wraz z wnioskiem, o którym mowa
w ust. 1, przedsi´biorca sk∏ada oÊwiadczenie nast´pujàcej treÊci:
„OÊwiadczam, ˝e:
1) dane zawarte we wniosku o wpis do
rejestru przedsi´biorstw sk∏adowych
sà kompletne i zgodne z prawdà;
2) znane mi sà i spe∏niam warunki wykonywania dzia∏alnoÊci gospodarczej
w zakresie prowadzenia przedsi´biorstwa sk∏adowego, okreÊlone w ustawie z dnia 16 listopada 2000 r. o domach sk∏adowych oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, Kodeksu post´powania cywilnego i innych ustaw.”.
3. OÊwiadczenie powinno równie˝ zawieraç:
1) firm´ przedsi´biorcy, jego siedzib´
i adres,
2) oznaczenie miejsca i dat´ z∏o˝enia
oÊwiadczenia,
3) podpis osoby uprawnionej do reprezentowania przedsi´biorcy, ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pe∏nionej funkcji.”;
6) uchyla si´ art. 7—9;
7) art. 10 otrzymuje brzmienie:
„Art. 10. 1. Wpisowi do rejestru podlegajà nast´pujàce dane:
1) firma przedsi´biorcy prowadzàcego
dom sk∏adowy oraz jego siedziba
i adres,
2) numer w rejestrze przedsi´biorców
albo ewidencji dzia∏alnoÊci gospodarczej oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP),
3) adresy miejsc, w których jest prowadzone przedsi´biorstwo sk∏adowe,
wraz ze wskazaniem pomieszczeƒ
i ich pojemnoÊci lub powierzchni,
4) wskazanie rodzajów towarów przemys∏owych lub szczegó∏owy wykaz
towarów rolnych przewidzianych do
przyjmowania na sk∏ad,
5) nazwa i adres banku domicylowego,
6) informacja o karach pieni´˝nych na∏o˝onych na dom sk∏adowy,
7) data dokonania wpisu.
2. Rejestr mo˝e byç prowadzony w systemie informatycznym.
3. Dokonanie wpisu do rejestru podlega
sta∏ej op∏acie w wysokoÊci stanowiàcej równowartoÊç 1 000 euro, ustalo-
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nej na dzieƒ z∏o˝enia oÊwiadczenia,
przy zastosowaniu Êredniego kursu
walut obcych, og∏aszanego przez Narodowy Bank Polski. Op∏ata stanowi
dochód bud˝etu paƒstwa.
4. Rejestr jest jawny.
5. Minister w∏aÊciwy do spraw rynków
rolnych powiadamia o wpisie do rejestru wojewódzkiego inspektora Inspekcji JakoÊci Handlowej Artyku∏ów
Rolno-Spo˝ywczych w∏aÊciwego ze
wzgl´du na siedzib´ prowadzenia
przedsi´biorstwa sk∏adowego oraz
G∏ównego Inspektora JakoÊci Handlowej Artyku∏ów Rolno-Spo˝ywczych.
6. W∏aÊciwy minister prowadzàcy rejestr
wydaje z urz´du zaÊwiadczenie o dokonaniu wpisu do rejestru po otrzymaniu op∏aty, o której mowa w ust. 3, lub
zaÊwiadczenie o zmianie wpisu do rejestru.”;

8) w art. 14 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Je˝eli w trakcie kontroli zostanie ujawnione
naruszenie przepisów prawa, przekroczenie zakresu dzia∏alnoÊci obj´tej wpisem do rejestru,
zasad uczciwego obrotu lub interesów sk∏adajàcych, minister, po otrzymaniu protoko∏u kontroli, mo˝e wszczàç post´powanie w celu wydania decyzji na podstawie art. 16.”;
9) art. 15 otrzymuje brzmienie:
„Art. 15. Je˝eli w wyniku przeprowadzonej kontroli w∏aÊciwy minister wyda∏ decyzj´, na
mocy której na∏o˝y∏ na dom sk∏adowy kar´ pieni´˝nà, lub wyda∏ decyzj´ o zakazie
prowadzenia przez dom sk∏adowy dzia∏alnoÊci obj´tej wpisem do rejestru, kosztami kontroli obcià˝a si´ dom sk∏adowy.”;
10) art. 16 otrzymuje brzmienie:
„Art. 16. 1. W przypadku gdy dom sk∏adowy narusza przepisy prawa, przekracza zakres
dzia∏alnoÊci okreÊlonej we wpisie do
rejestru, nie przestrzega zasad uczciwego obrotu lub narusza interesy sk∏adajàcych, w∏aÊciwy minister mo˝e
podjàç decyzj´ o na∏o˝eniu kary pieni´˝nej do wysokoÊci 100 000 z∏, majàc
na uwadze stopieƒ zagro˝enia bezpieczeƒstwa obrotu.
2. W przypadku gdy dom sk∏adowy, pomimo na∏o˝enia kary na podstawie
ust. 1, nadal narusza przepisy prawa,
przekracza zakres dzia∏alnoÊci okreÊlonej we wpisie do rejestru, nie przestrzega zasad uczciwego obrotu lub
narusza interesy sk∏adajàcych, w∏aÊciwy minister podejmuje decyzj´ o zakazie wykonywania przez dom sk∏adowy
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dzia∏alnoÊci obj´tej wpisem do rejestru.
3. W∏aÊciwy minister mo˝e podjàç decyzj´ o zakazie wykonywania przez dom
sk∏adowy dzia∏alnoÊci obj´tej wpisem
do rejestru w ka˝dym przypadku, gdy
naruszenie prawa przez dom sk∏adowy
jest wynikiem dzia∏ania osób kierujàcych dzia∏alnoÊcià przedsi´biorstwa
sk∏adowego wyczerpujàcego znamiona przest´pstwa przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu lub przest´pstwa okreÊlonego przepisami ustawy.
4. Wydanie decyzji, o których mowa
w ust. 1—3, nast´puje po przeprowadzeniu rozprawy.
5. Decyzje, o których mowa w ust. 1—3,
podlegajà og∏oszeniu w Monitorze Sàdowym i Gospodarczym na koszt domu sk∏adowego. W∏aÊciwy minister
mo˝e nakazaç podanie decyzji do publicznej wiadomoÊci, w sposób zwyczajowo przyj´ty na terenie obj´tym
dzia∏aniem domu sk∏adowego, obcià˝ajàc dom sk∏adowy kosztami tego
og∏oszenia.”;
11) uchyla si´ art. 17;
12) w art. 18:
a) w ust. 2:
— pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5) sposób og∏aszania zmian regulaminu
przedsi´biorstwa sk∏adowego, w tym taryfy sk∏adowego oraz ulg taryfowych.”,
— uchyla si´ pkt 6,
b) uchyla si´ ust. 3 i 4,
c) ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Prawo u˝ywania w nazwie przedsi´biorcy
wyrazów „dom sk∏adowy” przys∏uguje wy∏àcznie przedsi´biorcom, którzy uzyskali
wpis do rejestru.”;
13) w art. 19 w ust. 1:
a) pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) niezw∏ocznego informowania w∏aÊciwego
ministra o wszelkich zmianach w zakresie
danych zawartych we wniosku o wpis do rejestru,”,
b) dodaje si´ pkt 5 w brzmieniu:
„5) prowadzenia ksiàg rachunkowych, je˝eli
jest osobà fizycznà.”;
14) w art. 62 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Cz∏onkostwo w funduszu ustaje z dniem wydania decyzji o zakazie wykonywania przez dom
sk∏adowy dzia∏alnoÊci obj´tej wpisem do rejestru lub z dniem wykreÊlenia wpisu z rejestru.”;
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15) art. 67 otrzymuje brzmienie:
„Art. 67. Kto bez wymaganego wpisu do rejestru
prowadzi przedsi´biorstwo sk∏adowe albo w sposób gro˝àcy bezpieczeƒstwu
obrotu gospodarczego przekracza zakres
dzia∏alnoÊci okreÊlonej we wpisie do rejestru, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnoÊci albo karze pozbawienia
wolnoÊci do lat 2.”.
Art. 35. W ustawie z dnia 29 listopada 2000 r. —
Prawo atomowe (Dz. U. z 2004 r. Nr 161, poz. 1689)
w art. 5 uchyla si´ ust. 6.
Art. 36. W ustawie z dnia 18 stycznia 2001 r. o wyÊcigach konnych (Dz. U. Nr 11, poz. 86 oraz z 2003 r.
Nr 84, poz. 774) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) w art. 2 pkt 3 i 4 otrzymujà brzmienie:
„3) tor wyÊcigowy — miejsce spe∏niajàce warunki
techniczne niezb´dne do przeprowadzania wyÊcigów konnych,
4) organizator wyÊcigów konnych — podmiot,
który zosta∏ wpisany do rejestru dzia∏alnoÊci
regulowanej w zakresie organizowania wyÊcigów konnych,”;
2) w art. 5 w ust. 2:
a) pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem
przepisów dotyczàcych wyÊcigów konnych,”,
b) uchyla si´ pkt 4;
3) w art. 11:
a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) wysokoÊç op∏aty za wpis do rejestru organizatorów wyÊcigów konnych, ró˝nicujàc jà
w zale˝noÊci od przewidywanej liczby gonitw w ciàgu roku na danym torze wyÊcigowym,”,
b) dodaje si´ pkt 4 w brzmieniu:
„4) szczegó∏owe warunki techniczne dla toru
wyÊcigowego, majàc na uwadze rodzaj wyÊcigów i liczb´ przeprowadzanych gonitw.”;
4) w art. 13 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) op∏ata wnoszona przez organizatora wyÊcigów
konnych za wpis do rejestru organizatorów
wyÊcigów konnych,”;
5) art. 16 otrzymuje brzmienie:
„Art. 16. 1. Dzia∏alnoÊç gospodarcza w zakresie
organizowania wyÊcigów konnych jest
dzia∏alnoÊcià regulowanà w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca
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2004 r. o swobodzie dzia∏alnoÊci gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1807)
i wymaga wpisu do rejestru organizatorów wyÊcigów konnych, zwanego
dalej „rejestrem”.
2. Rejestr prowadzi Prezes.
3. Dzia∏alnoÊç w zakresie organizowania
wyÊcigów konnych mo˝e wykonywaç
przedsi´biorca, który:
1) posiada tor wyÊcigowy, spe∏niajàcy
wymagane warunki techniczne,
2) posiada zabezpieczenie finansowe
dla w∏aÊciwego przeprowadzania
wyÊcigów konnych,
3) posiada zatwierdzone plany gonitw,
o których mowa w art. 20.
4. Wniosek o wpis do rejestru zawiera:
1) firm´ przedsi´biorcy oraz jego siedzib´ i adres albo adres zamieszkania,
2) numer w rejestrze przedsi´biorców
albo ewidencji dzia∏alnoÊci gospodarczej oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile przedsi´biorca
taki numer posiada,
3) wskazanie lokalizacji toru wyÊcigowego, uzgodnionej z w∏aÊciwymi
organami,
4) wskazanie zabezpieczenia finansowego dla w∏aÊciwego przeprowadzania wyÊcigów konnych oraz
wskazanie êróde∏ pochodzenia posiadanego kapita∏u,
5) okreÊlenie rodzaju gonitw, które
majà byç przeprowadzane, oraz planowanej ich liczby w ciàgu roku,
6) opis urzàdzeƒ technicznych toru wyÊcigowego,
7) planowany termin rozpocz´cia dzia∏alnoÊci.
5. Wraz z wnioskiem przedsi´biorca sk∏ada oÊwiadczenie nast´pujàcej treÊci:
„OÊwiadczam, ˝e:
1) dane zawarte we wniosku o wpis do
rejestru organizatorów wyÊcigów
konnych sà kompletne i zgodne
z prawdà;
2) znane mi sà i spe∏niam warunki wykonywania dzia∏alnoÊci gospodarczej w zakresie organizowania wyÊcigów konnych, okreÊlone w ustawie z dnia 18 stycznia 2001 r. o wyÊcigach konnych.”.
6. OÊwiadczenie powinno równie˝ zawieraç:
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1) firm´ przedsi´biorcy, jego siedzib´
i adres,
2) oznaczenie miejsca i dat´ z∏o˝enia
oÊwiadczenia,
3) podpis osoby uprawnionej do reprezentowania przedsi´biorcy, ze
wskazaniem imienia i nazwiska oraz
pe∏nionej funkcji.
7. Wpisowi do rejestru podlegajà nast´pujàce dane:
1) firma przedsi´biorcy, jego siedziba
i adres,
2) numer w rejestrze przedsi´biorców
albo ewidencji dzia∏alnoÊci gospodarczej oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP),
3) wskazanie lokalizacji toru wyÊcigowego, uzgodnionej z w∏aÊciwymi
organami,
4) data dokonania wpisu.
8. Rejestr jest jawny.
9. Rejestr mo˝e byç prowadzony w systemie informatycznym.”;

6) uchyla si´ art. 17 i 18;
7) art. 19 otrzymuje brzmienie:
„Art. 19. Od decyzji Prezesa w sprawie zakazu wykonywania dzia∏alnoÊci obj´tej wpisem,
przedsi´biorcy przys∏uguje odwo∏anie do
ministra w∏aÊciwego do spraw rolnictwa.”;
8) po art. 21 dodaje si´ art. 21a w brzmieniu:
„Art. 21a. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym rozdziale stosuje si´ przepisy
ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie dzia∏alnoÊci gospodarczej.”;
9) w art. 28 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Kto organizuje wyÊcigi konne bez wymaganego wpisu do rejestru,
podlega karze grzywny.”.
Art. 37. W ustawie z dnia 2 marca 2001 r. o wyrobie alkoholu etylowego oraz wytwarzaniu wyrobów
tytoniowych (Dz. U. Nr 31, poz. 353, z 2002 r. Nr 166,
poz. 1362 oraz z 2004 r. Nr 29, poz. 257) wprowadza si´
nast´pujàce zmiany:
1) art. 3—7 otrzymujà brzmienie:
„Art. 3. 1. Dzia∏alnoÊç gospodarcza w zakresie wyrobu, oczyszczania, ska˝ania lub odwadniania alkoholu etylowego jest dzia∏alnoÊcià regulowanà w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie dzia∏alnoÊci gospodarczej (Dz. U.
Nr 173, poz. 1807) i wymaga wpisu do
rejestru podmiotów wykonujàcych dzia∏alnoÊç w zakresie wyrobu i przetwarzania alkoholu etylowego.
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2. Dzia∏alnoÊç gospodarcza w zakresie wytwarzania wyrobów tytoniowych jest
dzia∏alnoÊcià regulowanà w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r.
o swobodzie dzia∏alnoÊci gospodarczej
i wymaga wpisu do rejestru producentów wyrobów tytoniowych.
3. Przedsi´biorca wykonujàcy dzia∏alnoÊç
gospodarczà w zakresie wyrobu, oczyszczania, ska˝ania lub odwadniania alkoholu etylowego albo wykonujàcy dzia∏alnoÊç gospodarczà w zakresie wytwarzania wyrobów tytoniowych jest obowiàzany spe∏niaç nast´pujàce warunki:
1) wdro˝yç system wewn´trznej kontroli, obejmujàcy w szczególnoÊci okreÊlenie:
a) cz´stotliwoÊci i sposobu pobierania
próbek do badaƒ jakoÊciowych,

Poz. 1808
du nie by∏ karany za przest´pstwa przeciwko mieniu i wiarygodnoÊci dokumentów.

Art. 4. Organem prowadzàcym rejestry, o których
mowa w art. 3 ust. 1 i 2, jest minister w∏aÊciwy do spraw rynków rolnych, zwany dalej „organem prowadzàcym rejestry”.
Art. 5. 1. Wpisu do rejestrów, o których mowa
w art. 3 ust. 1 i 2, dokonuje si´ na pisemny wniosek przedsi´biorcy.
2. Wniosek o wpis do rejestrów zawiera nast´pujàce dane:
1) firm´ przedsi´biorcy, jego siedzib´
i adres albo adres zamieszkania,
2) numer w rejestrze przedsi´biorców albo ewidencji dzia∏alnoÊci gospodarczej,

b) metody badaƒ,

3) numer identyfikacji podatkowej (NIP),
o ile przedsi´biorca taki numer posiada,

c) sposobu post´powania z produktami nieodpowiadajàcymi wymaganiom jakoÊciowym,

4) okreÊlenie rodzaju i zakresu dzia∏alnoÊci gospodarczej, która b´dzie wykonywana,

2) dysponowaç planem zak∏adu obejmujàcym w szczególnoÊci pomieszczenia
produkcyjne, magazynowe, socjalne
i sanitarne, z zaznaczeniem:

5) wskazanie miejsca lub miejsc wykonywania dzia∏alnoÊci gospodarczej,

a) linii technologicznych,
b) dróg przemieszczania surowców
i produktów gotowych,
c) stanowisk pracy,
3) wyznaczyç osob´ odpowiedzialnà za
kontrol´ jakoÊci,
4) zagospodarowaç wywar powsta∏y
przy produkcji alkoholu etylowego na
cele paszowe lub inne cele rolnicze albo go utylizowaç, w przypadku przedsi´biorców prowadzàcych wyrób alkoholu etylowego,
5) posiadaç tytu∏ prawny do obiektów
budowlanych, w których b´dzie wykonywana dzia∏alnoÊç gospodarcza.
4. Obiekty budowlane i urzàdzenia techniczne przeznaczone do wykonywania
dzia∏alnoÊci gospodarczej w zakresie,
o którym mowa w ust. 1 lub 2, powinny
spe∏niaç wymagania okreÊlone w przepisach o ochronie przeciwpo˝arowej, sanitarnych i o ochronie Êrodowiska.
5. Dzia∏alnoÊç w zakresie wyrobu i przetwarzania alkoholu etylowego oraz produkcji wyrobów tytoniowych mo˝e wykonywaç przedsi´biorca, który nie by∏
karany za przest´pstwa przeciwko mieniu i wiarygodnoÊci dokumentów,
a w przypadku przedsi´biorcy b´dàcego
osobà prawnà — którego cz∏onek zarzà-

6) oÊwiadczenie,
˝e
przedsi´biorca
w dniu z∏o˝enia wniosku:
a) nie zalega z nale˝noÊciami wobec
Skarbu Paƒstwa oraz Zak∏adu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo∏ecznego,
b) nie by∏ karany za przest´pstwa przeciwko mieniu i wiarygodnoÊci dokumentów,
c) posiada zaÊwiadczenia komendanta
powiatowego Paƒstwowej Stra˝y
Po˝arnej, paƒstwowego powiatowego inspektora sanitarnego oraz
wojewódzkiego inspektora ochrony
Êrodowiska stwierdzajàce, ˝e obiekty budowlane i urzàdzenia techniczne przeznaczone do wykonywania
dzia∏alnoÊci gospodarczej obj´tej
wnioskiem spe∏niajà wymagania
okreÊlone w przepisach o ochronie
przeciwpo˝arowej,
sanitarnych
i o ochronie Êrodowiska.
3. Wraz z wnioskiem o wpis do rejestru
podmiotów wykonujàcych dzia∏alnoÊç
w zakresie wyrobu i przetwarzania alkoholu etylowego przedsi´biorca sk∏ada
oÊwiadczenie nast´pujàcej treÊci:
„OÊwiadczam, ˝e:
1) dane zawarte we wniosku o wpis do
rejestru podmiotów wykonujàcych
dzia∏alnoÊç w zakresie wyrobu i przetwarzania alkoholu etylowego sà kompletne i zgodne z prawdà;
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2) znane mi sà i spe∏niam warunki wykonywania dzia∏alnoÊci gospodarczej
w zakresie wyrobu, oczyszczania, ska˝ania lub odwadniania alkoholu etylowego, okreÊlone w ustawie z dnia
2 marca 2001 r. o wyrobie alkoholu
etylowego oraz wytwarzaniu wyrobów
tytoniowych.”.
4. Wraz z wnioskiem o wpis do rejestru producentów wyrobów tytoniowych przedsi´biorca sk∏ada oÊwiadczenie nast´pujàcej treÊci:
„OÊwiadczam, ˝e:
1) dane zawarte we wniosku o wpis do
rejestru producentów wyrobów tytoniowych sà kompletne i zgodne
z prawdà;
2) znane mi sà i spe∏niam warunki wykonywania dzia∏alnoÊci gospodarczej
w zakresie wytwarzania wyrobów tytoniowych, okreÊlone w ustawie z dnia
2 marca 2001 r. o wyrobie alkoholu
etylowego oraz wytwarzaniu wyrobów
tytoniowych.”.
5. OÊwiadczenia, o których mowa w ust. 3
i 4, powinny równie˝ zawieraç:
1) firm´ przedsi´biorcy, jego siedzib´
i adres,
2) oznaczenie miejsca i dat´ z∏o˝enia
oÊwiadczenia,
3) podpis osoby uprawnionej do reprezentowania przedsi´biorcy ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pe∏nionej
funkcji.
Art. 6. 1. Wpisowi do rejestrów, o których mowa
w art. 3 ust. 1 i 2, podlegajà nast´pujàce
dane:
1) firma i siedziba przedsi´biorcy oraz jego adres oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP),
2) okreÊlenie rodzaju i zakresu dzia∏alnoÊci gospodarczej obj´tej wpisem,
3) okreÊlenie miejsca lub miejsc wykonywania dzia∏alnoÊci gospodarczej,
4) data dokonania wpisu.
2. Rejestry mogà byç prowadzone w systemie informatycznym.
3. Rejestry sà jawne.
4. Organ prowadzàcy rejestry wydaje
z urz´du zaÊwiadczenie o dokonaniu wpisu do rejestru lub zaÊwiadczenie o zmianie wpisu w rejestrze.
Art. 7. Organ prowadzàcy rejestry, o których mowa w art. 3 ust. 1 i 2, wydaje decyzj´ o zakazie wykonywania przez przedsi´biorc´ dzia∏alnoÊci w przypadkach okreÊlonych
w przepisach ustawy z dnia 2 lipca 2004 r.

Poz. 1808
o swobodzie dzia∏alnoÊci gospodarczej oraz
w przypadku cofni´cia przez w∏aÊciwego
dla podatnika naczelnika urz´du celnego,
w trybie i na zasadach okreÊlonych w przepisach odr´bnych, zezwolenia na prowadzenie sk∏adu podatkowego.”;

2) w art. 8:
a) uchyla si´ ust. 1,
b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. W przypadku zakoƒczenia lub zawieszenia
dzia∏alnoÊci gospodarczej w zakresie wyrobu, oczyszczania, ska˝ania lub odwadniania
alkoholu etylowego albo wytwarzania wyrobów tytoniowych przedsi´biorca jest obowiàzany zawiadomiç o tym, w terminie
14 dni od dnia zakoƒczenia lub zawieszenia
wykonywania dzia∏alnoÊci gospodarczej, organ prowadzàcy rejestry.”;
3) w art. 11 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) firm´ przedsi´biorcy ska˝ajàcego oraz jego
siedzib´,”;
4) art. 12 otrzymuje brzmienie:
„Art. 12. 1. Kto b´dàc wpisanym do rejestrów,
o których mowa w art. 3 ust. 1 i 2:
1) nie wdro˝y∏ systemu kontroli wewn´trznej, nie dysponuje planem
zak∏adu lub nie wyznaczy∏ osoby odpowiedzialnej za kontrol´ jakoÊci,
2) nie zawiadomi∏ organu prowadzàcego rejestry o zakoƒczeniu dzia∏alnoÊci
gospodarczej okreÊlonej we wpisie
w terminie 14 dni od dnia zakoƒczenia
tej dzia∏alnoÊci
— podlega grzywnie.
2. Post´powanie w sprawach, o których
mowa w ust. 1, toczy si´ wed∏ug przepisów o post´powaniu w sprawach
o wykroczenia.”;
5) art. 12a otrzymuje brzmienie:
„Art. 12a. 1. Kto bez wymaganego wpisu do rejestrów, o których mowa w art. 3 ust. 1
i 2, wyrabia, ska˝a, oczyszcza lub odwadnia alkohol etylowy albo wytwarza wyroby tytoniowe
— podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnoÊci albo pozbawienia
wolnoÊci do roku.
2. Kto dopuszcza si´ czynu okreÊlonego
w ust. 1, je˝eli czyn ten dotyczy alkoholu etylowego lub wyrobów tytoniowych znacznej wartoÊci
— podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnoÊci albo pozbawienia
wolnoÊci do lat 2.”.
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Art. 38. W ustawie z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wod´ i zbiorowym odprowadzaniu Êcieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747, z 2002 r. Nr 113,
poz. 984 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959) wprowadza si´
nast´pujàce zmiany:
1) w art. 17 pkt 8 otrzymuje brzmienie:
„8) numer w rejestrze przedsi´biorców albo ewidencji dzia∏alnoÊci gospodarczej oraz numer
identyfikacji podatkowej (NIP),”;
2) po art. 17 dodaje si´ art. 17a—17c w brzmieniu:
„Art.17a. Przed podj´ciem decyzji w sprawie wydania zezwolenia wójt (burmistrz, prezydent miasta) mo˝e:
1) wezwaç przedsi´biorstwo wodociàgowo-kanalizacyjne do uzupe∏nienia
w wyznaczonym terminie, jednak nie
krótszym ni˝ 14 dni, brakujàcej dokumentacji poÊwiadczajàcej, ˝e spe∏nia
ono warunki okreÊlone przepisami
ustawy, wymagane do wykonywania
zbiorowego zaopatrzenia w wod´ lub
zbiorowego odprowadzania Êcieków,
2) dokonaç kontrolnego sprawdzenia faktów podanych we wniosku o udzielenie
zezwolenia w celu stwierdzenia, czy
przedsi´biorstwo wodociàgowo-kanalizacyjne spe∏nia warunki wykonywania dzia∏alnoÊci obj´tej zezwoleniem.
Art. 17b. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) odmawia udzielenia zezwolenia lub mo˝e
ograniczyç jego zakres w stosunku do
wniosku o udzielenie zezwolenia:
1) gdy przedsi´biorstwo wodociàgowo-kanalizacyjne nie spe∏nia warunków
wykonywania dzia∏alnoÊci obj´tej zezwoleniem okreÊlonych w ustawie,
2) ze wzgl´du na zagro˝enie obronnoÊci
lub bezpieczeƒstwa paƒstwa,
3) ze wzgl´du na zagro˝enie ˝ycia lub
zdrowia ludzi, lub zagro˝enie Êrodowiska naturalnego,
4) je˝eli w wyniku post´powania na podstawie przepisów o zamówieniach publicznych zawarta zosta∏a przez gmin´
umowa na prowadzenie zbiorowego
zaopatrzenia w wod´ lub zbiorowego
odprowadzania Êcieków z innym
przedsi´biorstwem wodociàgowo-kanalizacyjnym,

Poz. 1808
w wod´ lub zbiorowego odprowadzania Êcieków mo˝e wystàpiç do wójta
(burmistrza,
prezydenta
miasta)
o przyrzeczenie wydania zezwolenia,
zwane dalej „promesà”.
2. W promesie wójt (burmistrz, prezydent miasta) mo˝e uzale˝niç udzielenie zezwolenia od spe∏nienia warunków wykonywania dzia∏alnoÊci obj´tej
zezwoleniem.
3. W post´powaniu o udzielenie promesy stosuje si´ przepisy dotyczàce
udzielania zezwolenia.
4. W promesie ustala si´ okres jej wa˝noÊci, z tym ˝e nie mo˝e on byç krótszy ni˝ 6 miesi´cy.”;

3) po art. 18 dodaje si´ art. 18a—18e w brzmieniu:
Art. 18a. 1. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) cofa zezwolenie w przypadku, gdy:
1) wydano prawomocne orzeczenie zakazujàce przedsi´biorstwu wodociàgowo-kanalizacyjnemu wykonywania dzia∏alnoÊci gospodarczej obj´tej zezwoleniem,
2) przedsi´biorstwo wodociàgowo-kanalizacyjne przesta∏o spe∏niaç warunki okreÊlone przepisami prawa,
wymagane do wykonywania dzia∏alnoÊci okreÊlonej w zezwoleniu,
3) przedsi´biorstwo wodociàgowo-kanalizacyjne nie usun´∏o, w wyznaczonym przez wójta (burmistrza,
prezydenta miasta) terminie, stanu
faktycznego lub prawnego niezgodnego z przepisami prawa regulujàcymi dzia∏alnoÊç gospodarczà obj´tà zezwoleniem.
2. Wójt (burmistrz, prezydent miasta)
mo˝e cofnàç zezwolenie w przypadku,
gdy:
1) przepisy odr´bne tak stanowià,
2) przedsi´biorca nie podjà∏, mimo wezwania, lub zaprzesta∏ wykonywania
dzia∏alnoÊci okreÊlonej w zezwoleniu.
3. Przedsi´biorstwo wodociàgowo-kanalizacyjne, któremu cofni´to zezwolenie
z przyczyn, o których mowa w ust. 1
pkt 1, mo˝e ponownie wystàpiç
z wnioskiem o udzielenie zezwolenia
w takim samym zakresie nie wczeÊniej
ni˝ po up∏ywie 3 lat od dnia wydania
decyzji o cofni´ciu zezwolenia.

5) je˝eli na obszarze gminy dzia∏alnoÊç
w zakresie zbiorowego zaopatrzenia
w wod´ lub zbiorowego odprowadzania Êcieków prowadzi gmina lub jej
jednostka organizacyjna nieposiadajàca osobowoÊci prawnej.

Art. 18b. 1. Zezwolenie wydaje si´ na czas nieoznaczony.

Art. 17c. 1. Przedsi´biorstwo wodociàgowo-kanalizacyjne, ubiegajàce si´ o zezwolenie
w zakresie zbiorowego zaopatrzenia

2. Zezwolenie mo˝e byç wydane na czas
oznaczony na wniosek przedsi´biorstwa wodociàgowo-kanalizacyjnego.
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Art. 18c. Przedsi´biorstwo wodociàgowo-kanalizacyjne jest obowiàzane niezw∏ocznie
zg∏aszaç wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) wszelkie zmiany danych
okreÊlonych w zezwoleniu.
Art. 18d. Odmowa wydania zezwolenia, jego
zmiana i cofni´cie nast´puje w drodze
decyzji wójta (burmistrza, prezydenta
miasta).

Art. 40. W ustawie z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu dzia∏alnoÊci gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materia∏ami wybuchowymi, bronià, amunicjà oraz wyrobami i technologià o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. Nr 67,
poz. 679, z póên. zm.34)) wprowadza si´ nast´pujàce
zmiany:
1) uchyla si´ art. 5;
2) w art. 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Art. 18e. 1. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) jest
uprawniony do kontroli dzia∏alnoÊci
gospodarczej przedsi´biorstwa wodociàgowo-kanalizacyjnego w zakresie
zgodnoÊci wykonywanej dzia∏alnoÊci
z udzielonym zezwoleniem.
2. CzynnoÊci kontrolne przeprowadza si´
na podstawie upowa˝nienia wydanego przez wójta (burmistrza, prezydenta
miasta).

Poz. 1808

„1. Koncesji na wykonywanie dzia∏alnoÊci gospodarczej, o której mowa w art. 6 ust. 1, zwanej
dalej „koncesjà”, udziela, odmawia udzielenia,
zmienia, cofa lub ogranicza jej zakres, w drodze
decyzji, minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych, zwany dalej „organem koncesyjnym”.”;
3) w art. 12 ust. 1 i 2 otrzymujà brzmienie:
„1. Wniosek o udzielenie koncesji powinien zawieraç:

3. Osoby upowa˝nione do dokonania
kontroli sà uprawnione w szczególnoÊci do:

1) firm´ przedsi´biorcy, jego siedzib´ i adres
oraz adres wykonywania dzia∏alnoÊci gospodarczej,

1) wst´pu na teren przedsi´biorstwa wodociàgowo-kanalizacyjnego w dniach
i godzinach, w których jest lub powinna byç wykonywana dzia∏alnoÊç obj´ta zezwoleniem,

2) numer w rejestrze przedsi´biorców albo
w ewidencji dzia∏alnoÊci gospodarczej,
3) numer identyfikacji podatkowej (NIP),
4) okreÊlenie rodzaju i zakresu dzia∏alnoÊci gospodarczej, na którà ma byç udzielona koncesja,

2) ˝àdania ustnych lub pisemnych wyjaÊnieƒ, okazania dokumentów lub
innych noÊników informacji oraz
udost´pniania danych majàcych
zwiàzek z przedmiotem kontroli.

5) wnioskowany czas, na jaki ma byç udzielona
koncesja,
6) wskazanie planowanej daty rozpocz´cia
dzia∏alnoÊci,

4. CzynnoÊci kontrolnych dokonuje si´
wy∏àcznie w obecnoÊci osoby uprawnionej do reprezentowania przedsi´biorstwa wodociàgowo-kanalizacyjnego lub osoby upowa˝nionej do reprezentowania go podczas kontroli.

7) dane osobowe przedsi´biorcy, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1, a w przypadku przedsi´biorcy, o którym mowa w art. 8 ust. 1
pkt 2, dane cz∏onków organu zarzàdzajàcego
przedsi´biorcy, prokurentów i pe∏nomocników, zawierajàce:
a) imi´ i nazwisko,

5. Wójt (burmistrz, prezydent miasta)
mo˝e upowa˝niç do dokonywania kontroli, o której mowa w ust. 1, inny organ administracji wyspecjalizowany
w kontroli danego rodzaju dzia∏alnoÊci. Przepisy ust. 2—4 stosuje si´ odpowiednio.”.

b) dat´ i miejsce urodzenia,
c) obywatelstwo,
d) numer PESEL, a w przypadku osoby posiadajàcej obywatelstwo innego paƒstwa, seri´ i numer paszportu lub w stosunku do
obywateli innego paƒstwa cz∏onkowskiego
Unii Europejskiej lub paƒstwa cz∏onkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, seri´
i numer innego dokumentu potwierdzajàcego obywatelstwo i to˝samoÊç,

Art. 39. W ustawie z dnia 8 czerwca 2001 r. o dop∏atach do oprocentowania kredytów eksportowych
o sta∏ych stopach procentowych (Dz. U. Nr 73,
poz. 762) w art. 2 pkt 10 otrzymuje brzmienie:
„10) krajowy dostawca — przedsi´biorc´, o którym
mowa w art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r.
o swobodzie dzia∏alnoÊci gospodarczej (Dz. U.
Nr 173, poz. 1807), majàcego miejsce zamieszkania albo siedzib´ na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i który wykonuje dzia∏alnoÊç gospodarczà w zakresie eksportu krajowych towarów
lub us∏ug,”.

e) adresy zameldowania na pobyt sta∏y
i czasowy.
————————
34)

Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 117, poz. 1007, z 2003 r.
Nr 210, poz. 2036 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 116,
poz. 1203.
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2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, przedsi´biorca jest obowiàzany do∏àczyç w szczególnoÊci nast´pujàce dokumenty:
1) potwierdzajàce posiadane wykszta∏cenie
i przygotowanie zawodowe osób, o których
mowa w art. 8 ust. 1,
2) okreÊlajàce form´ prawnà wnioskodawcy,
w szczególnoÊci statut lub umow´ spó∏ki albo inny przewidziany przepisami prawa dokument dotyczàcy ustanowienia dzia∏alnoÊci
gospodarczej i organizacji przedsi´biorcy,
3) odpis z rejestru przedsi´biorców albo z ewidencji dzia∏alnoÊci gospodarczej,
4) oÊwiadczenie wskazujàce osoby, o których
mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2, a tak˝e oÊwiadczenia tych osób o posiadaniu pe∏nej zdolnoÊci do czynnoÊci prawnych,
5) list´ udzia∏owców lub akcjonariuszy oraz
wielkoÊç znacznych pakietów akcji w rozumieniu rozdzia∏u 9 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. — Prawo o publicznym obrocie papierami wartoÊciowymi (Dz. U. z 2002 r.
Nr 49, poz. 447, z póên. zm.35)) posiadanych
przez udzia∏owców lub akcjonariuszy,
6) zaÊwiadczenia o niekaralnoÊci osób wymienionych w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 za umyÊlne
przest´pstwo lub umyÊlne przest´pstwo lub
umyÊlne wykroczenie skarbowe i oÊwiadczenia tych osób, ˝e nie sà prowadzone
przeciwko nim post´powania, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 lit. g),
7) odpis z rejestru d∏u˝ników niewyp∏acalnych
Krajowego Rejestru Sàdowego,
8) orzeczenie lekarskie i psychologiczne,
stwierdzajàce brak przeciwwskazaƒ do wykonywania lub kierowania dzia∏alnoÊcià gospodarczà, okreÊlonà w koncesji,
9) opinie, o których mowa w art. 8 ust. 2 pkt 2,
10) zaÊwiadczenie komendanta powiatowego
Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej, paƒstwowego
powiatowego inspektora sanitarnego oraz
wojewódzkiego inspektora ochrony Êrodowiska, stwierdzajàce, ˝e obiekty budowlane
i urzàdzenia techniczne przeznaczone do
wykonywania dzia∏alnoÊci gospodarczej
spe∏niajà wymagania okreÊlone odpowiednio w przepisach o ochronie przeciwpo˝arowej, sanitarnych i ochronie Êrodowiska.”;
4) w art. 14:
a) w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) numer w rejestrze przedsi´biorców albo
w ewidencji dzia∏alnoÊci gospodarczej oraz
numer identyfikacji podatkowej (NIP),”,
————————
35) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 240, poz. 2055, z 2003 r.
Nr 50, poz. 424, Nr 84, poz. 774, Nr 124, poz. 1151, Nr 170,
poz. 1651 i Nr 223, poz. 2216 oraz z 2004 r. Nr 64, poz. 594,
Nr 91, poz. 871, Nr 96, poz. 959 i Nr 146, poz. 1546.
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b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Koncesja udzielana jest na czas oznaczony
nie krótszy ni˝ 5 lat i nie d∏u˝szy ni˝ 50 lat.”;
5) w art. 16 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Organ koncesyjny odmawia udzielenia koncesji, ogranicza jej zakres w stosunku do wniosku
o udzielenie koncesji albo odmawia zmiany
koncesji, gdy przedsi´biorca nie spe∏nia okreÊlonych w ustawie warunków wykonywania
dzia∏alnoÊci gospodarczej obj´tej koncesjà.”;
6) art. 17 otrzymuje brzmienie:
„Art. 17. 1. Organ koncesyjny
w przypadku, gdy:

cofa

koncesj´

1) wydano prawomocne orzeczenie zakazujàce przedsi´biorcy wykonywania dzia∏alnoÊci gospodarczej obj´tej koncesjà,
2) przedsi´biorca nie podjà∏, w terminie 6 miesi´cy od dnia udzielenia
koncesji lub od planowanej daty
rozpocz´cia wykonywania dzia∏alnoÊci gospodarczej, dzia∏alnoÊci obj´tej koncesjà, mimo wezwania organu koncesyjnego, lub trwale zaprzesta∏ wykonywania dzia∏alnoÊci gospodarczej obj´tej koncesjà.
2. Organ koncesyjny cofa koncesj´ albo
zmienia jej zakres, w przypadku gdy
przedsi´biorca:
1) w wyznaczonym terminie nie usunà∏
stanu faktycznego lub prawnego
niezgodnego z warunkami okreÊlonymi w koncesji lub z przepisami regulujàcymi dzia∏alnoÊç gospodarczà
obj´tà koncesjà,
2) ra˝àco narusza warunki okreÊlone
w koncesji lub inne warunki wykonywania koncesjonowanej dzia∏alnoÊci gospodarczej, okreÊlone przepisami prawa, a w szczególnoÊci:
a) przesta∏ spe∏niaç warunki okreÊlone w art. 8 ust. 1 pkt 1 lit. g), pkt 2
oraz ust. 2 pkt 1,
b) uniemo˝liwia
przeprowadzenie
kontroli przez uprawnione organy,
c) nie przedstawi∏ aktualnego orzeczenia lekarskiego i psychologicznego, o którym mowa w art. 11
ust. 2.
3. Organ koncesyjny mo˝e cofnàç koncesj´ albo zmieniç jej zakres:
1) ze wzgl´du na zagro˝enie obronnoÊci i bezpieczeƒstwa paƒstwa lub
bezpieczeƒstwa obywateli, a tak˝e
w razie og∏oszenia upad∏oÊci przedsi´biorcy,
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2) gdy przedsi´biorca nie spe∏nia okreÊlonych w ustawie warunków wykonywania dzia∏alnoÊci gospodarczej
obj´tej koncesjà.”;
7) po art. 17 dodaje si´ art. 17a w brzmieniu:
„Art. 17a. W sprawach nieregulowanych w ustawie
do dzia∏alnoÊci, o której mowa w art. 6
ust. 1, stosuje si´ przepisy ustawy z dnia
2 lipca 2004 r. o swobodzie dzia∏alnoÊci
gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1807).”.
Art. 41. W ustawie z dnia 6 lipca 2001 r. o us∏ugach
detektywistycznych (Dz. U. z 2002 r. Nr 12, poz. 110
i Nr 238, poz. 2021, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 oraz
z 2004 r. Nr 121, poz. 1265) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) art. 3 otrzymuje brzmienie:
„Art. 3. Wykonywanie dzia∏alnoÊci gospodarczej
w zakresie us∏ug detektywistycznych jest
dzia∏alnoÊcià regulowanà w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r.
o swobodzie dzia∏alnoÊci gospodarczej
(Dz. U. Nr 173, poz. 1807) i wymaga uzyskania wpisu do rejestru dzia∏alnoÊci detektywistycznej, zwanego dalej „rejestrem”.”;
2) art. 15—19 otrzymujà brzmienie:
„Art. 15. Przedsi´biorca mo˝e wykonywaç dzia∏alnoÊç, o której mowa w art. 3, je˝eli:
1) posiada licencj´:
a) przedsi´biorca lub ustanowiony
przez niego pe∏nomocnik — w przypadku przedsi´biorcy b´dàcego
osobà fizycznà,
b) co najmniej jedna osoba uprawniona do reprezentowania przedsi´biorcy lub pe∏nomocnik ustanowiony przez przedsi´biorc´ do kierowania dzia∏alnoÊcià detektywistycznà
— w przypadku przedsi´biorcy nieb´dàcego osobà fizycznà,
2) nie jest wpisany do rejestru d∏u˝ników
niewyp∏acalnych Krajowego Rejestru
Sàdowego,
3) osoby nieposiadajàce licencji, wchodzàce w sk∏ad organu zarzàdzajàcego
przedsi´biorcy oraz ustanowieni przez
ten organ prokurenci oraz przedsi´biorca b´dàcy osobà fizycznà nie byli
karani za przest´pstwa umyÊlne lub
umyÊlne przest´pstwa skarbowe,
4) zawar∏ umow´ ubezpieczenia, o której
mowa w art. 24 ust. 1.
Art. 16. 1. Wpisu do rejestru dokonuje si´ na pisemny wniosek przedsi´biorcy, który
powinien zawieraç nast´pujàce dane:
1) firm´ przedsi´biorcy, jego siedzib´
i adres albo adres zamieszkania,
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2) numer w rejestrze przedsi´biorców
albo ewidencji dzia∏alnoÊci gospodarczej,
3) numer identyfikacji podatkowej
(NIP), o ile przedsi´biorca taki numer posiada,
4) dane osobowe przedsi´biorcy b´dàcego osobà fizycznà oraz pe∏nomocnika w przypadku jego ustanowienia, w przypadku przedsi´biorcy
nieb´dàcego osobà fizycznà —
cz∏onków organu zarzàdzajàcego
przedsi´biorcy, prokurentów i pe∏nomocników ustanowionych do kierowania wnioskowanà dzia∏alnoÊcià, ze wskazaniem osób posiadajàcych licencje i numeru licencji,
5) adres sta∏ego miejsca wykonywania
dzia∏alnoÊci.
2. Wraz z wnioskiem przedsi´biorca sk∏ada oÊwiadczenie nast´pujàcej treÊci:
„OÊwiadczam, ˝e:
1) dane zawarte we wniosku o wpis do
rejestru dzia∏alnoÊci detektywistycznej sà kompletne i zgodne
z prawdà;
2) znane mi sà i spe∏niam warunki wykonywania dzia∏alnoÊci w zakresie
us∏ug detektywistycznych, okreÊlone w ustawie z dnia 6 lipca 2001 r.
o us∏ugach detektywistycznych.”.
3. OÊwiadczenie powinno równie˝ zawieraç:
1) firm´ przedsi´biorcy, jego siedzib´
i adres albo adres zamieszkania,
2) oznaczenie miejsca i dat´ z∏o˝enia
oÊwiadczenia,
3) podpis osoby uprawnionej do reprezentowania przedsi´biorcy, ze
wskazaniem imienia i nazwiska oraz
pe∏nionej funkcji.

Art. 17. 1. Organem prowadzàcym rejestr jest
minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych.
2. Organ prowadzàcy rejestr wydaje
z urz´du zaÊwiadczenie o dokonaniu
wpisu do rejestru lub zaÊwiadczenie
o zmianie wpisu w rejestrze.
Art. 18. 1. Rejestr prowadzi si´ w formie ksi´gi
ewidencyjnej.
2. Rejestr mo˝e byç prowadzony w systemie informatycznym.
3. Do ksi´gi ewidencyjnej za∏àcza si´
w porzàdku chronologicznym wnioski,
oÊwiadczenia oraz inne dokumenty.
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stwa Wewn´trznego, Agencji Wywiadu, Biura Ochrony Rzàdu, wojska, prokuratury, sàdu lub z innego urz´du administracji publicznej w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym
paƒstwie cz∏onkowskim Unii Europejskiej
lub paƒstwie cz∏onkowskim Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) —
stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, w ciàgu ostatnich 5 lat,”;

Art. 19. Wpisowi do rejestru podlegajà nast´pujàce dane:
1) data wniosku o wpis do rejestru,
2) firma przedsi´biorcy, jego siedziba
i adres,
3) dane osób uprawnionych do reprezentacji przedsi´biorcy, ze wskazaniem
osób posiadajàcych licencje, o których
mowa w art. 15 pkt 1, oraz numer licencji,

9) w art. 46 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Kto wykonuje dzia∏alnoÊç w zakresie us∏ug detektywistycznych bez wymaganego wpisu do
rejestru, podlega grzywnie, karze ograniczenia
wolnoÊci albo karze pozbawienia wolnoÊci do
lat 2.”;

4) numer identyfikacji podatkowej (NIP)
przedsi´biorcy,
5) numer w ewidencji dzia∏alnoÊci gospodarczej albo w rejestrze przedsi´biorców,
6) adres sta∏ego miejsca wykonywania
dzia∏alnoÊci,
7) data dokonania wpisu do rejestru,
8) imi´ i nazwisko oraz stanowisko s∏u˝bowe pracownika dokonujàcego wpisu
do rejestru oraz jego czytelny podpis.”;

10) uchyla si´ art. 50.
Art. 42. W ustawie z dnia 6 wrzeÊnia 2001 r. — Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2004 r. Nr 53, poz. 533,
z póên. zm.36)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) w art. 2:
a) pkt 24 otrzymuje brzmienie:
„24) podmiotem odpowiedzialnym — jest
przedsi´biorca w rozumieniu ustawy z dnia
2 lipca 2004 r. o swobodzie dzia∏alnoÊci gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1807) lub
podmiot prowadzàcy dzia∏alnoÊç gospodarczà w paƒstwie cz∏onkowskim Unii Europejskiej lub paƒstwie cz∏onkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — strony umowy o Europejskim
Obszarze Gospodarczym, który wnioskuje
lub uzyska∏ pozwolenie na dopuszczenie do
obrotu produktu leczniczego;”,

3) uchyla si´ art. 20—22;
4) w art. 23 w ust. 1 uchyla si´ pkt 1;
5) uchyla si´ art. 26;
6) art. 27 otrzymuje brzmienie:
„Art. 27. 1. Kontrol´ dzia∏alnoÊci w zakresie us∏ug
detektywistycznych przeprowadza organ prowadzàcy rejestr.
2. Organ, o którym mowa w ust. 1, mo˝e
upowa˝niç do przeprowadzenia kontroli dzia∏alnoÊci gospodarczej w zakresie
us∏ug detektywistycznych inny organ
paƒstwowy wyspecjalizowany w kontroli danego rodzaju dzia∏alnoÊci.”;

b) pkt 43 otrzymuje brzmienie:
„43) wytwórcà — jest przedsi´biorca w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca
2004 r. o swobodzie dzia∏alnoÊci gospodarczej, który na podstawie zezwolenia wydanego przez upowa˝niony organ wykonuje
co najmniej jedno z dzia∏aƒ wymienionych
w pkt 42;”;

7) art. 28 otrzymuje brzmienie:
„Art. 28. W sprawach dzia∏alnoÊci w zakresie
us∏ug detektywistycznych nieuregulowanych w ustawie stosuje si´ przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie
dzia∏alnoÊci gospodarczej.”;

2) po rozdziale 2a dodaje si´ rozdzia∏ 2b w brzmieniu:
„Rozdzia∏ 2b
Przepisy ogólne w sprawie dzia∏alnoÊci
obj´tych zezwoleniami

8) w art. 29 w ust. 1:
a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) posiada obywatelstwo polskie lub obywatelstwo innego paƒstwa cz∏onkowskiego
Unii Europejskiej lub paƒstwa cz∏onkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,”,
b) pkt 7 otrzymuje brzmienie:
„7) nie zosta∏a zwolniona dyscyplinarnie z Policji, Stra˝y Granicznej, Agencji Bezpieczeƒ-
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Art. 37am. Przed podj´ciem decyzji w sprawie wydania zezwolenia organ wydajàcy zezwolenie, zwany dalej „organem zezwalajàcym”:
1) mo˝e wzywaç wnioskodawc´ do
uzupe∏nienia, w wyznaczonym terminie, brakujàcej dokumentacji po———————
36)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 69, poz. 625, Nr 91,
poz. 877, Nr 92, poz. 882 i Nr 93, poz. 896.
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Êwiadczajàcej, ˝e spe∏nia on warunki
okreÊlone przepisami prawa, wymagane do wykonywania okreÊlonej
dzia∏alnoÊci gospodarczej;
2) mo˝e dokonaç kontrolnego sprawdzenia faktów podanych we wniosku
o udzielenie zezwolenia w celu stwierdzenia, czy przedsi´biorca spe∏nia warunki wykonywania dzia∏alnoÊci gospodarczej obj´tej zezwoleniem.
Art. 37an. 1. Przedsi´biorca, który zamierza podjàç dzia∏alnoÊç gospodarczà w dziedzinie podlegajàcej zezwoleniu, mo˝e ubiegaç si´ o przyrzeczenie wydania zezwolenia, zwane dalej „promesà”. W promesie mo˝na uzale˝niç
udzielenie zezwolenia od spe∏nienia
warunków wykonywania dzia∏alnoÊci gospodarczej obj´tej zezwoleniem.
2. W post´powaniu o udzielenie promesy stosuje si´ przepisy dotyczàce
udzielania zezwoleƒ, okreÊlonych
przepisami ustawy.
3. W promesie ustala si´ okres jej wa˝noÊci, z tym ˝e nie mo˝e on byç krótszy ni˝ 6 miesi´cy.
4. W okresie wa˝noÊci promesy nie
mo˝na odmówiç udzielenia zezwolenia na wykonywanie dzia∏alnoÊci gospodarczej okreÊlonej w promesie,
chyba ˝e:
1) uleg∏y zmianie dane zawarte we
wniosku o udzielenie promesy albo
2) wnioskodawca nie spe∏ni∏ wszystkich warunków podanych w promesie, albo
3) wnioskodawca nie spe∏nia warunków wykonywania dzia∏alnoÊci
obj´tej zezwoleniem, albo
4) jest to uzasadnione zagro˝eniem
obronnoÊci lub bezpieczeƒstwa
paƒstwa lub innego wa˝nego interesu publicznego.
Art. 37ao. 1. Zezwolenie wydaje si´ na czas nieoznaczony.
2. Zezwolenie mo˝e byç wydane na
czas oznaczony na wniosek przedsi´biorcy.
Art. 37ap. 1. Organ zezwalajàcy cofa zezwolenie,
w przypadku gdy:
1) wydano prawomocne orzeczenie
zakazujàce przedsi´biorcy wykonywania dzia∏alnoÊci gospodarczej obj´tej zezwoleniem;
2) przedsi´biorca przesta∏ spe∏niaç
warunki okreÊlone przepisami prawa, wymagane do wykonywania
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dzia∏alnoÊci gospodarczej okreÊlonej w zezwoleniu;
3) przedsi´biorca nie usunà∏, w wyznaczonym przez organ zezwalajàcy terminie, stanu faktycznego lub
prawnego niezgodnego z przepisami prawa regulujàcymi dzia∏alnoÊç gospodarczà obj´tà zezwoleniem.
2. Organ zezwalajàcy mo˝e cofnàç zezwolenie w przypadkach okreÊlonych przepisami ustawy.

Art. 37ar. Przedsi´biorca jest obowiàzany zg∏aszaç organowi zezwalajàcemu wszelkie
zmiany danych okreÊlone w zezwoleniu.
Art. 37as. Przedsi´biorca, któremu cofni´to zezwolenie z przyczyn, o których mowa
w art. 37ap ust. 1, mo˝e ponownie wystàpiç z wnioskiem o wydanie zezwolenia w takim samym zakresie nie wczeÊniej ni˝ po up∏ywie 3 lat od dnia wydania decyzji o cofni´ciu zezwolenia.
Art. 37at. 1. Organ zezwalajàcy jest uprawniony
do kontroli dzia∏alnoÊci gospodarczej, na którà zosta∏o wydane zezwolenie.
2. CzynnoÊci kontrolne przeprowadza
si´ na podstawie upowa˝nienia wydanego przez organ zezwalajàcy.
3. Osoby upowa˝nione przez organ zezwalajàcy do dokonywania kontroli
sà uprawnione w szczególnoÊci do:
1) wst´pu na teren nieruchomoÊci,
obiektu, lokalu lub ich cz´Êci,
gdzie jest wykonywana dzia∏alnoÊç gospodarcza obj´ta zezwoleniem, w dniach i w godzinach,
w których jest wykonywana lub
powinna byç wykonywana ta dzia∏alnoÊç;
2) ˝àdania ustnych lub pisemnych
wyjaÊnieƒ, okazania dokumentów
lub innych noÊników informacji
oraz udost´pnienia danych majàcych zwiàzek z przedmiotem kontroli.
4. Organ zezwalajàcy mo˝e wezwaç
przedsi´biorc´ do usuni´cia, stwierdzonych w toku kontroli, uchybieƒ
w wyznaczonym terminie.
5. Organ zezwalajàcy mo˝e upowa˝niç
do dokonywania kontroli, o której
mowa w ust. 1, inny organ administracji wyspecjalizowany w kontroli
danego rodzaju dzia∏alnoÊci. Przepisy ust. 2—4 stosuje si´ odpowiednio.”;
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3) w art. 38 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Je˝eli zezwolenie dotyczy wytwarzania lub importu wy∏àcznie produktów leczniczych weterynaryjnych, w∏aÊciwym do wydania, odmowy
wydania i cofni´cia oraz zmian zezwolenia jest
G∏ówny Lekarz Weterynarii; decyzj´ t´ G∏ówny
Lekarz Weterynarii wydaje w porozumieniu
z G∏ównym Inspektorem Farmaceutycznym;
przepisy ust. 1, 2, 4 i 5, art. 41—43 i art. 48—50
stosuje si´ odpowiednio.”;
4) w art. 39 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) z∏o˝yç wniosek o wydanie zezwolenia, zawierajàcy firm´ wnioskodawcy wraz z podaniem numeru identyfikacji podatkowej (NIP) oraz okreÊlajàcy rodzaj i nazw´ produktu leczniczego,
postaç farmaceutycznà, miejsca wytwarzania,
zakres wytwarzania oraz miejsca kontroli;”;
5) uchyla si´ art. 44;
6) uchyla si´ art. 73;
7) w art. 81 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. G∏ówny Inspektor Farmaceutyczny, a w odniesieniu do hurtowni farmaceutycznych produktów leczniczych weterynaryjnych G∏ówny Lekarz Weterynarii, cofa zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej, je˝eli przedsi´biorca prowadzi obrót produktami leczniczymi niedopuszczonymi do obrotu.”;
8) w art. 103 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Wojewódzki inspektor farmaceutyczny cofa zezwolenie na prowadzenie apteki ogólnodost´pnej, je˝eli apteka prowadzi obrót produktami leczniczymi niedopuszczonymi do obrotu.”.
Art. 43. W ustawie z dnia 6 wrzeÊnia 2001 r. o chorobach zakaênych i zaka˝eniach (Dz. U. Nr 126,
poz. 1384, z 2003 r. Nr 45, poz. 391 i Nr 199, poz. 1938
oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959) w art. 2 pkt 16 otrzymuje brzmienie:
„16) przedsi´biorca — przedsi´biorc´ w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie dzia∏alnoÊci gospodarczej (Dz. U. Nr 173,
poz. 1807),”.
Art. 44. W ustawie z dnia 6 wrzeÊnia 2001 r. o materia∏ach i wyrobach przeznaczonych do kontaktu
z ˝ywnoÊcià (Dz. U. Nr 128, poz. 1408 oraz z 2003 r.
Nr 171, poz. 1662) w art. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) producent — przedsi´biorc´ w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie
dzia∏alnoÊci gospodarczej (Dz. U. Nr 173,
poz. 1807),”.
Art. 45. W ustawie z dnia 6 wrzeÊnia 2001 r. o towarach paczkowanych (Dz. U. Nr 128, poz. 1409 oraz
z 2004 r. Nr 49, poz. 465 i Nr 96, poz. 959) w art. 2
pkt 11 otrzymuje brzmienie:
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„11) paczkujàcy — przedsi´biorc´ w rozumieniu
art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie
dzia∏alnoÊci gospodarczej (Dz. U. Nr 173,
poz. 1807), który odmierza porcje produktu,
umieszcza je w opakowaniu jednostkowym
i wprowadza towar paczkowany do obrotu po
raz pierwszy; dla potrzeb ustawy przedsi´biorca
wprowadzajàcy na polski obszar celny towary
paczkowane, zwany dalej „importerem”, traktowany jest jako paczkujàcy,”.
Art. 46. W ustawie z dnia 18 wrzeÊnia 2001 r. — Kodeks morski (Dz. U. Nr 138, poz. 1545, z 2002 r. Nr 41,
poz. 365, z 2003 r. Nr 229, poz. 2277 oraz z 2004 r.
Nr 93, poz. 895) art. 80 otrzymuje brzmienie:
„Art. 80. Umowa o przeniesienie w∏asnoÊci statku
obcià˝onego hipotekà morskà na osob´ zagranicznà w rozumieniu art. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie dzia∏alnoÊci gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1807)
wymaga uprzedniej zgody wierzyciela hipotecznego wyra˝onej na piÊmie, z podpisem
notarialnie poÊwiadczonym.”.
Art. 47. W ustawie z dnia 20 marca 2002 r. o finansowym wspieraniu inwestycji (Dz. U. Nr 41, poz. 363 i
Nr 141, poz. 1177, z 2003 r. Nr 159, poz. 1537 oraz
z 2004 r. Nr 123, poz. 1291) w art. 2 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) przedsi´biorcy — nale˝y przez to rozumieç przedsi´biorc´ w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie dzia∏alnoÊci gospodarczej
(Dz. U. Nr 173, poz. 1807),”.
Art. 48. W ustawie z dnia 3 lipca 2002 r. — Prawo
lotnicze (Dz. U. Nr 130, poz. 1112, z póên. zm.37)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) w art. 27 po ust. 4 dodaje si´ ust. 5 w brzmieniu:
„5. Upowa˝nienie do przeprowadzania kontroli,
o której mowa w ust. 2, okazuje si´ w dniu rozpocz´cia tej kontroli.”;
2) art. 184 otrzymuje brzmienie:
„Art. 184. W sprawach lotniczej dzia∏alnoÊci gospodarczej nieuregulowanych w ustawie stosuje si´ przepisy ustawy z dnia
2 lipca 2004 r. o swobodzie dzia∏alnoÊci
gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1807).”.
Art. 49. W ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o Êwiadczeniu us∏ug drogà elektronicznà (Dz. U. Nr 144,
poz. 1204 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959) w art. 5 ust. 4
otrzymuje brzmienie:
„4. Przepis ust. 3 nie narusza obowiàzku okreÊlonego
w art. 21 pkt 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie dzia∏alnoÊci gospodarczej (Dz. U. Nr 173,
poz. 1807).”.
————————
37) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2003 r. Nr 210, poz. 2036 oraz z 2004 r. Nr 54, poz. 535,
Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1002 i Nr 172, poz. 1805.
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Art. 50. W ustawie z dnia 27 lipca 2002 r. — Prawo
dewizowe (Dz. U. Nr 141, poz. 1178, z 2003 r. Nr 228,
poz. 2260 oraz z 2004 r. Nr 91, poz. 870) wprowadza si´
nast´pujàce zmiany:
1) w art. 2 w ust. 1 pkt 19 otrzymuje brzmienie:
„19) dzia∏alnoÊcià kantorowà jest regulowana
dzia∏alnoÊç gospodarcza polegajàca na kupnie i sprzeda˝y wartoÊci dewizowych oraz poÊrednictwie w ich kupnie i sprzeda˝y,”;
2) rozdzia∏ 4 otrzymuje brzmienie:
„Rozdzia∏ 4
Dzia∏alnoÊç kantorowa
Art. 11. 1. Dzia∏alnoÊç kantorowa jest dzia∏alnoÊcià regulowanà w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie dzia∏alnoÊci gospodarczej (Dz. U.
Nr 173, poz. 1807) i wymaga wpisu do
rejestru dzia∏alnoÊci kantorowej, zwanego dalej „rejestrem”.
2. Przepisów o dzia∏alnoÊci kantorowej nie
stosuje si´ do banków, oddzia∏ów banków zagranicznych oraz do instytucji
kredytowych i oddzia∏ów instytucji kredytowych.
Art. 12. Dzia∏alnoÊç kantorowà mo˝e wykonywaç
osoba fizyczna, która nie zosta∏a prawomocnie skazana za przest´pstwo skarbowe
albo za przest´pstwo pope∏nione w celu
osiàgni´cia korzyÊci majàtkowej lub osobistej, a tak˝e osoba prawna oraz spó∏ka niemajàca osobowoÊci prawnej, której ˝aden
odpowiednio cz∏onek w∏adz lub wspólnik
nie zosta∏ skazany za takie przest´pstwo.
Art. 13. 1. CzynnoÊci bezpoÊrednio zwiàzane z wykonywaniem dzia∏alnoÊci kantorowej
mogà byç wykonywane tylko przez osoby, które nie zosta∏y skazane prawomocnie za przest´pstwa okreÊlone w art. 12
i które posiadajà fachowe przygotowanie do wykonywania tych czynnoÊci.
2. Za fachowe przygotowanie uznaje si´:
1) ukoƒczenie kursu obejmujàcego
prawne i praktyczne zagadnienia
zwiàzane z prowadzeniem dzia∏alnoÊci kantorowej, udokumentowane
Êwiadectwem, lub
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1) prowadzenie na bie˝àco, w sposób
trwa∏y i ciàg∏y oraz zgodny z przepisami, ewidencji wszystkich operacji
powodujàcych zmian´ stanu wartoÊci dewizowych i waluty polskiej,
2) prowadzenie, w godzinach dzia∏alnoÊci kantoru, ciàg∏ego kupna i sprzeda˝y wartoÊci dewizowych, b´dàcych
przedmiotem obrotu,
3) wydawanie, w sposób zgodny z przepisami, dowodów kupna i sprzeda˝y,
imiennych lub na okaziciela, przy ka˝dej umowie kupna lub sprzeda˝y
wartoÊci dewizowych, b´dàcych
przedmiotem obrotu,
4) lokal i jego wyposa˝enie spe∏niajàce
warunki techniczne i organizacyjne
niezb´dne do bezpiecznego i prawid∏owego wykonywania czynnoÊci
bezpoÊrednio zwiàzanych z dzia∏alnoÊcià kantorowà.
2. Przedsi´biorca jest obowiàzany uzyskiwaç, z up∏ywem ka˝dego roku dzia∏alnoÊci, zaÊwiadczenie o niekaralnoÊci za
przest´pstwa, o których mowa w art. 12.
3. Przepis ust. 2 stosuje si´ odpowiednio do
osób, o których mowa w art. 13 ust. 1.

Art. 15. 1. WartoÊç kupna lub sprzeda˝y zagranicznych Êrodków p∏atniczych nie mo˝e
przekroczyç w ramach jednej umowy
zawieranej przez przedsi´biorc´ wykonujàcego dzia∏alnoÊç kantorowà równowartoÊci 20 000 euro.
2. Przepisu ust. 1 nie stosuje si´ do umów
sprzeda˝y zagranicznych Êrodków p∏atniczych nabytych w ramach dzia∏alnoÊci kantorowej, zawieranych przez
przedsi´biorc´ z bankami oraz innymi
przedsi´biorcami wykonujàcymi takà
dzia∏alnoÊç.
Art. 16. 1. Organem prowadzàcym rejestr jest Prezes Narodowego Banku Polskiego.
2. Rejestr mo˝e byç prowadzony w systemie informatycznym.
3. Prezes Narodowego Banku Polskiego
mo˝e okreÊliç, w drodze zarzàdzenia,
sposób prowadzenia rejestru, wzór rejestru oraz tryb dokonywania wpisów
do rejestru.

2) prac´ w banku, w okresie co najmniej
rocznym, na stanowisku bezpoÊrednio zwiàzanym z obs∏ugà transakcji
walutowych, udokumentowanà Êwiadectwem pracy, oraz znajomoÊç przepisów ustawy regulujàcych dzia∏alnoÊç kantorowà, potwierdzonà z∏o˝onym oÊwiadczeniem.

Art. 17. 1. Wpisu do rejestru dokonuje si´ na podstawie pisemnego wniosku przedsi´biorcy, zawierajàcego nast´pujàce dane:

Art. 14. 1. Przedsi´biorca, który wykonuje dzia∏alnoÊç kantorowà, jest obowiàzany zapewniç:

2) numer w rejestrze przedsi´biorców
albo ewidencji dzia∏alnoÊci gospodarczej,

1) firm´ przedsi´biorcy oraz jego siedzib´ i adres albo adres zamieszkania,
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3) numer
identyfikacji
podatkowej
(NIP), o ile przedsi´biorca taki numer
posiada,
4) siedziby oraz adresy jednostek,
w których b´dzie wykonywana dzia∏alnoÊç kantorowa,
5) oznaczenie zakresu dzia∏alnoÊci kantorowej wykonywanej przez przedsi´biorc´ w poszczególnych jednostkach,
6) podpis przedsi´biorcy oraz oznaczenie daty i miejsca sk∏adania wniosku.
2. Wraz z wnioskiem przedsi´biorca sk∏ada pisemne oÊwiadczenie nast´pujàcej
treÊci:
„OÊwiadczam, ˝e:
1) dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru sà kompletne i zgodne z prawdà;
2) znane mi sà i spe∏niam szczególne
warunki wykonywania dzia∏alnoÊci
kantorowej okreÊlone w rozdziale 4
ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. — Prawo dewizowe.
OÊwiadczam tak˝e, ˝e posiadam aktualne zaÊwiadczenia o niekaralnoÊci i dokumenty potwierdzajàce kwalifikacje wymagane przepisami ustawy, o której
mowa w pkt 2.”.
3. OÊwiadczenie powinno równie˝ zawieraç:
1) firm´ przedsi´biorcy oraz jego siedzib´ i adres albo adres zamieszkania,
2) oznaczenie miejsca i dat´ z∏o˝enia
oÊwiadczenia,
3) podpis osoby uprawnionej do reprezentowania przedsi´biorcy, ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pe∏nionej funkcji.
4. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów
publicznych, po zasi´gni´ciu opinii Prezesa Narodowego Banku Polskiego,
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, wzór
wniosku o dokonanie wpisu w rejestrze
dzia∏alnoÊci kantorowej, uwzgl´dniajàc
zakres wykonywanej przez przedsi´biorc´ dzia∏alnoÊci.
Art. 17a. 1. Wpisowi do rejestru podlegajà dane
okreÊlone w art. 17 ust. 1 pkt 1—5,
z wyjàtkiem adresu zamieszkania, je˝eli jest inny ni˝ adres siedziby.
2. Wpisem do rejestru jest równie˝ wykreÊlenie albo zmiana wpisu.
Art. 17b. Przedsi´biorca jest obowiàzany z∏o˝yç
wniosek o wykreÊlenie z rejestru — w terminie 7 dni od dnia zaprzestania wykonywania dzia∏alnoÊci kantorowej.
Art. 17c. 1. Przedsi´biorca mo˝e z wa˝nych przyczyn zawiesiç wykonywanie dzia∏alno-
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Êci kantorowej, zawiadamiajàc o tym
organ prowadzàcy rejestr.
2. O zawieszeniu wykonywania dzia∏alnoÊci kantorowej oraz o wznowieniu
jej wykonywania przedsi´biorca jest
obowiàzany zawiadomiç pisemnie organ prowadzàcy rejestr, w terminie
7 dni liczàc od dnia zawieszenia lub
wznowienia wykonywania dzia∏alnoÊci
kantorowej.

Art. 17d. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów
publicznych, po zasi´gni´ciu opinii Prezesa Narodowego Banku Polskiego,
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, niezb´dne wyposa˝enie lokalu przeznaczonego do wykonywania dzia∏alnoÊci kantorowej, a tak˝e sposób prowadzenia
ewidencji i wydawania dowodów kupna
i sprzeda˝y wartoÊci dewizowych, majàc
na uwadze zapewnienie bezpieczeƒstwa
obrotu gospodarczego w zakresie wykonywania tej dzia∏alnoÊci.
Art. 17e. W sprawach dotyczàcych wpisu do rejestru, nieuregulowanych w niniejszym
rozdziale, Prezes Narodowego Banku
Polskiego stosuje przepisy Kodeksu post´powania administracyjnego.
Art. 17f. W zakresie nieuregulowanym w ustawie
do dzia∏alnoÊci kantorowej stosuje si´ odpowiednio przepisy ustawy z dnia 2 lipca
2004 r. o swobodzie dzia∏alnoÊci gospodarczej.”;
3) art. 33 i 34 otrzymujà brzmienie:
„Art. 33. 1. Prezes Narodowego Banku Polskiego
wykonuje kontrol´:
1) udzielonych przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego zezwoleƒ dewizowych,
2) dzia∏alnoÊci kantorowej,
3) wykonywania obowiàzku, o którym
mowa w art. 30 ust. 1,
4) czynnoÊci wykonywanych przez
uprawnione banki w zwiàzku z poÊrednictwem w dokonywaniu przez
rezydentów przekazów pieni´˝nych za granic´ oraz rozliczeƒ
w kraju z nierezydentami, a tak˝e
czynnoÊciami
dokonywanymi
przez nierezydentów okreÊlonymi
w art. 28.
2. Kontrola wykonywana w zakresie
okreÊlonym w ust. 1 polega na sprawdzaniu, czy:
1) korzystanie z udzielonego zezwolenia dewizowego odbywa si´ zgodnie z jego warunkami,
2) przedsi´biorca wykonuje dzia∏alnoÊç kantorowà zgodnie z warunka-
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mi okreÊlonymi w ustawie i przepisach szczególnych wydanych na jej
podstawie,
3) obowiàzek, o którym mowa w art. 30
ust. 1, jest wykonywany przez rezydentów oraz czy dane przekazywane
w wykonaniu tego obowiàzku sà
zgodne ze stanem faktycznym,
4) czynnoÊci, o których mowa w ust. 1
pkt 4, sà wykonywane przez uprawnione banki zgodnie z art. 26 i 27.
Art. 34. Kontrol´, o której mowa w art. 33, przeprowadzajà pracownicy Narodowego
Banku Polskiego, zwani dalej „kontrolerami”, w siedzibie jednostki kontrolowanej
lub siedzibie Narodowego Banku Polskiego, po okazaniu legitymacji s∏u˝bowej
i dor´czeniu upowa˝nienia.”;
4) u˝yte w art. 39—41 w ró˝nych przypadkach wyrazy „Narodowy Bank Polski” zast´puje si´ u˝ytymi
w odpowiednich przypadkach wyrazami „Prezes
Narodowego Banku Polskiego”;
5) art. 42 otrzymuje brzmienie:
„Art. 42. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów
publicznych, po zasi´gni´ciu opinii Prezesa Narodowego Banku Polskiego, okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, tryb wykonywania kontroli okreÊlonej w art. 33,
majàc na uwadze zapewnienie prawid∏owego wykonywania obj´tych nià czynnoÊci.”.
Art. 51. W ustawie z dnia 27 lipca 2002 r. o zasadach i warunkach wjazdu i pobytu obywateli paƒstw
cz∏onkowskich Unii Europejskiej oraz cz∏onków ich rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U.
Nr 141, poz. 1180, z 2003 r. Nr 128, poz. 1175 oraz
z 2004 r. Nr 96, poz. 959) wprowadza si´ nast´pujàce
zmiany:
1) w art. 2:
a) pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) dzia∏alnoÊci gospodarczej — oznacza to
dzia∏alnoÊç gospodarczà w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r.
o swobodzie dzia∏alnoÊci gospodarczej
(Dz. U. Nr 173, poz. 1807),”,
b) uchyla si´ pkt 5;
2) w art. 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Wymogu, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje
si´ do obywatela Unii, który wykonuje prac´
lub wykonuje dzia∏alnoÊç gospodarczà na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zachowujàc
miejsce sta∏ego pobytu na terytorium innego
paƒstwa cz∏onkowskiego Unii Europejskiej, do
którego powraca co najmniej raz w tygodniu.”;
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3) w art. 5:
a) w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) zamierza wykonywaç albo wykonuje prac´
lub zamierza wykonywaç albo wykonuje
dzia∏alnoÊç gospodarczà na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres przekraczajàcy 12 miesi´cy albo”,
b) ust. 3—5 otrzymujà brzmienie:
„3. Zezwolenia na pobyt udziela si´ obywatelowi Unii, który:
1) w chwili zaprzestania wykonywania pracy lub wykonywania dzia∏alnoÊci gospodarczej osiàgnà∏ wiek emerytalny okreÊlony przez polskie przepisy dotyczàce
ubezpieczenia emerytalnego i wykonywa∏ prac´ lub wykonywa∏ dzia∏alnoÊç gospodarczà na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres co najmniej
12 ostatnich miesi´cy oraz przebywa nieprzerwanie na tym terytorium przez
okres co najmniej 3 lat,
2) zaprzesta∏ wykonywania pracy lub wykonywania dzia∏alnoÊci gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na
skutek trwa∏ej niezdolnoÊci do pracy
i przebywa nieprzerwanie na tym terytorium przez okres co najmniej 2 lat
— choçby warunki okreÊlone w ust. 1 nie by∏y spe∏nione, je˝eli z wnioskiem o ponowne
wydanie zezwolenia na pobyt wystàpi∏ nie
póêniej ni˝ przed up∏ywem 2 lat od dnia,
w którym posiadane przez niego zezwolenie
na pobyt utraci∏o wa˝noÊç.
4. Zezwolenia na pobyt udziela si´ obywatelowi Unii, który zaprzesta∏ wykonywania pracy
lub wykonywania dzia∏alnoÊci gospodarczej
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na
skutek trwa∏ej niezdolnoÊci do pracy, wynikajàcej z wypadku przy pracy lub choroby
zawodowej, choçby warunki okreÊlone
w ust. 1 nie by∏y spe∏nione, je˝eli z wnioskiem o wydanie zezwolenia na pobyt wystàpi∏ nie póêniej ni˝ przed up∏ywem 2 lat od
dnia, w którym nastàpi∏o zdarzenie, w wyniku którego zaprzesta∏ wykonywania pracy
lub wykonywania dzia∏alnoÊci gospodarczej
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub
je˝eli wystàpi∏ z wnioskiem o ponowne wydanie zezwolenia na pobyt nie póêniej ni˝
przed up∏ywem 2 lat od dnia, w którym posiadane przez niego zezwolenie na pobyt
utraci∏o wa˝noÊç.
5. Zezwolenia na pobyt udziela si´ cz∏onkowi
rodziny obywatela Unii, który zmar∏ w wyniku wypadku przy pracy lub choroby zawodowej w okresie wykonywania pracy lub wykonywania dzia∏alnoÊci gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, choçby
warunki okreÊlone w ust. 1 nie by∏y spe∏nione, je˝eli zdarzenie, w wyniku którego obywatel Unii zmar∏, nastàpi∏o przed uzyskaniem przez niego zezwolenia na pobyt.”;
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4) w art. 7:
a) w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) zamierza wykonywaç albo wykonuje prac´
lub zamierza wykonywaç albo wykonuje
dzia∏alnoÊç gospodarczà przez okres od 3 do
12 miesi´cy, lub”,
b) w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) pkt 2 — na okres wykonywania pracy, wynikajàcy z pisemnego oÊwiadczenia pracodawcy
lub podmiotu upowa˝nionego do powierzenia
obywatelowi Unii wykonywania pracy, o zamiarze powierzenia wykonywania pracy lub
zaÊwiadczenia o wykonywaniu pracy, wskazujàcych okres zatrudnienia, lub na okres wykonywania dzia∏alnoÊci gospodarczej,”;
5) w art. 17:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Zezwolenia na pobyt udzielonego obywatelowi Unii, który:
1) w chwili zaprzestania wykonywania pracy
lub wykonywania dzia∏alnoÊci gospodarczej osiàgnà∏ wiek emerytalny okreÊlony
przez polskie przepisy dotyczàce ubezpieczenia emerytalnego i wykonywa∏ prac´
lub wykonywa∏ dzia∏alnoÊç gospodarczà
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
przez okres co najmniej 12 ostatnich miesi´cy oraz przebywa nieprzerwanie na tym
terytorium przez okres co najmniej 3 lat,
2) zaprzesta∏ wykonywania pracy lub wykonywania dzia∏alnoÊci gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na
skutek trwa∏ej niezdolnoÊci do pracy
i przebywa nieprzerwanie na tym terytorium przez okres co najmniej 2 lat,
3) zaprzesta∏ wykonywania pracy lub wykonywania dzia∏alnoÊci gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na
skutek trwa∏ej niezdolnoÊci do pracy, wynikajàcej z wypadku przy pracy lub choroby zawodowej
— nie cofa si´, choçby Êrodki na pokrycie
kosztów pobytu by∏y niewystarczajàce.”,
b) w ust. 5 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) zaprzesta∏ wykonywania pracy lub wykonywania dzia∏alnoÊci gospodarczej, lub”;
6) w art. 22:
a) w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) odpis z Krajowego Rejestru Sàdowego, je˝eli odr´bne przepisy wymagajà takiego
wpisu do rejestru, albo zaÊwiadczenie
o wpisie do ewidencji dzia∏alnoÊci gospodarczej.”,
b) w ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) Êwiadectwo pracy lub dokument potwierdzajàcy wykonywanie dzia∏alnoÊci gospo-
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darczej, wskazujàce wykonywanie pracy lub
wykonywanie dzia∏alnoÊci gospodarczej na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez
okres co najmniej 12 ostatnich miesi´cy,
oraz dokument potwierdzajàcy nieprzerwane przebywanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres co najmniej 3 lat
albo”;

7) w art. 23 w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) pisemne oÊwiadczenie pracodawcy lub podmiotu upowa˝nionego do powierzenia obywatelowi Unii wykonywania pracy o zamiarze powierzenia mu wykonywania pracy lub zaÊwiadczenie o wykonywaniu pracy, wskazujàce okres zatrudnienia, lub odpis z Krajowego
Rejestru Sàdowego, je˝eli odr´bne przepisy
wymagajà takiego wpisu, albo zaÊwiadczenie
o wpisie do ewidencji dzia∏alnoÊci gospodarczej — w przypadku, o którym mowa w art. 7
ust. 1 pkt 2,”.
Art. 52. W ustawie z dnia 13 wrzeÊnia 2002 r. o napojach spirytusowych (Dz. U. Nr 166, poz. 1362 oraz
z 2004 r. Nr 29, poz. 257) wprowadza si´ nast´pujàce
zmiany:
1) art. 21—26 otrzymujà brzmienie:
„Art. 21. 1. Dzia∏alnoÊç gospodarcza w zakresie
wyrobu lub rozlewu napojów spirytusowych jest dzia∏alnoÊcià regulowanà
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
2 lipca 2004 r. o swobodzie dzia∏alnoÊci
gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1807)
i wymaga uzyskania wpisu do rejestru
dzia∏alnoÊci w zakresie wyrobu lub rozlewu napojów spirytusowych, zwanego dalej „rejestrem”.
2. Dzia∏alnoÊç gospodarcza w zakresie
wyrobu napojów spirytusowych obejmuje równie˝ rozlew wyrobów wytworzonych we w∏asnym zakresie.
Art. 22. 1. Przedsi´biorca wykonujàcy dzia∏alnoÊç gospodarczà w zakresie wyrobu
lub rozlewu napojów spirytusowych
jest obowiàzany spe∏niaç nast´pujàce
warunki:
1) wdro˝yç system wewn´trznej kontroli wyrobu lub rozlewu napojów
spirytusowych, obejmujàcy w szczególnoÊci okreÊlenie:
a) cz´stotliwoÊci i sposobu pobierania próbek do badaƒ jakoÊciowych,
b) metody badaƒ,
c) sposobu post´powania z napojami spirytusowymi nieodpowiadajàcymi wymaganiom jakoÊciowym;
2) dysponowaç planem zak∏adu obejmujàcym w szczególnoÊci pomiesz-
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czenia produkcyjne, magazynowe,
socjalne i sanitarne, z zaznaczeniem:
a) linii technologicznych,
b) dróg przemieszczania surowców
i produktów gotowych,
c) stanowisk pracy;
3) wyznaczyç osob´ odpowiedzialnà
za kontrol´ jakoÊci napojów spirytusowych.
2. Obiekty budowlane i urzàdzenia techniczne przeznaczone do wykonywania
dzia∏alnoÊci gospodarczej w zakresie,
o którym mowa w ust. 1, powinny
spe∏niaç wymagania okreÊlone w przepisach o ochronie przeciwpo˝arowej,
sanitarnych i o ochronie Êrodowiska.
3. Dzia∏alnoÊç gospodarczà w zakresie
wyrobu lub rozlewu napojów spirytusowych mo˝e wykonywaç przedsi´biorca:
1) posiadajàcy tytu∏ prawny do obiektów budowlanych, w których ma
byç wykonywana dzia∏alnoÊç;
2) niekarany za przest´pstwa przeciwko mieniu i wiarygodnoÊci dokumentów, a w przypadku przedsi´biorcy b´dàcego osobà prawnà —
którego cz∏onek zarzàdu nie by∏ karany za przest´pstwa przeciwko
mieniu i wiarygodnoÊci dokumentów.
Art. 23. Organem prowadzàcym rejestr jest minister w∏aÊciwy do spraw rynków rolnych,
zwany dalej „organem prowadzàcym rejestr”.
Art. 24. 1. Wpisu do rejestru dokonuje si´ na
wniosek przedsi´biorcy.
2. Wniosek o wpis do rejestru zawiera nast´pujàce dane:
1) firm´ przedsi´biorcy, jego siedzib´
i adres albo adres zamieszkania;
2) numer w rejestrze przedsi´biorców
albo ewidencji dzia∏alnoÊci gospodarczej;
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sy Rolniczego Ubezpieczenia Spo∏ecznego,
b) posiada zaÊwiadczenie o niekaralnoÊci, o którym mowa w art. 22
ust. 3 pkt 2,
c) posiada zaÊwiadczenia komendanta powiatowego Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej, paƒstwowego powiatowego inspektora sanitarnego
oraz wojewódzkiego inspektora
ochrony Êrodowiska stwierdzajàce, ˝e obiekty budowlane i urzàdzenia techniczne przeznaczone do
wykonywania dzia∏alnoÊci gospodarczej obj´tej wnioskiem spe∏niajà wymagania okreÊlone w przepisach o ochronie przeciwpo˝arowej, sanitarnych i o ochronie Êrodowiska.
3. Wraz z wnioskiem przedsi´biorca sk∏ada oÊwiadczenie nast´pujàcej treÊci:
„OÊwiadczam, ˝e:
1) dane zawarte we wniosku o wpis do
rejestru dzia∏alnoÊci w zakresie wyrobu lub rozlewu napojów spirytusowych sà kompletne i zgodne z prawdà;
2) znane mi sà i spe∏niam warunki wykonywania dzia∏alnoÊci gospodarczej
w zakresie wyrobu lub rozlewu napojów
spirytusowych,
okreÊlone
w ustawie z dnia 13 wrzeÊnia 2002 r.
o napojach spirytusowych.”.
4. OÊwiadczenie powinno równie˝ zawieraç:
1) firm´ przedsi´biorcy, jego siedzib´
i adres;
2) oznaczenie miejsca i dat´ z∏o˝enia
oÊwiadczenia;
3) podpis osoby uprawnionej do reprezentowania przedsi´biorcy.

Art. 25. 1. Wpisowi do rejestru podlegajà nast´pujàce dane:
1) firma i siedziba przedsi´biorcy oraz
jego adres;

3) numer
identyfikacji
podatkowej
(NIP), o ile przedsi´biorca taki numer
posiada;

2) numer w rejestrze przedsi´biorców
albo ewidencji dzia∏alnoÊci gospodarczej;

4) okreÊlenie rodzaju dzia∏alnoÊci gospodarczej, która b´dzie wykonywana;

3) numer identyfikacji podatkowej (NIP);

5) wskazanie miejsca lub miejsc wykonywania dzia∏alnoÊci gospodarczej;
6) oÊwiadczenie,
˝e
przedsi´biorca
w dniu z∏o˝enia wniosku:
a) nie zalega z nale˝noÊciami wobec
Skarbu Paƒstwa oraz Zak∏adu
Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych lub Ka-

4) okreÊlenie rodzaju dzia∏alnoÊci gospodarczej obj´tej wpisem;
5) okreÊlenie miejsca lub miejsc wykonywania dzia∏alnoÊci gospodarczej;
6) data dokonania wpisu.
2. Rejestr mo˝e byç prowadzony w systemie informatycznym.
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3. Rejestr jest jawny.
4. Organ prowadzàcy rejestr wydaje
z urz´du zaÊwiadczenie o dokonaniu
wpisu do rejestru lub zaÊwiadczenie
o zmianie wpisu w rejestrze.
Art. 26. Organ prowadzàcy rejestr wydaje decyzj´
o zakazie wykonywania przez przedsi´biorc´ dzia∏alnoÊci w przypadkach okreÊlonych w ustawie z dnia 2 lipca 2004 r.
o swobodzie dzia∏alnoÊci gospodarczej
oraz w przypadku cofni´cia przez w∏aÊciwego dla podatnika naczelnika urz´du celnego, w trybie i na zasadach okreÊlonych
w przepisach odr´bnych, zezwolenia na
prowadzenie sk∏adu podatkowego.”;
2) po art. 26 dodaje si´ art. 26a i 26b w brzmieniu:
„Art. 26a. W przypadku zakoƒczenia lub zawieszenia dzia∏alnoÊci gospodarczej w zakresie wyrobu lub rozlewu napojów spirytusowych przedsi´biorca jest obowiàzany zawiadomiç o tym, w terminie 14 dni
od dnia zakoƒczenia lub zawieszenia
wykonywania dzia∏alnoÊci gospodarczej, organ prowadzàcy rejestr.
Art. 26b. W sprawach dotyczàcych wykonywania
dzia∏alnoÊci w zakresie wyrobu lub rozlewu napojów spirytusowych nieuregulowanych w ustawie stosuje si´ przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie dzia∏alnoÊci gospodarczej.”;
3) art. 31 otrzymuje brzmienie:
„Art. 31. 1. Kto bez wymaganego wpisu do rejestru
wyrabia lub rozlewa napoje spirytusowe
— podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnoÊci albo pozbawienia wolnoÊci do roku.
2. Kto dopuszcza si´ czynu okreÊlonego
w ust. 1, je˝eli czyn ten dotyczy napojów spirytusowych znacznej wartoÊci
— podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnoÊci albo pozbawienia wolnoÊci do lat 2.”.
Art. 53. W ustawie z dnia 13 wrzeÊnia 2002 r. o produktach biobójczych (Dz. U. Nr 175, poz. 1433 oraz
z 2003 r. Nr 189, poz. 1852) w art. 3 pkt 6 otrzymuje
brzmienie:
„6) „podmiot odpowiedzialny za pierwsze wprowadzenie produktu biobójczego lub substancji
czynnej do obrotu, zwany dalej „wnioskodawcà””— przedsi´biorc´ lub jego przedstawiciela
albo oddzia∏ przedsi´biorcy zagranicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r.
o swobodzie dzia∏alnoÊci gospodarczej (Dz. U.
Nr 173, poz. 1807), a tak˝e przedsi´biorc´ lub jego przedstawiciela, który ma siedzib´ na terytorium paƒstwa cz∏onkowskiego Unii Europejskiej,”.
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Art. 54. W ustawie z dnia 28 paêdziernika 2002 r.
o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych
(Dz. U. Nr 199, poz. 1671 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959
i Nr 97, poz. 962) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) art. 12 otrzymuje brzmienie:
„Art. 12. 1. Dzia∏alnoÊç gospodarcza w zakresie prowadzenia kursów dokszta∏cajàcych jest
dzia∏alnoÊcià regulowanà w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r.
o swobodzie dzia∏alnoÊci gospodarczej
(Dz. U. Nr 173, poz. 1807) i wymaga wpisu do rejestru przedsi´biorców prowadzàcych kursy dokszta∏cajàce.
2. Przedsi´biorca wykonujàcy dzia∏alnoÊç
gospodarczà, o której mowa w ust. 1,
zwany dalej „prowadzàcym kurs”, z zastrze˝eniem art. 14, jest obowiàzany
spe∏niaç nast´pujàce warunki i wymagania:
1) mieç siedzib´ lub miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
2) posiadaç warunki lokalowe i wyposa˝enie dydaktyczne gwarantujàce
przeprowadzenie kursu dokszta∏cajàcego zgodnie z jego programem;
3) zapewniç prowadzenie kursu dokszta∏cajàcego przez wyk∏adowców,
którzy:
a) posiadajà wy˝sze wykszta∏cenie
i co najmniej pi´cioletnià praktyk´
zawodowà w dziedzinie: w∏aÊciwoÊci towarów niebezpiecznych, konstrukcji i eksploatacji opakowaƒ,
cystern i pojazdów przeznaczonych
do ich przewozu, ratownictwa drogowego i chemicznego, ochrony
przeciwpo˝arowej lub bezpieczeƒstwa ruchu drogowego lub
b) posiadajà Êwiadectwo doradcy,
o którym mowa w art. 24 ust. 1
pkt 4;
4) posiadaç zbiór przepisów w zakresie
przewozu towarów niebezpiecznych
oraz Êrodki dydaktyczne, w∏aÊciwe
do rodzaju prowadzonego kursu dokszta∏cajàcego, w szczególnoÊci:
plansze, przeêrocza, fotografie, filmy, oprogramowanie komputerowe, modele pojazdów i przesy∏ek,
wzory dokumentów;
5) posiadaç mo˝liwoÊç przeprowadzania çwiczeƒ praktycznych obj´tych
tematykà kursu dokszta∏cajàcego.
3. Dzia∏alnoÊç, o której mowa w ust. 1,
mo˝e wykonywaç przedsi´biorca:
1) w stosunku do którego nie zosta∏a
otwarta likwidacja lub nie og∏oszono upad∏oÊci;
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2) numer w rejestrze przedsi´biorców
albo ewidencji dzia∏alnoÊci gospodarczej;

2) który nie by∏ prawomocnie skazany
za przest´pstwo pope∏nione w celu
osiàgni´cia korzyÊci majàtkowych
lub przest´pstwo przeciwko dokumentom — dotyczy osoby fizycznej
lub cz∏onków organów osoby prawnej.
4. Wpis do rejestru przedsi´biorców prowadzàcych kursy dokszta∏cajàce jest dokonywany na pisemny wniosek przedsi´biorcy zawierajàcy nast´pujàce dane:

3) numer identyfikacji
(NIP) przedsi´biorcy;

4) siedziba przedsi´biorcy i jego adres;
5) zakres prowadzonych kursów.
3. W celu wykazania spe∏niania wymagaƒ, o których mowa w art. 12 ust. 2
i 3, przedsi´biorca jest obowiàzany posiadaç:

1) firm´ przedsi´biorcy oraz jego siedzib´ i adres albo adres zamieszkania;

1) dokument okreÊlajàcy status jednostki b´dàcej osobà prawnà lub
jednostkà organizacyjnà nieposiadajàcà osobowoÊci prawnej albo
dokument stwierdzajàcy to˝samoÊç
osoby fizycznej;

2) numer w rejestrze przedsi´biorców
albo ewidencji dzia∏alnoÊci gospodarczej;

2) kopi´ zaÊwiadczenia o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej (NIP);

3) numer identyfikacji podatkowej
(NIP), o ile przedsi´biorca taki numer posiada;

3) szczegó∏owy program kursów dokszta∏cajàcych zawierajàcy tematy
zaj´ç, ze wskazaniem czasu ich trwania oraz metod nauczania;

4) zakres prowadzonych kursów;
5) dat´ i podpis przedsi´biorcy.
5. Wraz z wnioskiem, o którym mowa
w ust. 4, przedsi´biorca sk∏ada oÊwiadczenie nast´pujàcej treÊci:

4) kopie dokumentów potwierdzajàcych kwalifikacje oraz przedmiot
dzia∏alnoÊci zawodowej wyk∏adowców.”;

„OÊwiadczam, ˝e:
1) dane zawarte we wniosku o wpis do
rejestru przedsi´biorców prowadzàcych kursy dokszta∏cajàce sà kompletne i zgodne z prawdà;
2) znane mi sà i spe∏niam warunki wykonywania dzia∏alnoÊci gospodarczej w zakresie prowadzenia kursów
dokszta∏cajàcych, okreÊlone w ustawie z dnia 28 paêdziernika 2002 r.
o przewozie drogowym towarów
niebezpiecznych.”.
6. OÊwiadczenie powinno równie˝ zawieraç:
1) firm´ przedsi´biorcy;
2) oznaczenie miejsca i dat´ z∏o˝enia
oÊwiadczenia;
3) podpis osoby uprawnionej do reprezentowania przedsi´biorcy, ze
wskazaniem imienia i nazwiska oraz
pe∏nionej funkcji.”;
2) art. 13 otrzymuje brzmienie:
„Art. 13. 1. Organem prowadzàcym rejestr przedsi´biorców prowadzàcych kursy dokszta∏cajàce jest marsza∏ek województwa.
2. Wpisowi do rejestru, o którym mowa
w ust. 1, podlegajà nast´pujàce dane:
1) firma przedsi´biorcy;

podatkowej

3) art. 14 otrzymuje brzmienie:
„Art. 14. Jednostka wojskowa mo˝e prowadziç
kursy dokszta∏cajàce dla ˝o∏nierzy wyznaczonych do przewozu towarów niebezpiecznych, po spe∏nieniu wymagaƒ, o których mowa w art. 12 ust. 2 pkt 2—5.”;
4) w art. 15:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Marsza∏ek województwa ma prawo prowadziç kontrol´ w zakresie:
1) spe∏niania przez prowadzàcego kurs warunków i wymagaƒ, o których mowa
w art. 12 ust. 2 i 3;
2) zgodnoÊci prowadzonego kursu z:
a) przepisami, o których mowa w art. 18
ust. 2,
b) informacjà, o której mowa w art. 16
ust. 1 pkt 1 i ust. 2.”,
b) po ust. 4 dodaje si´ ust. 4a w brzmieniu:
„4a. Marsza∏ek województwa, w przypadku
ustalenia przez osob´ upowa˝nionà do
kontroli naruszeƒ warunków wykonywania
dzia∏alnoÊci, mo˝e wyznaczyç termin ich
usuni´cia.”;
5) art. 17 otrzymuje brzmienie:
„Art. 17. 1. Marsza∏ek województwa wydaje decyzj´ o zakazie prowadzenia przez przedsi´biorc´ kursów dokszta∏cajàcych,
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w przypadkach okreÊlonych w przepisach ustawy z dnia 2 lipca 2004 r.
o swobodzie dzia∏alnoÊci gospodarczej.
2. Ra˝àcym naruszeniem warunków
wykonywania dzia∏alnoÊci w zakresie prowadzenia kursów dokszta∏cajàcych jest:
1) prowadzenie kursów w sposób
niezgodny z:
a) przepisami, o których mowa
w art. 18 ust. 2,
b) dokumentacjà, o której mowa
w art. 13 ust. 3 pkt 3 i 4,
c) informacjà, o której mowa
w art. 16 ust. 1 pkt 1 i ust. 2;
2) wydanie niezgodnie ze stanem
faktycznym zaÊwiadczenia o ukoƒczeniu kursu dokszta∏cajàcego;
3) niez∏o˝enie informacji, o której
mowa w art. 16 ust. 1 pkt 1, lub
niedokonanie aktualizacji listy
uczestników, o której mowa
w art. 16 ust. 2;
4) niezapewnienie udzia∏u przedstawiciela marsza∏ka województwa
w sk∏adzie komisji przeprowadzajàcej egzamin koƒczàcy kurs dokszta∏cajàcy;
5) utrudnienie przeprowadzenia kontroli kursu dokszta∏cajàcego.
3. W przypadku wykreÊlenia przedsi´biorcy z rejestru przedsi´biorców
prowadzàcych kursy dokszta∏cajàce,
ponowny wpis do rejestru dzia∏alnoÊci regulowanej w tym zakresie mo˝e nastàpiç jedynie na
zasadach i w terminie okreÊlonych w art. 72 ustawy z dnia 2 lipca
2004 r. o swobodzie dzia∏alnoÊci gospodarczej.”;
6) w art. 18 w ust. 2:
a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) szczegó∏owe wymagania w stosunku do
przedsi´biorców wykonujàcych dzia∏alnoÊç
w zakresie prowadzenia kursów dokszta∏cajàcych;”,
b) po pkt 1 dodaje si´ pkt 1a w brzmieniu:
„1a) wzór wniosku o wpis do rejestru przedsi´biorców prowadzàcych kursy dokszta∏cajàce oraz wzór zaÊwiadczenia potwierdzajàcego wpis przedsi´biorcy do tego rejestru;”;
7) art. 25 otrzymuje brzmienie:
„Art. 25. Kurs poczàtkowy oraz kurs doskonalàcy
prowadzà przedsi´biorcy, o których mowa w art. 12, i jednostki wojskowe, o których mowa w art. 14.”;
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8) art. 38 otrzymuje brzmienie:
„Art. 38. Przedsi´biorców zagranicznych z paƒstw
cz∏onkowskich Unii Europejskiej uznaje
si´ za spe∏niajàcych warunek, o którym
mowa w art. 12 ust. 2 pkt 1.”.
Art. 55. W ustawie z dnia 18 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeƒ spo∏ecznych oraz
o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 241,
poz. 2074 oraz z 2004 r. Nr 121, poz. 1264) uchyla si´
art. 19.
Art. 56. W ustawie z dnia 28 lutego 2003 r. — Prawo upad∏oÊciowe i naprawcze (Dz. U. Nr 60, poz. 535,
z póên. zm.38)) w art. 496 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Z dniem wszcz´cia post´powania naprawczego
przedsi´biorca sk∏ada wniosek o wpis informacji
o wszcz´ciu post´powania naprawczego odpowiednio do Krajowego Rejestru Sàdowego albo
ewidencji dzia∏alnoÊci gospodarczej.”.
Art. 57. W ustawie z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. Nr 86, poz. 789, z póên.
zm.39)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) w art. 43 uchyla si´ ust. 6;
2) w art. 48:
a) w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) numer w rejestrze przedsi´biorców albo
ewidencji dzia∏alnoÊci gospodarczej;”,
b) w ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) odpis z rejestru przedsi´biorców albo zaÊwiadczenie o wpisie do ewidencji dzia∏alnoÊci gospodarczej;”.
Art. 58. W ustawie z dnia 12 czerwca 2003 r. — Prawo pocztowe (Dz. U. Nr 130, poz. 1188 oraz z 2004 r.
Nr 69, poz. 627, Nr 96, poz. 959 i Nr 171, poz. 1800)
wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) art. 6 otrzymuje brzmienie:
„Art. 6. 1. Wykonywanie dzia∏alnoÊci pocztowej
w zakresie przyjmowania, przemieszczania i dor´czania w obrocie krajowym
i zagranicznym przesy∏ek:
1) przesy∏ek dla ociemnia∏ych,
2) z korespondencjà do 2 000 g, z wy∏àczeniem:
a) przesy∏ek, o których mowa w art. 47
ust. 1 pkt 1 lit. a i pkt 2, z zastrze˝eniem art. 47 ust. 2 i 4,
b) przesy∏ek przyjmowanych, przemieszczanych
i
dor´czanych
w sposób inny ni˝ okreÊlony dla
powszechnych us∏ug pocztowych
————————
38) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2003 r. Nr 217, poz. 2125 oraz z 2004 r. Nr 91, poz. 870
i 871, Nr 96, poz. 959, Nr 121, poz. 1264 i Nr 146,
poz. 1546.
39) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2003 r. Nr 170, poz. 1652 i Nr 203, poz. 1966 oraz
z 2004 r. Nr 92, poz. 883, Nr 96, poz. 959 i Nr 97, poz. 962.
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— wymaga zezwolenia na wykonywanie dzia∏alnoÊci pocztowej, zwanego dalej „zezwoleniem”, je˝eli przepisy ustawy nie stanowià inaczej.
2. Wykonywanie dzia∏alnoÊci pocztowej
niewymagajàcej zezwolenia jest dzia∏alnoÊcià regulowanà w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r.
o swobodzie dzia∏alnoÊci gospodarczej
(Dz. U. Nr 173, poz. 1807) i podlega wpisowi do rejestru operatorów pocztowych, zwanego dalej „rejestrem”, na
podstawie pisemnego wniosku.
3. Nie wymaga wpisu do rejestru dzia∏alnoÊç pocztowa polegajàca na przyjmowaniu, przemieszczaniu i dor´czaniu
druków bezadresowych.
4. Nie wymaga wpisu do rejestru dzia∏alnoÊç wykonywana przez agenta lub agenta pocztowego na podstawie umowy
agencyjnej, zawartej z operatorem zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.
5. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje si´ do
wykonywania dzia∏alnoÊci pocztowej
przez operatora publicznego w zakresie
Êwiadczenia powszechnych us∏ug pocztowych, o których mowa w art. 46.”;

Poz. 1808
3) okreÊla w regulaminie Êwiadczenia
us∏ug okolicznoÊci uznania us∏ugi
pocztowej za niewykonanà lub nienale˝ycie wykonanà oraz przejrzyste
i niedyskryminujàce warunki post´powania reklamacyjnego i rozpatrywania skarg;
4) nie by∏ prawomocnie skazany za
umyÊlne przest´pstwo przeciwko
ochronie informacji, wiarygodnoÊci
dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieni´dzmi
i papierami wartoÊciowymi lub
umyÊlne przest´pstwo skarbowe —
dotyczy to osób fizycznych wykonujàcych we w∏asnym imieniu dzia∏alnoÊç gospodarczà lub osób kierujàcych dzia∏alnoÊcià osób prawnych
lub jednostek organizacyjnych nieb´dàcych osobà prawnà, którym odr´bna ustawa przyznaje zdolnoÊç
prawnà;
5) zapewnia, ˝e wykonywanie dzia∏alnoÊci obj´tej wpisem do rejestru nie
zagra˝a obronnoÊci, bezpieczeƒstwu
paƒstwa lub bezpieczeƒstwu i porzàdkowi publicznemu.”;

6) art. 15 otrzymuje brzmienie:
2) art. 7 otrzymuje brzmienie:
„Art. 7. Wydanie, odmowa wydania lub cofni´cie
zezwolenia nast´puje w drodze decyzji.”;
3) art. 8 otrzymuje brzmienie:
„Art. 8. Organem w∏aÊciwym w sprawach zezwoleƒ oraz wpisu do rejestru jest Prezes
Urz´du Regulacji Telekomunikacji i Poczty,
zwany dalej „Prezesem URTiP”.”;
4) w art. 9:
a) w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) numer w rejestrze przedsi´biorców albo
w innym w∏aÊciwym rejestrze lub w ewidencji dzia∏alnoÊci gospodarczej oraz numer
identyfikacji podatkowej (NIP);”,
b) w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) aktualny odpis zaÊwiadczenia o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej (NIP);”;
5) po art. 14 dodaje si´ art. 14a w brzmieniu:
„Art. 14a. Dzia∏alnoÊç pocztowà w zakresie obj´tym obowiàzkiem wpisu do rejestru mo˝e wykonywaç przedsi´biorca, który:
1) zapewnia warunki do przestrzegania
tajemnicy pocztowej, o której mowa
w art. 39 ust. 1;
2) zapewnia bezpieczeƒstwo przesy∏ek
na poszczególnych etapach Êwiadczenia us∏ugi w zakresie, o którym
mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz 5;

„Art. 15. 1. Wniosek o wpis do rejestru zawiera
nast´pujàce dane:
1) firm´ przedsi´biorcy, jego siedzib´
i adres albo adres zamieszkania;
2) oznaczenie formy prawnej i numer
w rejestrze przedsi´biorców albo
w innym w∏aÊciwym rejestrze lub
w ewidencji dzia∏alnoÊci gospodarczej;
3) numer identyfikacji podatkowej
(NIP), o ile przedsi´biorca taki numer posiada;
4) okreÊlenie zakresu zamierzonej
dzia∏alnoÊci pocztowej;
5) obszar, na którym b´dzie wykonywana dzia∏alnoÊç pocztowa.
2. Wraz z wnioskiem, o którym mowa
w ust. 1, przedsi´biorca sk∏ada
oÊwiadczenie
nast´pujàcej
treÊci:
„OÊwiadczam, ˝e:
1) dane zawarte we wniosku o wpis
do rejestru operatorów pocztowych sà kompletne i zgodne
z prawdà;
2) znane mi sà i spe∏niam warunki wykonywania dzia∏alnoÊci gospodarczej w zakresie obj´tym obowiàzkiem uzyskania wpisu do rejestru
operatorów pocztowych, okreÊlone
w ustawie z dnia 12 czerwca 2003 r.
— Prawo pocztowe.”.
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3. OÊwiadczenie powinno równie˝ zawieraç:

1) oznaczenie operatora, jego siedziby
i adresu;

1) firm´ przedsi´biorcy, jego siedzib´
i adres;

2) numer w rejestrze przedsi´biorców
albo w innym w∏aÊciwym rejestrze
lub w ewidencji dzia∏alnoÊci gospodarczej oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP);

2) oznaczenie miejsca i dat´ z∏o˝enia
oÊwiadczenia;
3) podpis osoby uprawnionej do reprezentowania przedsi´biorcy, ze
wskazaniem imienia i nazwiska oraz
pe∏nionej funkcji.
4. Przedsi´biorca jest obowiàzany przechowywaç, przez okres wykonywanej
dzia∏alnoÊci pocztowej, wszystkie dokumenty niezb´dne do wykazania
spe∏nienia warunków wykonywania
dzia∏alnoÊci obj´tej obowiàzkiem wpisu do rejestru.”;
7) uchyla si´ art. 16;
8) art. 17 otrzymuje brzmienie:
„Art. 17. 1. Operator pocztowy wykonujàcy dzia∏alnoÊç pocztowà jest obowiàzany
zg∏osiç do Prezesa URTiP:
1) w przypadku dzia∏alnoÊci obj´tej zezwoleniem — zmiany danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 oraz ust. 2
pkt 1 i 3 lit. a i b,
2) w przypadku dzia∏alnoÊci obj´tej wpisem do rejestru — zmiany danych,
o których mowa w art. 15 ust. 1
— w terminie 14 dni od dnia ich powstania.
2. Operator
wykonujàcy
dzia∏alnoÊç
pocztowà na podstawie udzielonego
zezwolenia lub wpisu do rejestru
jest obowiàzany zg∏osiç do Prezesa
URTiP fakt zawieszenia albo zakoƒczenia dzia∏alnoÊci pocztowej w terminie
14 dni od dnia zawieszenia albo zakoƒczenia tej dzia∏alnoÊci.”;

3) zakres wykonywanej dzia∏alnoÊci
pocztowej z uwzgl´dnieniem podzia∏u okreÊlonego w art. 6 ust. 1 i 2;
4) w przypadku operatorów wykonujàcych dzia∏alnoÊç obj´tà zezwoleniem — okres wa˝noÊci zezwolenia;
5) obszar wykonywanej dzia∏alnoÊci
pocztowej;
6) informacje o zmianie danych, o których mowa w pkt 1—5, jak równie˝
o fakcie zawieszenia albo zakoƒczenia wykonywania dzia∏alnoÊci pocztowej.
2. Rejestr sk∏ada si´ z dwóch cz´Êci:
1) rejestru zezwoleƒ, o których mowa
w art. 6 ust. 1;
2) rejestru dzia∏alnoÊci pocztowej niewymagajàcej zezwolenia, o której
mowa w art. 6 ust. 2.
3. Rejestr jest jawny.
4. Rejestr mo˝e byç prowadzony w systemie informatycznym.
5. Prezes URTiP dokonuje wpisu do rejestru w terminie 7 dni od daty wydania
zezwolenia lub daty wp∏ywu wniosku
o wpis do rejestru wraz z oÊwiadczeniem, o którym mowa w art. 15 ust. 2.
6. Prezes URTiP dokonuje zmiany danych
obj´tych rejestrem, o których mowa
w art. 15 ust. 1, w terminie 7 dni od
dnia wp∏ywu zg∏oszenia o zmianie danych.” ;
12) po art. 20 dodaje si´ art. 20a w brzmieniu:

9) art. 18 otrzymuje brzmienie:
„Art. 18. Do rozszerzenia zakresu lub obszaru dzia∏alnoÊci obj´tej zezwoleniem lub wpisem
do rejestru stosuje si´ odpowiednio przepisy art. 9—12 lub art. 15.”;

„Art. 20a. W zakresie nieuregulowanym w ustawie,
do dzia∏alnoÊci pocztowej stosuje si´
przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r.
o swobodzie dzia∏alnoÊci gospodarczej.”;
13) w art. 22 w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

10) art. 19 otrzymuje brzmienie:
„Art. 19. Uprawnienia z tytu∏u wydanego przedsi´biorcy zezwolenia, jak równie˝
uprawnienia wynikajàce z dokonanego
wpisu do rejestru nie przechodzà na
podmioty powsta∏e w wyniku jego podzia∏u albo ∏àczenia si´ z innymi podmiotami.”;
11) art. 20 otrzymuje brzmienie:
„Art. 20. 1. Prezes URTiP prowadzi rejestr obejmujàcy:

„4) us∏uga pocztowa mia∏aby byç wykonywana
w ca∏oÊci lub w cz´Êci na obszarze nieobj´tym
zezwoleniem lub wpisem do rejestru;”;
14) w art. 63 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Prezes URTiP sprawuje kontrol´:
1) dzia∏alnoÊci pocztowej wykonywanej na
podstawie ustawy:
a) w zakresie naruszania przez innych
przedsi´biorców uprawnieƒ zastrze˝onych dla operatora publicznego,
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b) w zakresie Êwiadczenia us∏ug pocztowych,
c) w zakresie stosowania przez operatora
Êwiadczàcego powszechne us∏ugi pocztowe minimalnych wymagaƒ dotyczàcych jakoÊci powszechnych us∏ug pocztowych, o których mowa w art. 46 ust. 3
pkt 1 lit. b,
d) w zakresie obowiàzków dotyczàcych zapewnienia przez operatora Êwiadczàcego
powszechne us∏ugi pocztowe osobom
niepe∏nosprawnym dost´pu do Êwiadczonych powszechnych us∏ug pocztowych,
e) w sposób niezgodny z warunkami okreÊlonymi w zezwoleniu lub wymaganymi
dla wykonywania dzia∏alnoÊci pocztowej
na podstawie wpisu do rejestru;
2) w celu wykrywania dzia∏alnoÊci wykonywanej bez wymaganego zezwolenia lub wpisu
do rejestru.”;
15) w art. 64 uchyla si´ ust. 2;
16) w art. 65 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. W przypadku stwierdzenia Êwiadczenia us∏ug
pocztowych bez wymaganego zezwolenia lub
wpisu do rejestru, Prezes URTiP wydaje decyzj´ nakazujàcà wstrzymanie dzia∏alnoÊci. Decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu.”;
17) w art. 67 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Poz. 1808
d) nie przedk∏ada informacji, o której mowa
w art. 44 ust. 1a;
6) b´dàc operatorem:
a) nie przedk∏ada informacji, o której mowa
w art. 44 ust. 1 i 2,
b) nie zg∏asza Prezesowi URTiP zmian stanu
faktycznego i prawnego obj´tego zezwoleniem lub wpisem do rejestru,
c) nie stosuje znaków op∏aty pocztowej
i oznaczeƒ w sposób okreÊlony w art. 31
ust. 1 i 2,
d) nie przedk∏ada wymaganego sprawozdania o dzia∏alnoÊci pocztowej albo wymaganej informacji o zakresie tej dzia∏alnoÊci.”.

Art. 59. W ustawie z dnia 12 czerwca 2003 r. o terminach zap∏aty w transakcjach handlowych (Dz. U.
Nr 139, poz. 1323 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177 i Nr 96,
poz. 959) w art. 3 pkt 1 i 2 otrzymujà brzmienie:
„1) przedsi´biorcy w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia
2 lipca 2004 r. o swobodzie dzia∏alnoÊci gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1807);
2) podmioty prowadzàce dzia∏alnoÊç, o której mowa w art. 3 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie dzia∏alnoÊci gospodarczej;”.
Art. 60. W ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r.
o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 128, poz. 1176
oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959) art. 116 otrzymuje
brzmienie:

„1. Karze pieni´˝nej podlega podmiot, który:
1) Êwiadczy us∏ugi pocztowe bez wymaganego zezwolenia, wbrew jego warunkom lub
bez wpisu do rejestru;
2) nie b´dàc operatorem publicznym, Êwiadczy us∏ugi zastrze˝one niezgodnie z art. 47
ust. 2;
3) emituje znaki op∏aty pocztowej niezg∏oszone do wykazu lub znaki niezgodne z wymaganiami ustawy albo emituje karty pocztowe lub koperty z nadrukowanym znakiem
op∏aty pocztowej niezgodnie z wymaganiami ustawy;
4) nie wype∏nia obowiàzków lub zadaƒ na
rzecz obronnoÊci i bezpieczeƒstwa paƒstwa
lub bezpieczeƒstwa i porzàdku publicznego,
w zakresie i na warunkach okreÊlonych
w ustawie;
5) b´dàc operatorem Êwiadczàcym powszechne us∏ugi pocztowe:
a) nie stosuje wymagaƒ, o których mowa
w art. 52 ust. 1 i 2,
b) nie przedk∏ada w trybie lub terminie informacji, o których mowa w art. 52 ust. 3,
c) nie przedk∏ada w trybie lub terminie sprawozdania, o którym mowa w art. 52 ust. 6,

„Art. 116. Cudzoziemiec korzystajàcy z ochrony czasowej mo˝e wykonywaç prac´ bez zezwolenia na prac´ lub wykonywaç dzia∏alnoÊç
gospodarczà na zasadach okreÊlonych
w ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie dzia∏alnoÊci gospodarczej (Dz. U.
Nr 173, poz. 1807).”.
Art. 61. W ustawie z dnia 26 czerwca 2003 r. o nasiennictwie (Dz. U. Nr 137, poz. 1299 oraz z 2004 r.
Nr 96, poz. 959) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) art. 54 otrzymuje brzmienie:
„Art. 54. 1. Dzia∏alnoÊç gospodarcza w zakresie
obrotu materia∏em siewnym jest dzia∏alnoÊcià regulowanà w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r.
o swobodzie dzia∏alnoÊci gospodarczej
(Dz. U. Nr 173, poz. 1807) i wymaga
wpisu do rejestru przedsi´biorców dokonujàcych obrotu materia∏em siewnym, zwanego dalej „rejestrem”.
2. Przepisy ust. 1 nie dotyczà dostawców
i producentów materia∏u siewnego
rozmno˝eniowego roÊlin warzywnych
i ozdobnych oraz materia∏u szkó∏karskiego wytworzonego i sprzedawanego na terenie tego samego powiatu,
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je˝eli jest przeznaczony na niezarobkowe potrzeby w∏asne odbiorcy.
3. Organem prowadzàcym rejestr jest
wojewódzki inspektor w∏aÊciwy ze
wzgl´du na miejsce zamieszkania albo
siedzib´ przedsi´biorcy.
4. Wniosek o wpis do rejestru zawiera
nast´pujàce dane:
1) firm´, miejsce zamieszkania albo
siedzib´ i adres przedsi´biorcy, albo
adres zamieszkania;
2) numer w rejestrze przedsi´biorców
albo w ewidencji dzia∏alnoÊci gospodarczej;
3) numer identyfikacji podatkowej
(NIP), o ile przedsi´biorca taki numer posiada;
4) oznaczenie rodzaju wykonywanej
dzia∏alnoÊci;
5) imi´ i nazwisko osoby upowa˝nionej do kontaktów z wojewódzkim inspektorem;
6) dat´ i podpis przedsi´biorcy.
5. Wraz z wnioskiem przedsi´biorca sk∏ada oÊwiadczenie nast´pujàcej treÊci:
„OÊwiadczam, ˝e:
1) dane zawarte we wniosku o wpis do
rejestru przedsi´biorców dokonujàcych obrotu materia∏em siewnym
sà kompletne i zgodne z prawdà;
2) znane mi sà i spe∏niam warunki wykonywania dzia∏alnoÊci gospodarczej w zakresie obrotu materia∏em
siewnym, okreÊlone w ustawie
z dnia 26 czerwca 2003 r. o nasiennictwie.”.
6. OÊwiadczenie powinno równie˝ zawieraç:
1) firm´ przedsi´biorcy, jego siedzib´
i adres;
2) oznaczenie miejsca i dat´ z∏o˝enia
oÊwiadczenia;
3) podpis osoby uprawnionej do reprezentowania przedsi´biorcy, ze
wskazaniem imienia i nazwiska oraz
pe∏nionej funkcji.
7. Wpisowi do rejestru podlegajà dane,
o których mowa w ust. 4 pkt 1—5,
z wyjàtkiem adresu zamieszkania, je˝eli jest on inny ni˝ adres siedziby.
8. Rejestr mo˝e byç prowadzony w systemie informatycznym.
9. W zakresie nieuregulowanym w ustawie do dzia∏alnoÊci, o której mowa
w ust. 1, stosuje si´ przepisy ustawy
z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie dzia∏alnoÊci gospodarczej.”;
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2) w art. 70 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) prowadzi obrót materia∏em siewnym bez wpisu do rejestru,”.
Art. 62. W ustawie z dnia 2 paêdziernika 2003 r.
o biokomponentach stosowanych w paliwach ciek∏ych i biopaliwach ciek∏ych (Dz. U. Nr 199, poz. 1934
oraz z 2004 r. Nr 34, poz. 293 i Nr 109, poz. 1160) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) w art. 2:
a) pkt 9 otrzymuje brzmienie:
„9) wytwórca — przedsi´biorc´ w rozumieniu
ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie
dzia∏alnoÊci gospodarczej (Dz. U. Nr 173,
poz. 1807) wytwarzajàcego lub magazynujàcego biokomponenty;”,
b) pkt 12 otrzymuje brzmienie:
„12) producent — przedsi´biorc´ w rozumieniu
ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie
dzia∏alnoÊci gospodarczej posiadajàcego
koncesj´ na wytwarzanie lub obrót paliwami ciek∏ymi, wydanà na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. —
Prawo energetyczne (Dz. U. z 2003 r.
Nr 153, poz. 1504, z póên. zm.40)), zajmujàcego si´ produkcjà, importem lub komponowaniem i wprowadzaniem do obrotu
paliw ciek∏ych lub biopaliw ciek∏ych;”;
2) rozdzia∏ 2 otrzymuje brzmienie:
„Rozdzia∏ 2
Wytwarzanie lub magazynowanie biokomponentów
Art. 3. 1. Dzia∏alnoÊç gospodarcza w zakresie wytwarzania lub magazynowania biokomponentów jest dzia∏alnoÊcià regulowanà
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
2 lipca 2004 r. o swobodzie dzia∏alnoÊci
gospodarczej i wymaga wpisu do rejestru przedsi´biorców wytwarzajàcych
lub magazynujàcych biokomponenty,
zwanego dalej „rejestrem”.
2. Organem prowadzàcym rejestr jest minister w∏aÊciwy do spraw rynków rolnych,
zwany dalej „organem rejestrowym”.
Art. 4. 1. Przedsi´biorca wykonujàcy dzia∏alnoÊç,
o której mowa w art. 3 ust. 1, jest obowiàzany spe∏niaç nast´pujàce warunki:
1) posiadaç tytu∏ prawny do obiektów
budowlanych, w których b´dzie wykonywana dzia∏alnoÊç;
2) dysponowaç odpowiednimi urzàdzeniami technicznymi i obiektami budowlanymi, umo˝liwiajàcymi prawid∏owe wykonywanie dzia∏alnoÊci;
————————
40) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 203, poz. 1966 oraz
z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 34, poz. 293, Nr 91, poz. 875
i Nr 96, poz. 959.
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3) zapewniç, aby urzàdzenia techniczne
i obiekty budowlane przeznaczone do
wykonywania dzia∏alnoÊci spe∏nia∏y
wymagania okreÊlone w przepisach
o ochronie przeciwpo˝arowej, sanitarnych i o ochronie Êrodowiska.
2. Dzia∏alnoÊç w zakresie wytwarzania lub
magazynowania biokomponentów mo˝e
wykonywaç przedsi´biorca, który nie by∏
karany za przest´pstwa przeciwko mieniu, wiarygodnoÊci dokumentów, obrotowi pieni´dzmi i papierami wartoÊciowymi, przeciwko obrotowi gospodarczemu oraz skarbowe.
3. Wpisu do rejestru dokonuje si´ na pisemny wniosek przedsi´biorcy, zawierajàcy nast´pujàce dane:
1) firm´ przedsi´biorcy, jego siedzib´
i adres albo adres zamieszkania;
2) numer w rejestrze przedsi´biorców albo ewidencji dzia∏alnoÊci gospodarczej;
3) numer identyfikacji podatkowej (NIP),
o ile przedsi´biorca taki numer posiada;
4) okreÊlenie rodzaju i zakresu dzia∏alnoÊci;
5) wskazanie miejsca lub miejsc wykonywania dzia∏alnoÊci;
6) oÊwiadczenie, ˝e w chwili sk∏adania
wniosku przedsi´biorca nie zalega
z wp∏atami na rzecz organów podatkowych, Zak∏adu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych albo Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo∏ecznego.
4. Wraz z wnioskiem przedsi´biorca sk∏ada
oÊwiadczenie nast´pujàcej treÊci:
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Art. 5. 1. Wpisowi do rejestru podlegajà nast´pujàce dane:
1) firma, siedziba przedsi´biorcy, jego
adres oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP);
2) okreÊlenie rodzaju i zakresu dzia∏alnoÊci;
3) okreÊlenie miejsca lub miejsc wykonywania dzia∏alnoÊci;
4) data dokonania wpisu.
2. Rejestr mo˝e byç prowadzony w systemie informatycznym.
3. Rejestr jest jawny.
Art. 6. 1. Organ rejestrowy jest uprawniony do
kontroli dzia∏alnoÊci wykonywanej w zakresie obj´tym wpisem.
2. Kontrola dotyczy przestrzegania warunków wykonywania dzia∏alnoÊci obj´tej
wpisem.
3. Kontrol´ przeprowadza si´ na podstawie
pisemnego upowa˝nienia wydanego
przez organ prowadzàcy rejestr, które powinno zawieraç:
1) numer upowa˝nienia;
2) wskazanie podstawy prawnej przeprowadzenia kontroli;
3) oznaczenie organu kontroli;
4) imi´ i nazwisko, stanowisko s∏u˝bowe oraz numer legitymacji s∏u˝bowej;
5) okreÊlenie zakresu kontroli;

„OÊwiadczam, ˝e:

6) oznaczenie przedsi´biorcy obj´tego
kontrolà;

1) dane zawarte we wniosku o wpis do
rejestru przedsi´biorców wytwarzajàcych lub magazynujàcych biokomponenty sà kompletne i zgodne z prawdà;

7) wskazanie daty rozpocz´cia i przewidywanego terminu zakoƒczenia kontroli;

2) znane mi sà i spe∏niam warunki wykonywania dzia∏alnoÊci w zakresie wytwarzania lub magazynowania biokomponentów, okreÊlone w ustawie
z dnia 2 paêdziernika 2003 r. o biokomponentach stosowanych w paliwach ciek∏ych i biopaliwach ciek∏ych.”.

9) pouczenie o prawach i obowiàzkach
kontrolowanego przedsi´biorcy;

5. OÊwiadczenie powinno równie˝ zawieraç:
1) firm´ przedsi´biorcy, jego siedzib´
i adres;
2) oznaczenie miejsca i dat´ z∏o˝enia
oÊwiadczenia;
3) podpis osoby uprawnionej do reprezentowania przedsi´biorcy, ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pe∏nionej
funkcji.

8) podpis osoby udzielajàcej upowa˝nienia, z podaniem zajmowanego
stanowiska lub funkcji;

10) termin wa˝noÊci upowa˝nienia.
4. Osoby upowa˝nione do przeprowadzania kontroli sà uprawnione w szczególnoÊci do:
1) wst´pu na teren nieruchomoÊci,
obiektów, lokali lub ich cz´Êci, gdzie
jest wykonywana dzia∏alnoÊç, o której
mowa w art. 3 ust. 1;
2) ˝àdania ustnych lub pisemnych wyjaÊnieƒ, okazania dokumentów lub innych noÊników informacji oraz udost´pniania danych majàcych zwiàzek
z przedmiotem kontroli.
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5. CzynnoÊci kontrolnych dokonuje si´
w obecnoÊci przedsi´biorcy lub osoby
przez niego upowa˝nionej.
6. Z przeprowadzonej kontroli sporzàdza si´
protokó∏, który podpisujà przeprowadzajàcy kontrol´ i osoba, o której mowa
w ust. 5. W razie odmowy podpisania protoko∏u przez osob´, o której mowa w ust. 5,
przeprowadzajàcy kontrol´ zamieszcza
stosownà adnotacj´ w protokole.
7. Organ prowadzàcy rejestry mo˝e upowa˝niç do dokonywania kontroli, o której
mowa w ust. 1, inny organ administracji
wyspecjalizowany w kontroli danego rodzaju dzia∏alnoÊci. Przepisy ust. 2—6 stosuje si´ odpowiednio.
Art. 7. 1. Organ prowadzàcy rejestr wydaje decyzj´ o zakazie wykonywania przez przedsi´biorc´ dzia∏alnoÊci polegajàcej na wytwarzaniu lub magazynowaniu biokomponentów w przypadkach okreÊlonych
w ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie dzia∏alnoÊci gospodarczej.
2. W razie zakoƒczenia lub zawieszenia
dzia∏alnoÊci w zakresie wytwarzania lub
magazynowania
biokomponentów
przedsi´biorca jest obowiàzany zawiadomiç o tym, w terminie 14 dni od dnia zakoƒczenia lub zawieszenia wykonywania
dzia∏alnoÊci gospodarczej, organ rejestrowy.
Art. 8. W sprawach nieuregulowanych w ustawie
stosuje si´ przepisy ustawy z dnia
2 lipca 2004 r. o swobodzie dzia∏alnoÊci gospodarczej.”;
3) w art. 17 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Karze pieni´˝nej podlega ten, kto:
1) bez wpisu do rejestru wytwarza lub magazynuje biokomponenty;
2) nie z∏o˝y∏ w terminie, b´dàc do tego obowiàzanym, sprawozdania kwartalnego, o którym mowa w art. 15 ust. 1 i 2, lub poda∏
w tym sprawozdaniu nieprawdziwe dane;
3) b´dàc producentem, nie wprowadzi∏ biokomponentów albo wprowadza do obrotu,
w danym roku kalendarzowym, biokomponenty w iloÊci mniejszej ni˝ okreÊlona na
podstawie art. 12 ust. 6;
4) produkujàc paliwa ciek∏e lub biopaliwa ciek∏e, korzysta z biokomponentów pochodzàcych ze êróde∏ innych ni˝ okreÊlone w art. 12
ust. 3;
5) wprowadza do obrotu biokomponenty niezgodne z wymaganiami jakoÊciowymi.”.
Art. 63. W ustawie z dnia 18 grudnia 2003 r.
o ochronie roÊlin (Dz. U. z 2004 r. Nr 11, poz. 94 i Nr 96,
poz. 959) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
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1) art. 64 otrzymuje brzmienie:
„Art. 64. 1. Dzia∏alnoÊç gospodarcza w zakresie
konfekcjonowania lub obrotu Êrodkami ochrony roÊlin jest dzia∏alnoÊcià regulowanà w rozumieniu ustawy z dnia
2 lipca 2004 r. o swobodzie dzia∏alnoÊci
gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1807)
i wymaga wpisu do rejestru przedsi´biorców wykonujàcych dzia∏alnoÊç
w zakresie konfekcjonowania lub obrotu Êrodkami ochrony roÊlin, zwanego
dalej „rejestrem”.
2. Przepis ust. 1 nie dotyczy producentów Êrodków ochrony roÊlin, którzy
uzyskali zezwolenie ministra w∏aÊciwego do spraw rolnictwa na dopuszczenie danego Êrodka ochrony roÊlin
do obrotu.
3. Organem prowadzàcym rejestr jest
wojewódzki inspektor w∏aÊciwy ze
wzgl´du na siedzib´ lub miejsce zamieszkania przedsi´biorcy.
4. Przedsi´biorca wykonujàcy dzia∏alnoÊç, o której mowa w ust. 1, jest obowiàzany spe∏niaç nast´pujàce warunki:
1) ukoƒczyç szkolenie w zakresie obrotu i konfekcjonowania Êrodków
ochrony roÊlin i posiadaç aktualne
zaÊwiadczenie o ukoƒczeniu tego
szkolenia;
2) posiadaç tytu∏ prawny do obiektów
budowlanych, w których b´dzie wykonywana dzia∏alnoÊç;
3) posiadaç zaÊwiadczenia komendanta powiatowego Paƒstwowej Stra˝y
Po˝arnej, paƒstwowego powiatowego inspektora sanitarnego oraz wojewódzkiego inspektora ochrony Êrodowiska stwierdzajàce, ˝e obiekty
budowlane i urzàdzenia techniczne
przeznaczone do wykonywania dzia∏alnoÊci gospodarczej obj´tej wnioskiem spe∏niajà wymagania okreÊlone w przepisach o ochronie przeciwpo˝arowej, sanitarnych i o ochronie
Êrodowiska.
5. Konfekcjonowanie Êrodków ochrony
roÊlin mo˝na prowadziç za zgodà
przedsi´biorcy, który uzyska∏ zezwolenie ministra w∏aÊciwego do spraw rolnictwa na dopuszczenie danego Êrodka
ochrony roÊlin do obrotu i po uzgodnieniu z nim rodzaju opakowaƒ.”;
2) art. 65 otrzymuje brzmienie:
„Art. 65. 1. Wpisu do rejestru dokonuje si´ na pisemny wniosek przedsi´biorcy zawierajàcy nast´pujàce dane:
1) firm´ przedsi´biorcy, jego siedzib´
i adres albo adres zamieszkania;
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2) numer w rejestrze przedsi´biorców
albo w ewidencji dzia∏alnoÊci gospodarczej;

4) imi´ i nazwisko, stanowisko s∏u˝bowe oraz
numer legitymacji s∏u˝bowej;

3) numer identyfikacji podatkowej
(NIP), o ile przedsi´biorca taki numer posiada;

6) oznaczenie przedsi´biorcy obj´tego kontrolà;

4) okreÊlenie rodzaju i zakresu dzia∏alnoÊci;
5) wskazanie miejsca lub miejsc wykonywania konfekcjonowania lub obrotu Êrodkami ochrony roÊlin oraz
ich przechowywania.
2. Wraz z wnioskiem, o którym mowa
w ust. 1, przedsi´biorca sk∏ada
oÊwiadczenie nast´pujàcej treÊci:
„OÊwiadczam, ˝e:
1) dane zawarte we wniosku o wpis do
rejestru przedsi´biorców wykonujàcych dzia∏alnoÊç w zakresie konfekcjonowania lub obrotu Êrodkami
ochrony roÊlin sà kompletne i zgodne z prawdà;
2) znane mi sà i spe∏niam warunki wykonywania dzia∏alnoÊci gospodarczej w zakresie konfekcjonowania
lub obrotu Êrodkami ochrony roÊlin,
okreÊlone w ustawie z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roÊlin.”.
3. OÊwiadczenie powinno równie˝ zawieraç:
1) imi´, nazwisko, adres przedsi´biorcy albo firm´ przedsi´biorcy, jego
siedzib´ i adres;
2) oznaczenie miejsca i dat´ z∏o˝enia
oÊwiadczenia;
3) podpis osoby uprawnionej do reprezentowania przedsi´biorcy ze
wskazaniem imienia i nazwiska oraz
pe∏nionej funkcji.

5) okreÊlenie zakresu kontroli;

7) wskazanie daty rozpocz´cia i przewidywanego terminu zakoƒczenia kontroli;
8) podpis osoby udzielajàcej upowa˝nienia,
z podaniem zajmowanego stanowiska lub
funkcji;
9) pouczenie o prawach i obowiàzkach kontrolowanego przedsi´biorcy;
10) termin wa˝noÊci upowa˝nienia.”;
5) w art. 94 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. CzynnoÊci kontrolne przeprowadza si´ w miejscach i w czasie wykonywania dzia∏alnoÊci lub
w siedzibie podmiotu kontrolowanego, w jego
obecnoÊci lub w obecnoÊci osoby upowa˝nionej przez ten podmiot.”;
6) w art. 108 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Kto prowadzi obrót Êrodkami ochrony roÊlin
niedopuszczonymi do obrotu lub bez wymaganego wpisu do rejestru prowadzi konfekcjonowanie lub obrót Êrodkami ochrony roÊlin, jest
obowiàzany do wycofania ich z obrotu na w∏asny koszt oraz do wniesienia na rachunek urz´du skarbowego w∏aÊciwego ze wzgl´du na siedzib´ posiadacza albo miejsce jego zamieszkania op∏aty sankcyjnej w wysokoÊci stanowiàcej
200 % kwoty wartoÊci wprowadzanych do obrotu Êrodków ochrony roÊlin wed∏ug ich ceny
nabycia, zgodnie z wystawionym dokumentem sprzeda˝y.”.
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) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

4. Wpisowi do rejestru podlegajà dane,
o których mowa w ust. 1, z wyjàtkiem
adresu zamieszkania, je˝eli jest on inny ni˝ adres siedziby.

1) tytu∏ rozdzia∏u 3 otrzymuje brzmienie:

5. Rejestr mo˝e byç prowadzony w systemie informatycznym.”;

2) art. 16—22 otrzymujà brzmienie:

3) w art. 80 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) prowadzenie rejestru oraz kontrolowanie podmiotów prowadzàcych konfekcjonowanie lub
obrót Êrodkami ochrony roÊlin;”;
4) w art. 91 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Upowa˝nienie, o którym mowa w ust. 1, zawiera:
1) numer upowa˝nienia;
2) wskazanie podstawy prawnej przeprowadzenia kontroli;
3) oznaczenie organu kontroli;

„Wykonywanie dzia∏alnoÊci gospodarczej w zakresie wyrobu i rozlewu wyrobów winiarskich”;

„Art. 16. 1. Dzia∏alnoÊç gospodarcza w zakresie
wyrobu lub rozlewu wyrobów winiarskich jest dzia∏alnoÊcià regulowanà
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
2 lipca 2004 r. o swobodzie dzia∏alnoÊci
gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1807)
i wymaga uzyskania wpisu do rejestru
przedsi´biorców wykonujàcych dzia∏alnoÊç w zakresie wyrobu lub rozlewu
wyrobów winiarskich, zwanego dalej
„rejestrem”.
2. Dzia∏alnoÊç gospodarcza w zakresie wyrobu wyrobów winiarskich mo˝e równie˝ obejmowaç rozlew wyrobionych
wyrobów winiarskich.
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3. Wymóg uzyskania wpisu do rejestru nie
dotyczy podmiotów, które wyrabiajà
wy∏àcznie wino gronowe uzyskane z winogron pochodzàcych z upraw w∏asnych.
Art. 17. 1. Przedsi´biorca wykonujàcy dzia∏alnoÊç
gospodarczà w zakresie wyrobu lub rozlewu wyrobów winiarskich jest obowiàzany spe∏niaç nast´pujàce warunki:
1) wdro˝yç system wewn´trznej kontroli wyrobu lub rozlewu wyrobów winiarskich, obejmujàcy w szczególnoÊci okreÊlenie:
a) cz´stotliwoÊci i sposobu pobierania próbek do badaƒ jakoÊciowych,
b) metody badaƒ,
c) sposobu post´powania z wyrobami winiarskimi nieodpowiadajàcymi wymaganiom jakoÊciowym;
2) dysponowaç planem zak∏adu obejmujàcym w szczególnoÊci pomieszczenia produkcyjne, magazynowe,
socjalne i sanitarne, z zaznaczeniem:
a) linii technologicznych,
b) dróg przemieszczania surowców
i produktów gotowych,
c) stanowisk pracy;
3) wyznaczyç osob´ odpowiedzialnà za
kontrol´ jakoÊci wyrobów winiarskich;
4) dysponowaç obiektami budowlanymi wyposa˝onymi w:
a) zbiorniki
do
magazynowania
i przechowywania wyrobów winiarskich, których ca∏kowita pojemnoÊç technologiczna wynosi co
najmniej 50 % miesi´cznej wielkoÊci wyrobu wyrobów winiarskich
gronowych lub 75 % miesi´cznej
wielkoÊci wyrobu fermentowanych
napojów winiarskich, a w przypadku rozlewu wyrobów winiarskich
pojemnoÊç technologiczna zbiorników powinna wynosiç co najmniej
25 % miesi´cznej wielkoÊci rozlewu,
b) urzàdzenia filtracyjne zapewniajàce uzyskanie wymaganej klarownoÊci wyrobu,
c) urzàdzenia do przygotowania opakowaƒ jednostkowych, w szczególnoÊci urzàdzenia do ich mycia i dezynfekcji,
d) urzàdzenia do nape∏niania opakowaƒ jednostkowych,
e) urzàdzenia laboratoryjne umo˝liwiajàce przeprowadzenie analiz fi-
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zykochemicznych
wyrabianych
i rozlewanych wyrobów;
5) zapewniç, aby obiekty budowlane
i urzàdzenia techniczne przeznaczone
do wykonywania dzia∏alnoÊci gospodarczej w tym zakresie spe∏nia∏y wymagania okreÊlone w przepisach
o ochronie przeciwpo˝arowej, sanitarnych i o ochronie Êrodowiska.
2. Dzia∏alnoÊç gospodarczà w zakresie wyrobu lub rozlewu wyrobów winiarskich
mo˝e wykonywaç przedsi´biorca:
1) posiadajàcy tytu∏ prawny do obiektów budowlanych, w których ma byç
wykonywana dzia∏alnoÊç;
2) niekarany za przest´pstwa przeciwko
mieniu i wiarygodnoÊci dokumentów, a w przypadku przedsi´biorcy
b´dàcego osobà prawnà — którego
cz∏onek zarzàdu nie by∏ karany za
przest´pstwa przeciwko mieniu i wiarygodnoÊci dokumentów.
3. Warunki, o których mowa w ust. 1 pkt 4
lit. c i d, nie dotyczà przedsi´biorców
wyst´pujàcych o wpis do rejestru w zakresie wyrobu wyrobów winiarskich bez
mo˝liwoÊci ich rozlewu.

Art. 18. Organem prowadzàcym rejestr jest minister w∏aÊciwy do spraw rynków rolnych,
zwany dalej „organem prowadzàcym rejestr”.
Art. 19. 1. Wpisu do rejestru dokonuje si´ na
wniosek przedsi´biorcy.
2. Wniosek o wpis do rejestru zawiera nast´pujàce dane:
1) firm´ przedsi´biorcy, jego siedzib´
i adres albo adres zamieszkania;
2) numer w rejestrze przedsi´biorców
albo ewidencji dzia∏alnoÊci gospodarczej;
3) numer identyfikacji podatkowej (NIP),
o ile przedsi´biorca taki numer posiada;
4) okreÊlenie rodzaju dzia∏alnoÊci gospodarczej, która b´dzie wykonywana;
5) wskazanie miejsca lub miejsc wykonywania dzia∏alnoÊci gospodarczej;
6) oÊwiadczenie, ˝e przedsi´biorca w dniu
z∏o˝enia wniosku:
a) nie zalega z nale˝noÊciami wobec
Skarbu Paƒstwa oraz Zak∏adu
Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Spo∏ecznego,
b) posiada pozytywnà opini´ techniczno-technologicznà w zakresie
wyrobu lub rozlewu wyrobów wi-
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niarskich, wydanà przez w∏aÊciwego, ze wzgl´du na planowane
miejsce wykonywania dzia∏alnoÊci
gospodarczej, wojewódzkiego inspektora jakoÊci handlowej artyku∏ów rolno-spo˝ywczych, potwierdzajàcà spe∏nienie przez przedsi´biorc´ warunków, o których mowa
w art. 17 ust. 1 pkt 4,
c) posiada zaÊwiadczenie o niekaralnoÊci za przest´pstwa, o których
mowa w art. 17 ust. 2 pkt 2,
d) posiada zaÊwiadczenia komendanta powiatowego (miejskiego) Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej, paƒstwowego powiatowego inspektora sanitarnego oraz wojewódzkiego inspektora
ochrony
Êrodowiska
stwierdzajàce, ˝e obiekty budowlane i urzàdzenia techniczne przeznaczone do wykonywania dzia∏alnoÊci gospodarczej obj´tej wnioskiem spe∏niajà wymagania okreÊlone w przepisach o ochronie
przeciwpo˝arowej,
sanitarnych
i o ochronie Êrodowiska.
3. Wraz z wnioskiem przedsi´biorca sk∏ada
oÊwiadczenie
nast´pujàcej
treÊci:
„OÊwiadczam, ˝e:
1) dane zawarte we wniosku o wpis do
rejestru przedsi´biorców wykonujàcych dzia∏alnoÊç w zakresie wyrobu
lub rozlewu wyrobów winiarskich sà
kompletne i zgodne z prawdà;
2) znane mi sà i spe∏niam warunki wykonywania dzia∏alnoÊci gospodarczej
w zakresie wyrobu lub rozlewu wyrobów winiarskich, okreÊlone w ustawie z dnia 22 stycznia 2004 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich,
obrocie tymi wyrobami i organizacji
rynku wina.”.
4. OÊwiadczenie zawiera równie˝:
1) firm´ przedsi´biorcy, jego siedzib´
i adres;
2) oznaczenie miejsca i dat´ z∏o˝enia
oÊwiadczenia;
3) podpis osoby uprawnionej do reprezentowania przedsi´biorcy, ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pe∏nionej funkcji.
Art. 20. 1. Wpisowi do rejestru podlegajà nast´pujàce dane:
1) firma przedsi´biorcy, jego siedziba
i adres;
2) numer w rejestrze przedsi´biorców
albo ewidencji dzia∏alnoÊci gospodarczej;
3) numer identyfikacji podatkowej (NIP);
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4) okreÊlenie rodzaju dzia∏alnoÊci gospodarczej obj´tej wpisem;
5) okreÊlenie miejsca lub miejsc prowadzenia dzia∏alnoÊci gospodarczej;
6) data dokonania wpisu.
2. Rejestr mo˝e byç prowadzony w systemie informatycznym.
3. Rejestr jest jawny.
4. Organ prowadzàcy rejestr wydaje
z urz´du zaÊwiadczenie o dokonaniu
wpisu do rejestru lub zaÊwiadczenie
o zmianie wpisu w rejestrze.

Art. 21. Organ prowadzàcy rejestr wydaje decyzj´
o zakazie wykonywania przez przedsi´biorc´ dzia∏alnoÊci w przypadkach okreÊlonych w przepisach ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie dzia∏alnoÊci gospodarczej oraz w przypadku cofni´cia
przez w∏aÊciwego dla podatnika naczelnika urz´du celnego, w trybie i na zasadach
okreÊlonych w przepisach odr´bnych, zezwolenia na prowadzenie sk∏adu podatkowego.
Art. 22. 1. W przypadku zakoƒczenia lub zawieszenia dzia∏alnoÊci gospodarczej w zakresie wyrobu lub rozlewu wyrobów winiarskich przedsi´biorca jest obowiàzany zawiadomiç o tym organ prowadzàcy rejestr w terminie 14 dni od dnia zakoƒczenia lub zawieszenia wykonywania dzia∏alnoÊci gospodarczej.
2. W sprawach dotyczàcych wykonywania
dzia∏alnoÊci w zakresie wyrobu lub rozlewu wyrobów winiarskich, nieuregulowanych w ustawie, stosuje si´ przepisy
ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie dzia∏alnoÊci gospodarczej.”;
3) w art. 26 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Przedsi´biorcy wykonujàcy dzia∏alnoÊç gospodarczà na podstawie wpisu do rejestru sk∏adajà w∏aÊciwemu ze wzgl´du na miejsce wykonywania dzia∏alnoÊci gospodarczej oddzia∏owi
regionalnemu Agencji, w terminie do dnia
31 sierpnia ka˝dego roku, informacj´ o wielkoÊci posiadanych zapasów moszczy gronowych
i win gronowych, z podzia∏em na moszcze bia∏e i czerwone oraz wina bia∏e i czerwone, wed∏ug stanu na dzieƒ 31 lipca.”;
4) art. 29 i 30 otrzymujà brzmienie:
„Art. 29. 1. Kto bez wymaganego wpisu do rejestru wyrabia lub rozlewa wyroby winiarskie
— podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnoÊci albo pozbawienia wolnoÊci do roku.
2. Kto dopuszcza si´ czynu okreÊlonego w ust. 1, je˝eli czyn ten dotyczy
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wyrobów winiarskich znacznej wartoÊci
— podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnoÊci albo pozbawienia wolnoÊci do lat 2.
Art. 30. Kto, b´dàc wpisanym do rejestru:
1) nie wdro˝y∏ systemu kontroli wewn´trznej, nie dysponuje planem zak∏adu lub nie wyznaczy∏ osoby odpowiedzialnej za kontrol´ jakoÊci,
2) nie zawiadomi∏ organu prowadzàcego
rejestr o zakoƒczeniu dzia∏alnoÊci gospodarczej okreÊlonej we wpisie w terminie 14 dni od dnia zakoƒczenia tej
dzia∏alnoÊci
— podlega grzywnie.”;
5) po art. 33 dodaje si´ art. 33a w brzmieniu:
„Art. 33a. Post´powania w sprawach, o których
mowa w art. 30, 31 i 33, toczà si´ w trybie przepisów o wykroczeniach.”.
Art. 65. W ustawie z dnia 23 stycznia 2004 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakoÊci paliw
ciek∏ych i biopaliw ciek∏ych (Dz. U. Nr 34, poz. 293)
w art. 3 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) przedsi´biorca — przedsi´biorc´, o którym mowa
w ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie dzia∏alnoÊci gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1807),
wykonujàcego dzia∏alnoÊç gospodarczà w zakresie obrotu paliwami ciek∏ymi lub biopaliwami ciek∏ymi;”.
Rozdzia∏ 3
Przepis uchylajàcy oraz przepisy przejÊciowe
i koƒcowe
Art. 66. Z dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy o swobodzie dzia∏alnoÊci gospodarczej traci moc ustawa z dnia
19 listopada 1999 r. — Prawo dzia∏alnoÊci gospodarczej (Dz. U. Nr 101, poz. 1178, z póên. zm.41)), z wyjàtkiem:
1) art. 53—56, które tracà moc z dniem 31 grudnia
2004 r.;
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gospodarczej, sà obowiàzani, w terminie 6 miesi´cy
od dnia wejÊcia w ˝ycie tej ustawy, z∏o˝yç we w∏aÊciwym organie ewidencyjnym zg∏oszenie o dokonanie
wpisu do tej ewidencji.
Art. 68. 1. Organ ewidencyjny w terminie 6 miesi´cy od dnia wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy wzywa
ka˝dego z ma∏˝onków, którzy sà wpisani do ewidencji
dzia∏alnoÊci gospodarczej pod wspólnym numerem
ewidencyjnym, do z∏o˝enia wniosku o zmian´ wspólnego wpisu. We wniosku nale˝y wskazaç w szczególnoÊci, który z ma∏˝onków b´dzie wpisany do ewidencji pod dotychczasowym numerem.
2. Organ ewidencyjny dokonuje, zgodnie ze z∏o˝onym wnioskiem, wpisu drugiego z ma∏˝onków pod
nowym numerem ewidencyjnym, uwzgl´dniajàc faktycznà dat´ rozpocz´cia dzia∏alnoÊci gospodarczej.
Z wpisu pierwotnego usuwa si´ dane drugiego z ma∏˝onków.
3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera informacj´ o umowie spó∏ki cywilnej mi´dzy ma∏˝onkami w celu wykonywania dzia∏alnoÊci gospodarczej,
o ile taka zosta∏a zawarta.
4. W przypadku niez∏o˝enia wniosku, o którym
mowa w ust. 1, organ ewidencyjny w terminie do
dnia 31 grudnia 2005 r. dokona wykreÊlenia wspólnego wpisu ma∏˝onków z ewidencji dzia∏alnoÊci gospodarczej.
5. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, jest zwolniony z op∏at.
Art. 69. 1. Przedsi´biorc´ wpisanego do ewidencji
dzia∏alnoÊci gospodarczej przed dniem 1 stycznia 2007 r.
organ ewidencyjny wpisuje z urz´du do ewidencji dzia∏alnoÊci gospodarczej w rozumieniu przepisów ustawy
o swobodzie dzia∏alnoÊci gospodarczej.
2. Wpisów, o których mowa w ust. 1, organ ewidencyjny dokona nie póêniej ni˝ do dnia 30 wrzeÊnia
2007 r.
3. Wpis, o którym mowa w ust. 1, nie podlega
op∏acie.
4. Do czasu dokonania wpisów zachowujà moc dotychczasowe wpisy do ewidencji dzia∏alnoÊci gospodarczej.

2) art. 7—7i, które tracà moc z dniem 31 grudnia 2006 r.
Art. 67. Przedsi´biorcy, którzy przed dniem wejÊcia
w ˝ycie ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie dzia∏alnoÊci gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1807) nie mieli
obowiàzku uzyskania wpisu do ewidencji dzia∏alnoÊci
————————
41) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone 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 oraz z 2004 r. Nr 54, poz. 935
i Nr 91, poz. 870.

5. Organ ewidencyjny przed dokonaniem wpisu do
ewidencji wzywa przedsi´biorc´ do uzupe∏nienia danych, które sà wymagane przez przepisy ustawy
o swobodzie dzia∏alnoÊci gospodarczej, w terminie
30 dni od dnia dor´czenia wezwania.
6. W razie nieuzupe∏nienia danych w terminie, organ ewidencyjny wydaje decyzj´ o wykreÊleniu wpisu.
Art. 70. 1. Sprawy wszcz´te na podstawie zg∏oszenia przedsi´biorcy o dokonanie wpisu do ewidencji
dzia∏alnoÊci gospodarczej i niezakoƒczone przed
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dniem 1 stycznia 2007 r. organ ewidencyjny rozpoznaje zgodnie z przepisami ustawy o swobodzie dzia∏alnoÊci gospodarczej.
2. Organ ewidencyjny wzywa przedsi´biorc´ do
z∏o˝enia wniosku, o którym mowa w art. 27 ustawy
o swobodzie dzia∏alnoÊci gospodarczej, w terminie
14 dni od dnia dor´czenia wezwania.
3. W przypadku niez∏o˝enia przez przedsi´biorc´
wniosku w terminie, o którym mowa w ust. 2, organ
ewidencyjny umarza post´powanie w sprawie dokonania wpisu do ewidencji.
Art. 71. 1. Koncesje udzielone przed dniem wejÊcia
w ˝ycie ustawy o swobodzie dzia∏alnoÊci gospodarczej zachowujà wa˝noÊç do dnia up∏ywu terminu, na
który zosta∏y udzielone, z zastrze˝eniem art. 72.
2. W sprawach o udzielenie koncesji wszcz´tych
i niezakoƒczonych przed dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy stosuje si´ przepisy ustaw regulujàcych
danà dzia∏alnoÊç w brzmieniu nadanym niniejszà
ustawà.
Art. 72. 1. Koncesje udzielone przed dniem wejÊcia
w ˝ycie niniejszej ustawy na podstawie ustawy z dnia
27 paêdziernika 1994 r. o autostradach p∏atnych oraz
o Krajowym Funduszu Drogowym zachowujà wa˝noÊç.
2. Umowy koncesyjne zawarte przed dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy na podstawie ustawy
z dnia 27 paêdziernika 1994 r. o autostradach p∏atnych
oraz o Krajowym Funduszu Drogowym stajà si´ umowami o budow´ i eksploatacj´ albo wy∏àcznie eksploatacj´ autostrady.
3. Strony umów, o których mowa w ust. 2, mogà
dostosowaç treÊç tych umów w zakresie uwzgl´dnienia praw i obowiàzków organu koncesyjnego i koncesjonariusza wynikajàcych z koncesji.
4. Koncesja, o której mowa w ust. 1, wygasa:
1) z dniem rozwiàzania umowy o budow´ i eksploatacj´ autostrady albo wy∏àcznie eksploatacj´ autostrady albo
2) z dniem dostosowania tej umowy w zakresie,
o którym mowa w ust. 3.
5. Do cofni´cia koncesji, o której mowa w ust. 1,
stosuje si´ dotychczasowe przepisy, z wyjàtkiem
art. 58 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 paêdziernika 1994 r.
o autostradach p∏atnych oraz o Krajowym Funduszu
Drogowym.
6. Do post´powania przetargowego wszcz´tego
przed dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy na podstawie ustawy z dnia 27 paêdziernika 1994 r. o autostradach p∏atnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym stosuje si´ przepisy tej ustawy w brzmieniu
nadanym niniejszà ustawà.
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Art. 73. 1. Zezwolenia, licencje i zgody na wykonywanie dzia∏alnoÊci gospodarczej udzielone przed
dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy o swobodzie dzia∏alnoÊci gospodarczej zachowujà wa˝noÊç do dnia up∏ywu
terminu, na który zosta∏y udzielone.
2. Zezwolenia udzielone przed dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy o swobodzie dzia∏alnoÊci gospodarczej na
wykonywanie dzia∏alnoÊci gospodarczej, dla której
przepisy odr´bnych ustaw nie przewidujà obowiàzku
uzyskania zezwolenia albo wpisu do rejestru dzia∏alnoÊci regulowanej, tracà wa˝noÊç z dniem wejÊcia
w ˝ycie ustawy o swobodzie dzia∏alnoÊci gospodarczej.
3. Przedsi´biorców, którzy w dniu wejÊcia w ˝ycie
ustawy o swobodzie dzia∏alnoÊci gospodarczej posiadajà wa˝ne zezwolenie na wykonywanie dzia∏alnoÊci gospodarczej, okreÊlonej w ustawach, o których mowa w art. 5, 16, 18, 20, 22, 28, 34, 36, 37, 41,
50, 52, 54, 61—63, wpisuje si´ z urz´du do rejestru
dzia∏alnoÊci regulowanej, okreÊlonego w tych ustawach zgodnie z zakresem zezwoleƒ, o ile z przepisów
ustawy nie wynika szerszy zakres wykonywania dzia∏alnoÊci.
4. Przedsi´biorców, którzy przed dniem wejÊcia
w ˝ycie ustawy o swobodzie dzia∏alnoÊci gospodarczej posiadali wa˝ne zezwolenia na wykonywanie
dzia∏alnoÊci gospodarczej w zakresie wyrobu lub rozlewu wyrobów winiarskich, wydane na podstawie
ustawy z dnia 25 lipca 2001 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich oraz obrocie tymi wyrobami (Dz. U.
Nr 128, poz. 1401 oraz z 2004 r. Nr 29, poz. 257), wpisuje si´ z urz´du do rejestru dzia∏alnoÊci regulowanej,
okreÊlonego 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).
5. Do dnia dor´czenia przedsi´biorcy zaÊwiadczenia o dokonaniu wpisu do rejestru dzia∏alnoÊci regulowanej zachowujà moc zezwolenia na wykonywanie
dzia∏alnoÊci gospodarczej wydane na podstawie
ustaw, o których mowa w ust. 3.
6. Organ prowadzàcy rejestr dzia∏alnoÊci regulowanej mo˝e wezwaç przedsi´biorc´ do uzupe∏nienia
danych obj´tych zakresem wpisu, w terminie 90 dni
od dnia dor´czenia wezwania.
7. Po bezskutecznym up∏ywie terminu, o którym
mowa w ust. 6, organ prowadzàcy rejestr dzia∏alnoÊci
regulowanej wydaje decyzj´ o wykreÊleniu przedsi´biorcy z rejestru dzia∏alnoÊci regulowanej.
8. Organ prowadzàcy rejestr dzia∏alnoÊci regulowanej potwierdza dokonanie wpisu do rejestru poprzez wydanie zaÊwiadczenia, nie póêniej ni˝ do dnia
31 grudnia 2004 r.
Art. 74. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki
w porozumieniu z Ministrem SprawiedliwoÊci zorganizuje dzia∏anie Centralnej Informacji o Dzia∏alnoÊci
Gospodarczej, tworzonej na podstawie art. 41 usta-
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wy, o której mowa w art. 1, uwzgl´dniajàc mo˝liwoÊci techniczne i programowe Krajowego Rejestru Sàdowego oraz kierujàc si´ zapewnieniem zgodnoÊci
tych systemów i docelowà mo˝liwoÊcià ich zintegrowania.
Art. 75. 1. Post´powania w sprawach o udzielenie
zezwoleƒ, o których mowa w art. 73 ust. 2 i 3, wszcz´te i niezakoƒczone przed dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy o swobodzie dzia∏alnoÊci gospodarczej, umarza
si´.
2. Przepisu ust. 1 nie stosuje si´ do post´powaƒ
o udzielenie zezwoleƒ prowadzonych na podstawie
ustaw wymienionych w art. 75 ustawy o swobodzie
dzia∏alnoÊci gospodarczej.
3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, organ
mo˝e dokonaç wpisu przedsi´biorcy do rejestru dzia∏alnoÊci regulowanej na podstawie wniosku o udzielenie zezwolenia, pod warunkiem z∏o˝enia przez tego
przedsi´biorc´ w terminie 14 dni od dnia dor´czenia
decyzji o umorzeniu post´powania oÊwiadczenia
o spe∏nianiu warunków wymaganych do wykonywania dzia∏alnoÊci regulowanej.
Art. 76. Prezes Polskiej Konfederacji Sportu wpisze
z urz´du do rejestru, o którym mowa w art. 29 ust. 2
ustawy o kulturze fizycznej, polskie zwiàzki sportowe,
które do dnia wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy uzyska∏y zgod´ na organizowanie profesjonalnego
wspó∏zawodnictwa sportowego.
Art. 77. 1. Przedsi´biorcy, którzy w dniu wejÊcia
w ˝ycie niniejszej ustawy wykonujà na podstawie
dotychczas wydanych zezwoleƒ dzia∏alnoÊç gospodarczà w zakresie prowadzenia: oÊrodków szkolenia
kierowców oraz pracowni psychologicznych, sà obowiàzani w terminie 3 lat od dnia wejÊcia w ˝ycie
ustawy dostosowaç swojà dzia∏alnoÊç do wymagaƒ
okreÊlonych w ustawie, o której mowa w art. 22,
w brzmieniu nadanym niniejszà ustawà, z zastrze˝eniem ust. 3.

Poz. 1808

psychologów uprawnionych do wykonywania badaƒ
psychologicznych w zakresie psychologii transportu,
uznaje si´ za spe∏niajàcych wymagania w zakresie,
o którym mowa w art. 124a ust. 9 pkt 2 ustawy, o której mowa w art. 22, w brzmieniu nadanym niniejszà
ustawà.
5. Uprawnienia diagnostów do wykonywania badaƒ technicznych pojazdów, wydane na podstawie
art. 84 ust. 2 ustawy, o której mowa w art. 22,
w brzmieniu dotychczasowym, zachowujà swojà wa˝noÊç.
Art. 78. Podmioty zagraniczne dzia∏ajàce na podstawie ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o zasadach prowadzenia na terytorium Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej
dzia∏alnoÊci gospodarczej w zakresie drobnej wytwórczoÊci przez zagraniczne osoby prawne i fizyczne, wpisane do rejestru przedsi´biorców, korzystajà z przys∏ugujàcych im, na podstawie tej ustawy, ulg i zwolnieƒ do
czasu ich wyczerpania.
Art. 79. 1. W terminie 14 dni od dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy Prezes Urz´du Regulacji Telekomunikacji
i Poczty wezwie operatorów posiadajàcych zezwolenie wydane na podstawie ustawy z dnia 12 czerwca
2003 r. — Prawo pocztowe (Dz. U. Nr 130, poz. 1188
oraz z 2004 r. Nr 69, poz. 627 i Nr 96, poz. 959) do dnia
wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy, do z∏o˝enia
oÊwiadczenia, w terminie do dnia 31 grudnia 2004 r.,
o zakresie wykonywanej dzia∏alnoÊci pocztowej w rozumieniu art. 6 ustawy, o której mowa w art. 58,
w brzmieniu nadanym niniejszà ustawà, z zastrze˝eniem ust. 2.
2. W przypadku gdy operator oÊwiadczy, ˝e wykonuje dzia∏alnoÊç pocztowà podlegajàcà wpisowi do rejestru, Prezes Urz´du Regulacji Telekomunikacji
i Poczty wykreÊla z urz´du wpis w cz´Êci, o której mowa w art. 20 ust. 2 pkt 1 ustawy, o której mowa
w art. 58, w brzmieniu nadanym niniejszà ustawà,
i dokonuje wpisu w cz´Êci, o której mowa w art. 20
ust. 2 pkt 2 ustawy, o której mowa w art. 58, w brzmieniu nadanym niniejszà ustawà.

2. Przedsi´biorcy, którzy w dniu wejÊcia w ˝ycie
przepisów niniejszej ustawy wykonywali dzia∏alnoÊç
gospodarczà w zakresie prowadzenia szkolenia kandydatów na diagnostów lub prowadzàcych kursy kwalifikacyjne dla kandydatów na instruktorów, sà obowiàzani w terminie 2 lat od dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy
dostosowaç swojà dzia∏alnoÊç do wymagaƒ okreÊlonych w ustawie, o której mowa w art. 22, w brzmieniu
nadanym niniejszà ustawà.

3. Zg∏oszenia dokonane na podstawie ustawy,
o której mowa w art. 58, do dnia wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy stajà si´ z mocy prawa wpisami do
rejestru dzia∏alnoÊci regulowanej w rozumieniu ustawy o swobodzie dzia∏alnoÊci gospodarczej, w cz´Êci,
o której mowa w art. 20 ust. 2 pkt 2 ustawy, o której
mowa w art. 58, w brzmieniu nadanym niniejszà
ustawà.

3. Certyfikat wydany na podstawie art. 83 ust. 2
pkt 3 ustawy, o której mowa w art. 22, w brzmieniu dotychczasowym, uznaje si´ za równowa˝ny z poÊwiadczeniem wydanym na podstawie art. 83 ust. 3 pkt 5
ustawy, o której mowa w art. 22, w brzmieniu nadanym niniejszà ustawà, nie d∏u˝ej jednak ni˝ przez
okres, na który zosta∏ wydany.

4. Post´powania w sprawie wydania zezwolenia,
jego cofni´cia, ograniczenia zakresu lub obszaru oraz
post´powania o wpis do rejestru operatorów pocztowych na podstawie zg∏oszenia, a tak˝e post´powania
w sprawie sprzeciwu wobec zg∏oszenia, wszcz´te
i niezakoƒczone przed dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy, umarza si´.

4. Psychologów, którzy w dniu wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy posiadajà wa˝ny wpis do ewidencji

Art. 80. 1. Wpisy oddzia∏ów i przedstawicielstw
przedsi´biorców zagranicznych, istniejàce w dniu wej-
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Êcia w ˝ycie ustawy o swobodzie dzia∏alnoÊci gospodarczej, pozostajà w mocy.
2. Do oddzia∏ów i przedstawicielstw przedsi´biorców zagranicznych utworzonych na podstawie dotychczasowych przepisów stosuje si´ przepisy ustawy
o swobodzie dzia∏alnoÊci gospodarczej.
3. Przedstawicielstwa utworzone na podstawie
przepisów, o których mowa w art. 89 ustawy — Prawo
dzia∏alnoÊci gospodarczej, dzia∏ajà na zasadach dotychczasowych do czasu wygaÊni´cia udzielonych zezwoleƒ.
Art. 81. 1. Przedsi´biorcy wykonujàcy dzia∏alnoÊç
gospodarczà w zakresie przechowywania dokumentacji
osobowej i p∏acowej pracodawców o czasowym okresie
przechowywania przed dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy sà
obowiàzani dostosowaç swojà form´ prawnà i uzyskaç
wpis do rejestru, o których mowa w art. 51a ustawy wymienionej w art. 5, w brzmieniu nadanym niniejszà ustawà, w terminie do dnia 31 grudnia 2005 r., a w przypadku nieuzyskania wpisu w tym terminie — zaprzestaç wykonywania dzia∏alnoÊci.

Poz. 1808

REGON w∏aÊciwe organy statystyki publicznej uzupe∏nià z urz´du wpis o numer identyfikacji podatkowej
(NIP) na podstawie danych otrzymanych w trybie
okreÊlonym w ustawie, o której mowa w art. 15.
Art. 84. Kontrol´ przedsi´biorcy wszcz´tà przed
dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy o swobodzie dzia∏alnoÊci gospodarczej prowadzi si´ wed∏ug przepisów dotychczasowych.
Art. 85. Przepisy wykonawcze wydane na podstawie przepisów upowa˝niajàcych zmienianych niniejszà ustawà pozostajà w mocy do czasu wejÊcia w ˝ycie przepisów wydanych na podstawie przepisów
upowa˝niajàcych w brzmieniu nadanym niniejszà
ustawà, nie d∏u˝ej jednak ni˝ przez okres 6 miesi´cy
od dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy.
Art. 86. Ilekroç w obowiàzujàcych przepisach jest
mowa o przepisach ustawy z dnia 19 listopada 1999 r.
— Prawo dzia∏alnoÊci gospodarczej, nale˝y przez to
rozumieç w∏aÊciwe przepisy ustawy o swobodzie dzia∏alnoÊci gospodarczej.
Art. 87. Ilekroç u˝ywa si´:

2. Je˝eli zaprzestanie dzia∏alnoÊci gospodarczej
w dziedzinie przechowywania dokumentacji osobowej
i p∏acowej pracodawców o czasowym okresie przechowywania nast´puje z powodu rezygnacji przedsi´biorcy z wykonywania dzia∏alnoÊci gospodarczej przed
up∏ywem okresu przechowywania tej dokumentacji,
niez∏o˝enia wniosku o wpis lub odmowy wpisu, o którym mowa w ust. 1, stosuje si´ odpowiednio przepisy
art. 51p ust. 1—3 oraz art. 51r i 51s ustawy wymienionej w art. 5, w brzmieniu nadanym niniejszà ustawà.
3. W okresie do uzyskania wpisu lub zaprzestania
dzia∏alnoÊci do przedsi´biorców, o których mowa
w ust. 1 i 2, stosuje si´ przepisy art. 51f ust. 2 — w cz´Êci dotyczàcej obowiàzku informowania wojewody
w∏aÊciwego ze wzgl´du na miejsce wykonywania dzia∏alnoÊci o postawieniu przedsi´biorcy w stan likwidacji
lub o og∏oszeniu jego upad∏oÊci, art. 51g ust. 6,
art. 51o ust. 2, art. 51r i 51s ustawy wymienionej
w art. 5, w brzmieniu nadanym niniejszà ustawà.
Art. 82. 1. W terminie od dnia 1 stycznia 2005 r. do
dnia 31 maja 2006 r. podmioty wpisane do rejestru
przedsi´biorców w Krajowym Rejestrze Sàdowym
uzupe∏nià wpis o numer identyfikacji podatkowej
(NIP). Po up∏ywie tego terminu przepis art. 24 ustawy
z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sàdowym stosuje si´ odpowiednio.
2. Z∏o˝enie wniosku w przedmiocie wpisu numeru
identyfikacji podatkowej (NIP), stanowiàcego uzupe∏nienie wpisu w Rejestrze, nie podlega op∏acie sàdowej. Wpis dokonany w wyniku rozpoznania takiego
wniosku nie podlega og∏oszeniu w Monitorze Sàdowym i Gospodarczym.
Art. 83. W terminie do dnia 1 stycznia 2007 r.
w stosunku do podmiotów wpisanych do rejestru
urz´dowego podmiotów gospodarki narodowej

1) w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i us∏ug (Dz. U. Nr 54, poz. 535),
2) w ustawie z dnia 13 paêdziernika 1995 r. o zasadach
ewidencji i identyfikacji podatników i p∏atników,
3) w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Ordynacja
podatkowa,
4) w ustawie z dnia 13 paêdziernika 1998 r. o systemie
ubezpieczeƒ spo∏ecznych
— terminu „rachunek bankowy”, w odniesieniu do
przedsi´biorcy, o którym mowa w art. 22 ust. 2 ustawy o swobodzie dzia∏alnoÊci gospodarczej, nale˝y
przez to rozumieç tak˝e rachunek tego przedsi´biorcy w spó∏dzielczej kasie oszcz´dnoÊciowo-kredytowej.
Art. 88. Og∏oszenie tekstów jednolitych ustaw,
o których mowa w art. 9, 11, 14, 15 i 27, nastàpi w terminie do dnia 31 grudnia 2004 r.
Art. 89. Przepis art. 20 pkt 4 w zakresie dotyczàcym art. 50 ust. 12 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r.
o zawodach lekarza i lekarza dentysty, w brzmieniu
nadanym niniejszà ustawà, stosuje si´ od dnia
1 stycznia 2005 r.
Art. 90. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia, z wyjàtkiem:
1) art. 27 pkt 2, który wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2005 r.;
2) art. 15 pkt 2, art. 23 pkt 1—4, art. 69 i art. 70, które
wchodzà w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2007 r.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski
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Za∏àcznik do ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. (poz. 1808)

Cz´Êç

Przedmiot op∏aty skarbowej

Stawka

Zwolnienia

1

2

3

4

1. Od sporzàdzenia aktu ma∏˝eƒstwa, w tym zawartego w sposób okreÊlony w art. 1 § 1 i 2 Kodeksu rodzinnego i opiekuƒczego

75 z∏

2. Od innych czynnoÊci urz´du stanu cywilnego

10 z∏

3. Od ustalenia brzmienia albo pisowni imienia lub
nazwiska

15 z∏

4. Od decyzji o wpisaniu do polskich ksiàg stanu cywilnego treÊci aktu stanu cywilnego sporzàdzonego za granicà

40 z∏

5. Od pozosta∏ych decyzji wydawanych przez kierownika urz´du stanu cywilnego

30 z∏

6. Od protoko∏u zawierajàcego ostatnià wol´ spadkodawcy, sporzàdzonego przez osoby wymienione w art. 951 § 1 Kodeksu cywilnego

15 z∏

7. Od decyzji o zmianie nazwiska i imienia (imion) albo nazwiska lub imienia (imion)

30 z∏

8. Od wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

100 z∏

9. Od przeniesienia decyzji o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu na rzecz innej osoby

50 z∏

„II

CzynnoÊci urz´dowe

10. Od zatwierdzenia projektu budowlanego

38 z∏

11. Od przeniesienia decyzji o pozwoleniu na budow´
na rzecz innej osoby

76 z∏

12. Od wydania decyzji o przeniesieniu praw i obowiàzków wynikajàcych z wydawanych, na podstawie przepisów o ochronie Êrodowiska i przepisów
o odpadach, pozwoleƒ na wprowadzanie substancji i energii do Êrodowiska:
1) w zwiàzku z wykonywanà dzia∏alnoÊcià gospodarczà
2) od pozosta∏ych
13. Od wymaganego przepisami o ochronie Êrodowiska:
1) zatwierdzenia raportu o bezpieczeƒstwie
2) zatwierdzenia zmian w raporcie o bezpieczeƒstwie

1 000 z∏
250 z∏

1 000 z∏
200 z∏

14. Od potwierdzenia zg∏oszenia rejestracyjnego obowiàzku w podatku akcyzowym

152 z∏

15. Od potwierdzenia zarejestrowania podatnika podatku od towarów i us∏ug jako podatnika VAT
czynnego lub podatnika VAT zwolnionego

152 z∏

16. Od dokonania wpisu niepublicznego zak∏adu opieki zdrowotnej do rejestru zak∏adów prowadzonego
przez wojewod´

190 z∏

1) sporzàdzenie aktu urodzenia lub
zgonu,
2) przyj´cie oÊwiadczenia o uznaniu
dziecka lub o nadaniu dziecku nazwiska m´˝a matki.
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17. Od dokonania wpisu do rejestru zwierzàt

3
20 z∏

18. Od przyrzeczenia wydania zezwolenia (pozwolenia, koncesji)

83 z∏

19. Od decyzji w sprawie uznania kwalifikacji:
1) do wykonywania zawodu regulowanego w rozumieniu przepisów o zasadach uznawania
kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych, nabytych w paƒstwach cz∏onkowskich
Unii Europejskiej lub paƒstwach cz∏onkowskich
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu
(EFTA) — stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym
2) do podejmowania lub wykonywania dzia∏alnoÊci regulowanej w rozumieniu przepisów o zasadach uznawania kwalifikacji do podejmowania lub wykonywania niektórych dzia∏alnoÊci,
nabytych w paƒstwach cz∏onkowskich Unii Europejskiej lub paƒstwach cz∏onkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu
(EFTA) — stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym

4

500 z∏

500 z∏

20. Od decyzji o uznaniu za obywatela polskiego

200 z∏

21. Od decyzji o nabyciu obywatelstwa polskiego

200 z∏

22. Od stwierdzenia posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego

50 z∏

23. Od dokonania wpisania zaproszenia cudzoziemca
na pobyt w Rzeczypospolitej Polskiej do ewidencji
zaproszeƒ

20 z∏

24. Od dokonania wpisu przedstawicielstwa przedsi´biorcy zagranicznego do rejestru przedstawicielstw przedsi´biorców zagranicznych

6 000 z∏

25. Od dokonania wpisu statku rybackiego do rejestru
statków rybackich

160 z∏

26. Od zmiany wpisu w rejestrze statków rybackich

55 z∏

27. Od dokonania wpisu do rejestru osób uprawnionych do wykonywania czynnoÊci akwizycyjnych
na rzecz otwartych funduszy emerytalnych

100 z∏

28. Od zmiany wpisu do rejestru, o którym mowa
w ust. 27, polegajàcej na rozpocz´ciu wykonywania czynnoÊci akwizycyjnych na rzecz innego funduszu bàdê na rozpocz´ciu wykonywania czynnoÊci akwizycyjnych w imieniu innego podmiotu

50 z∏

29. Od dokonania wpisu do rejestru agentów ubezpieczeniowych

100 z∏

30. Od zmiany wpisu do rejestru agentów ubezpieczeniowych

50 z∏

Zmiana wpisu do rejestru agentów
ubezpieczeniowych
obejmujàca:
a) imiona i nazwisko, numer PESEL
lub, gdy ten numer nie zosta∏
nadany, numer paszportu, dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzajàcego to˝samoÊç, adres zamieszkania, numer w rejestrze przedsi´biorców,
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31. Od dokonania wpisu do rejestru dzia∏alnoÊci regulowanej:
1) podmiotu wykonujàcego dzia∏alnoÊç na podstawie przepisów o ruchu drogowym
2) podmiotu wykonujàcego dzia∏alnoÊç w zakresie:
a) wyrobu alkoholu etylowego
b) oczyszczania alkoholu etylowego
c) ska˝ania alkoholu etylowego
d) odwadniania alkoholu etylowego
je˝eli treÊcià wpisu jest wi´cej ni˝ jeden rodzaj
dzia∏alnoÊci, op∏at´ skarbowà pobiera si´ od ka˝dego z nich
3) podmiotu wykonujàcego dzia∏alnoÊç w zakresie wytwarzania wyrobów tytoniowych
4) podmiotu wykonujàcego dzia∏alnoÊç w zakresie:
a) wyrobu napojów spirytusowych
b) rozlewu napojów spirytusowych
je˝eli treÊcià wpisu jest wi´cej ni˝ jeden rodzaj
dzia∏alnoÊci, op∏at´ skarbowà pobiera si´ od ka˝dego z nich
5) podmiotu wykonujàcego dzia∏alnoÊç kantorowà
6) podmiotu wykonujàcego dzia∏alnoÊç gospodarczà na podstawie przepisów o us∏ugach turystycznych w zakresie organizowania imprez
turystycznych oraz poÊredniczenia na zlecenie
klientów w zawieraniu umów o Êwiadczenie
us∏ug turystycznych
7) podmiotu wykonujàcego dzia∏alnoÊç na podstawie przepisów o nasiennictwie w zakresie
obrotu materia∏em siewnym
8) podmiotu wykonujàcego dzia∏alnoÊç w zakresie konfekcjonowania lub obrotu Êrodkami
ochrony roÊlin
9) podmiotu wykonujàcego dzia∏alnoÊç na podstawie ustawy — Prawo pocztowe

3

4
nazw´, pod którà wykonywana
jest dzia∏alnoÊç gospodarcza, siedzib´ i adres — w przypadku
agenta ubezpieczeniowego b´dàcego osobà fizycznà,
b) nazw´ podmiotu lub firm´, siedzib´ i adres, numer w rejestrze
przedsi´biorców — w przypadku
agenta ubezpieczeniowego b´dàcego osobà prawnà,
c) nazw´ podmiotu lub firm´, siedzib´, adres podmiotu, numer
w rejestrze przedsi´biorców —
w przypadku agentów ubezpieczeniowych wykonujàcych dzia∏alnoÊç agencyjnà jako dzia∏alnoÊç uzupe∏niajàcà do podstawowej,
d) imiona i nazwisko, numer PESEL
lub, gdy ten numer nie zosta∏
nadany, numer paszportu, dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzajàcego to˝samoÊç, adres zamieszkania —
w przypadku osób fizycznych,
przy pomocy których agent wykonuje czynnoÊci agencyjne.

400 z∏
11
11
11
11

400
400
400
400

z∏
z∏
z∏
z∏

11 400 z∏
11 400 z∏
11 400 z∏

1 063 z∏
500 z∏

278 z∏
1 110 z∏
400 z∏
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600 z∏

4

32. Od zmiany wpisu do rejestru dzia∏alnoÊci regulowanej:
1) je˝eli dotyczy ona rozszerzenia zakresu dzia∏alnoÊci, o której mowa w ust. 31 pkt 1 oraz
pkt 5—10 — 50 % stawek okreÊlonych od wpisu,
2) je˝eli polega ona na zwi´kszeniu liczby miejsc prowadzenia dzia∏alnoÊci, o której mowa w ust. 31
pkt 2—4 — 50 % stawek okreÊlonych od wpisu”
Cz´Êç

Przedmiot op∏aty skarbowej

Stawka

Zwolnienia

1

2

3

4

1. Od zezwolenia na zawarcie ma∏˝eƒstwa, o którym
mowa w art. 4 Kodeksu rodzinnego i opiekuƒczego

30 z∏

2. Od zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony

300 z∏

3. Od zezwolenia na osiedlenie si´

600 z∏

4. Od przepustki w ma∏ym ruchu granicznym:
1) jednorazowej
2) sta∏ej

7 z∏
19 z∏

„IV

Zezwolenia

5. Od wizy:
1) wydawanej przez komendanta granicznej placówki kontrolnej Stra˝y Granicznej
2) pobytowej wydawanej przez wojewod´ w przypadku, o którym mowa w art. 33 ust. 1 ustawy
z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach
(Dz. U. Nr 128, poz. 1175, ze zm.):
a) w pkt 1
b) w pkt 2
c) w pkt 3
d) w pkt 4
3) pobytowej wydawanej przez wojewod´ ma∏oletniemu cudzoziemcowi urodzonemu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
a) krótkoterminowej
b) d∏ugoterminowej
6. Od przed∏u˝enia wizy pobytowej:
1) krótkoterminowej
2) d∏ugoterminowej
7. Od zezwoleƒ wydanych na podstawie przepisów
o nabywaniu nieruchomoÊci przez cudzoziemców:
1) na nabycie przez cudzoziemca nieruchomoÊci
lub prawa u˝ytkowania wieczystego
2) na nabycie lub obj´cie przez cudzoziemca
udzia∏ów lub akcji w spó∏ce handlowej z siedzibà na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
a tak˝e na ka˝dà innà czynnoÊç prawnà dotyczàcà udzia∏ów lub akcji, je˝eli w ich wyniku spó∏ka

300 z∏

50 z∏
200 z∏
200 z∏
50 z∏

100 z∏
200 z∏
200 z∏
400 z∏

1 400 z∏
1 400 z∏

1) zezwolenie na zamieszkanie cudzoziemca, któremu nadano status uchodêcy,
2) pierwsze zezwolenie na zamieszkanie cudzoziemca b´dàcego
cz∏onkiem najbli˝szej rodziny repatrianta w rozumieniu przepisów o repatriacji.
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handlowa, b´dàca w∏aÊcicielem lub wieczystym
u˝ytkownikiem nieruchomoÊci na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, stanie si´ spó∏kà kontrolowanà przez cudzoziemca lub cudzoziemców oraz na nabycie lub obj´cie przez cudzoziemca udzia∏ów lub akcji w spó∏ce handlowej
z siedzibà na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, b´dàcej w∏aÊcicielem lub wieczystym
u˝ytkownikiem nieruchomoÊci na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, je˝eli spó∏ka ta jest
spó∏kà kontrolowanà, a udzia∏y lub akcje nabywa lub obejmuje cudzoziemiec nieb´dàcy
udzia∏owcem lub akcjonariuszem spó∏ki
8. Od pozwoleƒ wydawanych na podstawie przepisów prawa budowlanego:
1) na budow´ nowego obiektu budowlanego oraz
urzàdzeƒ budowlanych zwiàzanych z obiektem
budowlanym:
a) budynku przeznaczonego na prowadzenie
dzia∏alnoÊci gospodarczej innej ni˝ rolnicza
i leÊna:
— za ka˝dy m2 powierzchni u˝ytkowej
— nie wi´cej ni˝
b) budynku s∏u˝àcego celom gospodarczym
w gospodarstwie rolnym
c) innego budynku
d) studni oraz urzàdzeƒ do usuwania nieczystoÊci sta∏ych i Êcieków
e) budowli zwiàzanych z produkcjà rolnà
f) sieci wodociàgowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych, cieplnych oraz dróg, z wyjàtkiem
dróg dojazdowych, dojÊç do budynków i zjazdów z drogi
g) sieci wodociàgowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych,
telekomunikacyjnych,
gazowych, cieplnych o d∏ugoÊci do 1 kilometra
h) innych budowli
i) urzàdzeƒ budowlanych zwiàzanych z obiektem budowlanym
W razie wydania pozwolenia na budow´ budynku o funkcji mieszanej, przy obliczaniu op∏aty skarbowej nie uwzgl´dnia si´ powierzchni
mieszkalnej tego budynku
2) na rozbudow´, przebudow´, nadbudow´, odbudow´ obiektu budowlanego oraz na wznowienie robót budowlanych — 50 % stawek okreÊlonych w pkt 1
9. Od pozwoleƒ na u˝ytkowanie obiektu budowlanego:
1) od pozwolenia na zmian´ sposobu u˝ytkowania
obiektu budowlanego — 75 % stawek okreÊlonych w ust. 8 pkt 1,
2) wybudowanego bez pozwolenia na budow´ —
150 % stawek okreÊlonych w ust. 8 pkt 1,
3) w pozosta∏ych wypadkach — 25 % stawek okreÊlonych w ust. 8 pkt 1

Poz. 1808
3

4

1 z∏
500 z∏
8 z∏

Pozwolenia na budow´:
1) wydawane na skutek podaƒ wnoszonych w sprawach budowy lub
odbudowy obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych wskutek dzia∏alnoÊci spowodowanej ruchem zak∏adu górniczego lub kl´sk ˝ywio∏owych,
2) budynków szkolnych oraz budynków przeznaczonych na cele naukowe, socjalne i kulturalne.

40 z∏
14 z∏
100 z∏
2 000 z∏

14 z∏

140 z∏
80 z∏

Pozwolenia na u˝ytkowanie:
1) wydawane wskutek podaƒ wnoszonych w sprawach budowy
lub odbudowy obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych wskutek dzia∏alnoÊci
spowodowanej ruchem zak∏adu
górniczego lub kl´sk ˝ywio∏owych,
2) budynków szkolnych oraz budynków przeznaczonych na cele naukowe, socjalne i kulturalne.
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10. Od pozwolenia na rozbiórk´ obiektu budowlanego
11. Od pozwolenia na broƒ (Êwiadectwa broni) udzielonego:
1) osobie fizycznej
2) osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej
nieposiadajàcej osobowoÊci prawnej

12. Od zezwoleƒ oraz upowa˝nieƒ wydawanych na
podstawie przepisów o ruchu drogowym:
1) w zwiàzku z wykonywanà dzia∏alnoÊcià gospodarczà
2) od pozosta∏ych
13. Od decyzji w sprawie:
1) wydania Êwiadectwa homologacji typu pojazdu
2) zmiany lub rozszerzenia Êwiadectwa homologacji typu pojazdu
3) zwolnienia z obowiàzku uzyskania Êwiadectwa
homologacji typu pojazdu

Poz. 1808
3
28 z∏

212 z∏
1 063 z∏

400 z∏
40 z∏
1 370 z∏
380 z∏
1 370 z∏

14. Od zezwoleƒ na utworzenie banku spó∏dzielczego
— od funduszu udzia∏owego banku

0,1 %

15. Od zezwoleƒ na utworzenie banku w formie spó∏ki akcyjnej — od kapita∏u zak∏adowego banku

0,1 %

16. Od zezwoleƒ na utworzenie za granicà banku 11 400 z∏
z kapita∏em polskim lub udzia∏em kapita∏u polskiego
17. Od zezwoleƒ na otwarcie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oddzia∏u lub przedstawicielstwa zagranicznego banku, przed∏u˝enia terminu wa˝noÊci
lub zmiany warunków wydanego zezwolenia:
1) na otwarcie oddzia∏u banku
11 400 z∏
2) na otwarcie przedstawicielstwa banku
1 140 z∏
18. Od zezwolenia na wykonywanie dzia∏alnoÊci ubez- 11 400 z∏
pieczeniowej i zmiany wydanego zezwolenia
19. Od zezwolenia na utworzenie przez fundacj´ zagranicznà na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
przedstawicielstwa
20. Od licencji po∏owowych wydawanych:
1) na statek rybacki o d∏ugoÊci ca∏kowitej mniejszej lub równej 10 m
2) na statek rybacki o d∏ugoÊci ca∏kowitej powy˝ej
10 m
21. Od sportowych zezwoleƒ po∏owowych wydawanych:
1) na okres jednego miesiàca
2) na okres jednego roku:
a) emerytom, rencistom oraz m∏odzie˝y szkolnej w wieku do 24 lat
b) od pozosta∏ych
3) na okres zawodów sportowych

760 z∏

570 z∏
1 140 z∏

11 z∏
25 z∏
42 z∏
10 z∏

4
1) pozwolenia na broƒ wydawanà
dla ochrony osobistej w zwiàzku
z wykonywanymi czynnoÊciami
s∏u˝bowymi lub w interesie publicznym, a tak˝e na broƒ pamiàtkowà pozbawionà na sta∏e cech
u˝ywalnoÊci oraz na broƒ otrzymywanà przez ˝o∏nierzy w formie wyró˝nienia przewidzianego
w przepisach o dyscyplinie wojskowej,
2) pozwolenia na broƒ wydawane
szko∏om
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22. Od pozwoleƒ albo zezwoleƒ na:
1) po∏owy organizmów morskich w celach naukowo-badawczych albo szkoleniowych
2) prowadzenie chowu lub hodowli ryb i innych
organizmów morskich
3) prowadzenie zarybiania

Poz. 1808
3

4

10 z∏
400 z∏
10 z∏

23. Od pozwoleƒ wodnoprawnych

190 z∏

24. Od zezwoleƒ wydawanych na podstawie przepisów o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez
statki:
1) na usuwanie do morza urobku z pog∏´biania
dna morza
2) na zatapianie w morzu odpadów lub innych
substancji

100 z∏

25. Od zezwoleƒ wydawanych na podstawie przepisów prawa geologicznego i górniczego, dopuszczajàcych wyroby do stosowania w zak∏adach górniczych:
1) od dopuszczenia elementów górniczych wyciàgów szybowych:
a) maszyn wyciàgowych
b) naczyƒ wyciàgowych
c) kó∏ linowych
d) zawieszeƒ lin wyciàgowych wyrównawczych,
prowadniczych i odbojowych
e) zawieszeƒ noÊnych naczyƒ wyciàgowych
f) wyciàgarek wolnobie˝nych
g) urzàdzeƒ sygnalizacji i ∏àcznoÊci szybowej
h) wyodr´bnionych zespo∏ów elementów wymienionych w lit. a)—g)
2) od dopuszczenia g∏owic eksploatacyjnych (wydobywczych) wraz z systemami sterowania,
z wy∏àczeniem g∏owic podmorskich, stosowanych w zak∏adach górniczych wydobywajàcych
kopaliny otworami wiertniczymi
3) od dopuszczenia wyrobów stosowanych
w wyrobiskach podziemnych zak∏adów górniczych:
a) urzàdzeƒ transportu linowego, kolejek podwieszonych, kolejek spàgowych oraz ich
podzespo∏ów
b) wozów do przewozu osób i wozów specjalnych oraz pojazdów z nap´dem spalinowym
do przewozu osób
c) maszyn i urzàdzeƒ elektrycznych oraz aparatury ∏àczeniowej na napi´cie powy˝ej 1 kV
pràdu przemiennego lub powy˝ej 1,5 kV pràdu sta∏ego
d) systemów ∏àcznoÊci, bezpieczeƒstwa i alarmowania oraz zintegrowanych systemów
sterowania kompleksów wydobywczych
i przodkowych
e) taÊm przenoÊnikowych
4) od dopuszczenia sprz´tu strza∏owego:
a) urzàdzeƒ do mechanicznego wytwarzania
i ∏adowania materia∏ów wybuchowych
b) wozów i pojazdów do przewo˝enia lub przechowywania Êrodków strza∏owych

200 z∏

638
212
212
212

z∏
z∏
z∏
z∏

212
638
638
212

z∏
z∏
z∏
z∏

425 z∏

425 z∏

638 z∏

638 z∏

638 z∏

212 z∏
638 z∏
638 z∏
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26. Od wydanych na podstawie przepisów o ochronie
roÊlin zezwoleƒ na dopuszczenie Êrodka ochrony
roÊlin do obrotu i stosowania:
1) na okres 10 lat
2) na okres do 3 lat
3) jednorazowego zezwolenia na dopuszczenie do
obrotu i stosowania Êrodka ochrony roÊlin
27. Od zezwoleƒ wydawanych na podstawie przepisów o przeciwdzia∏aniu narkomanii:
1) na upraw´ maku lub konopi w∏óknistych
2) na prowadzenie kontraktacji upraw maku lub
konopi w∏óknistych

Poz. 1808
3

1 000 z∏
600 z∏
400 z∏

25 z∏
120 z∏

28. Od zezwoleƒ na wywóz za granic´ dobra kultury:
1) na wywóz czasowy
2) na wywóz sta∏y — od wartoÊci dobra ustalonej
przez bieg∏ych

38 z∏
25 %

29. Od indywidualnych zezwoleƒ dewizowych

106 z∏

30. Od pozwoleƒ radiowych wydanych w zwiàzku
z wykonywanà dzia∏alnoÊcià gospodarczà

1 900 z∏

31. Od zezwolenia na wykonywanie dzia∏alnoÊci brokerskiej w zakresie ubezpieczeƒ albo reasekuracji

1 063 z∏

32. Od koncesji na wykonywanie dzia∏alnoÊci gospodarczej w zakresie obrotu z zagranicà paliwami
i energià

4 164 z∏

33. Od zezwoleƒ na dzia∏alnoÊç zwiàzanà z nara˝eniem na promieniowanie jonizujàce, wydanych na
podstawie przepisów Prawa atomowego:
1) na przechowywanie materia∏ów jàdrowych,
êróde∏ i odpadów promieniotwórczych oraz wypalonego paliwa jàdrowego, ∏àcznie z ich transportem na w∏asny u˝ytek
2) na stosowanie w jednostce organizacyjnej êróde∏ promieniotwórczych, materia∏ów jàdrowych, urzàdzeƒ zawierajàcych êród∏a promieniotwórcze lub wytwarzajàcych promieniowanie jonizujàce oraz na zamierzone podawanie
substancji promieniotwórczych ludziom i zwierz´tom w celu medycznej lub weterynaryjnej
diagnostyki, leczenia lub badaƒ naukowych
3) na uruchamianie pracowni, w których majà byç
stosowane êród∏a promieniowania jonizujàcego, w tym pracowni rentgenowskich
4) na stosowanie poza jednostkà organizacyjnà
(w terenie) êróde∏ promieniotwórczych i materia∏ów jàdrowych oraz urzàdzeƒ zawierajàcych
êród∏a promieniotwórcze lub wytwarzajàcych
promieniowanie jonizujàce
5) na obrót materia∏ami jàdrowymi, êród∏ami promieniotwórczymi, urzàdzeniami zawierajàcymi
êród∏a promieniotwórcze lub wytwarzajàcymi
promieniowanie jonizujàce oraz na transport
materia∏ów jàdrowych, êróde∏ i odpadów promieniotwórczych oraz wypalonego paliwa jàdrowego (poza transportem na w∏asny u˝ytek,
o którym mowa w pkt 1)
6) na instalowanie i obs∏ug´ urzàdzeƒ zawierajàcych êród∏a promieniotwórcze oraz uruchamianie urzàdzeƒ wytwarzajàcych promieniowanie
jonizujàce

200 z∏

200 z∏

200 z∏
500 z∏

500 z∏

500 z∏

4
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7) na wytwarzanie, przetwarzanie materia∏ów jàdrowych, êróde∏ i odpadów promieniotwórczych, wypalonego paliwa jàdrowego, wzbogacanie izotopowe oraz na produkowanie urzàdzeƒ zawierajàcych êród∏a promieniotwórcze,
jak równie˝ na zamierzone dodawanie substancji promieniotwórczych w procesie produkcyjnym wyrobów powszechnego u˝ytku i wyrobów medycznych, na obrót tymi wyrobami
oraz na przewóz na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i wywóz z tego terytorium wyrobów
powszechnego u˝ytku, wyrobów medycznych,
do których dodano substancje promieniotwórcze
8) na budow´, rozruch, eksploatacj´ (próbnà lub
sta∏à) oraz zamkni´cie lub likwidacj´ obiektów
jàdrowych, sk∏adowisk odpadów promieniotwórczych, przechowalników i sk∏adowisk wypalonego paliwa jàdrowego
34. Od zgód i zezwoleƒ wydanych na podstawie przepisów o organizmach genetycznie zmodyfikowanych:
1) od zgody na uwolnienie GMO do Êrodowiska albo na zamkni´te u˝ycie GMO
2) od zezwolenia na wprowadzenie do obrotu produktów GMO oraz na wywóz lub tranzyt produktów GMO

Poz. 1808
3
1 000 z∏

1 000 z∏

3 400 z∏
3 400 z∏

35. Od zezwoleƒ wydanych na podstawie przepisów
o ochronie przyrody w zakresie przewo˝enia przez
granic´ Rzeczypospolitej Polskiej roÊlin lub zwierzàt, ich cz´Êci i produktów pochodnych podlegajàcych ograniczeniom wynikajàcym z przepisów
prawa Unii Europejskiej

100 z∏

36. Od zezwoleƒ na utworzenie ogrodu botanicznego,
ogrodu zoologicznego lub oÊrodka rehabilitacji
zwierzàt

70 z∏

37. Od zezwoleƒ wydawanych na usuni´cie drzew lub
krzewów osobom fizycznym na cele niezwiàzane
z prowadzeniem dzia∏alnoÊci gospodarczej

20 z∏

38. Od pozwoleƒ na wprowadzanie substancji i energii do Êrodowiska wydawanych na podstawie
przepisów o ochronie Êrodowiska i przepisów
o odpadach:
1) od pozwoleƒ wydawanych w zwiàzku z wykonywanà dzia∏alnoÊcià gospodarczà
2) od pozosta∏ych pozwoleƒ
Op∏ata skarbowa od pozwolenia na wprowadzanie gazów i py∏ów do powietrza, wydanego w wyniku przeprowadzenia post´powania kompensacyjnego, wynosi 150 % stawki okreÊlonej odpowiednio w pkt 1 albo 2.

4

2 000 z∏
500 z∏

39. Od zezwolenia na wykonywanie dzia∏alnoÊci w zakresie odbierania odpadów komunalnych od w∏aÊcicieli nieruchomoÊci

100 z∏

40. Od zezwolenia na wykonywanie dzia∏alnoÊci w zakresie opró˝niania zbiorników bezodp∏ywowych
i transportu nieczystoÊci ciek∏ych

100 z∏

zezwolenia na przewo˝enie przez
granic´ Rzeczypospolitej Polskiej
roÊlin i zwierzàt, wydawane ogrodom botanicznym lub zoologicznym
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41. Od innych ni˝ wymienione w niniejszym za∏àczniku zezwoleƒ (pozwoleƒ oraz koncesji):
1) na wykonywanie dzia∏alnoÊci gospodarczej
2) od pozosta∏ych

3

600 z∏
76 z∏

42. Od przed∏u˝enia terminu wa˝noÊci lub zmiany warunków wydanego zezwolenia (pozwolenia, koncesji) oraz duplikatów zezwoleƒ (pozwoleƒ, koncesji) — 50 % stawki okreÊlonej dla zezwolenia (pozwolenia, koncesji), z zastrze˝eniem ust. 13 pkt 2,
ust. 17 i ust. 18, z tym ˝e od duplikatów zezwoleƒ
(pozwoleƒ, koncesji) nie wi´cej ni˝

19 z∏”

4
1) zezwolenia wydawane na podstawie przepisów o hodowli
zwierzàt gospodarskich,
2) zezwolenia na ekshumacj´ i przewóz zw∏ok ludzkich lub ich szczàtków,
3) zezwolenia dotyczàce scalania
i zamiany gruntów, wspólnot
gruntowych, mienia komunalnego i gminnego, s∏u˝ebnoÊci gruntowej, rozgraniczenia nieruchomoÊci, sprzeda˝y i dzier˝awy nieruchomoÊci rolnych Skarbu Paƒstwa, uporzàdkowania w∏asnoÊci
gospodarstw rolnych, ochrony
gruntów rolnych i leÊnych, melioracji u˝ytków rolnych oraz zwiàzane z realizacjà przepisów o reformie rolnej i osadnictwie,
4) zezwolenia w sprawach dotyczàcych inwestycji jednostek bud˝etowych wydawane na wnioski
sk∏adane przez inwestorów zast´pczych,
5) zezwolenia w sprawach nale˝àcych do w∏aÊciwoÊci organów
celnych — wydawane na wniosek sk∏adany przez osob´ przekraczajàcà granic´ paƒstwowà
i za∏atwianych w toku kontroli
celnej, dokonywanej u tej osoby
podczas przekraczania granicy,
6) zezwolenia na usuni´cie drzew
lub krzewów wydawane przedsi´biorcom,
7) zezwolenia na dzia∏ania zwiàzane
z ochronà przyrody, wydawane
organizacjom ekologicznym i jednostkom naukowym dzia∏ajàcym
na rzecz ochrony przyrody,
8) zezwolenia na zaj´cie pasa drogowego,
9) zezwolenia na przejazd pojazdu
nienormatywnego.

