
 

SENAT  

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
VIII KADENCJA 

 
 

Warszawa, dnia 23 lipca 2015 r. Druk nr 957 Z 

________________________________________________________________________________ 

 

 

SPRAWOZDANIE 

KOMISJI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I ADMINISTRACJI 

PAŃSTWOWEJ, 

KOMISJI KULTURY I ŚRODKÓW PRZEKAZU 

oraz 

KOMISJI GOSPODARKI NARODOWEJ 
 

(wraz z zestawieniem wniosków) 

 

 

Komisje, na posiedzeniu w dniu 23 lipca 2015 r. rozpatrzyły wnioski zgłoszone w toku debaty 

w dniu 23 lipca 2015 r. nad ustawą  

o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania 

niektórych zawodów 

i przedstawiają Wysokiemu Senatowi następujące stanowisko: 

 

- Wysoki Senat raczy przyjąć wnioski zawarte w pkt: 1-14, 19-25, 27-34, 36-39, 41, 

47-49, 52-71. 

 

 

 

 

 

 Zastępca Przewodniczącego Komisji Zastępca Przewodniczącego Komisji 

 Gospodarki Narodowej Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej 

 (-) Stanisław Jurcewicz (-) Stanisław Iwan 
   

 

Przewodniczący Komisji 

Kultury i Środków Przekazu 

(-) Grzegorz Czelej 

 

michnie
Data publikacji



 Z E S T AW I E N I E  W N I O S K Ó W  

do ustawy o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do 

wykonywania niektórych zawodów 

 

1)  w art. 2: 

a) w pkt 2, w art. 4a w ust. 11 w pkt 2, 3 i 5 wyrazy „uzyskany 

w trybie” zastępuje się wyrazami „, o którym mowa w”, 

b) w pkt 5, w art. 11j w ust. 17 w pkt 2, 3 i 5 wyrazy „uzyskany 

w trybie” zastępuje się wyrazami „, o którym mowa w”; 

Poprawka 

KGN,  

KKŚP,  

KSTAP 

poparta przez 

połączone komisje 

2)  w art. 2: 

a) w pkt 2, w art. 4a w ust. 11 w pkt 5 wyrazy „art. 18 ust. 8” zastępuje 

się wyrazami „art. 18 ust. 7”, 

b) w pkt 5, w art. 11j w ust. 17 w pkt 5 wyrazy „art. 18 ust. 8” zastępuje 

się wyrazami „art. 18 ust. 7”; 

Poprawka 

KGN,  

KKŚP,  

KSTAP 

poparta przez 

połączone komisje 

3)  w art. 2 w pkt 4, w art. 6g część wspólna otrzymuje brzmienie: 

„– biorąc pod uwagę przeznaczenie i parametry techniczne 

obiektów budowlanych, w tym dotyczące warunków ochrony 

przeciwpożarowej, efektywność procesu uzgadniania projektów 

budowlanych obiektów budowlanych i zawiadamiania o tym 

uzgodnieniu oraz że pieczęć musi identyfikować rzeczoznawcę 

dokonującego uzgodnienia.”;  

Poprawka 

KGN,  

KKŚP,  

KSTAP 

poparta przez 

połączone komisje 

 

Uwaga: 

Poprawki nr 4, 39, 53 i 58 należy głosować łącznie. 

 

4)  w art. 2 w pkt 5, w art. 11b w ust. 1 w pkt 2 wyrazy „egzaminem 

złożonym z wynikiem pozytywnym” zastępuje się wyrazami 

„złożonym egzaminem”; 

Poprawka 

KGN,  

KKŚP,  

KSTAP 

poparta przez 

połączone komisje 
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5)  w art. 2 w pkt 5, w art. 11f w ust. 5 i w art. 11h w ust. 3 wyrazy 

„Komendy Głównej” zastępuje się wyrazami „na stronie podmiotowej 

Komendanta Głównego”; 

Poprawka 

KGN,  

KKŚP,  

KSTAP 

poparta przez 

połączone komisje 

6)  w art. 2 w pkt 5, w art. 11j w ust. 7 skreśla się wyrazy „, do których 

przypisane są punkty w ilości nie większej niż 5 na jedno szkolenie”; 

Poprawka 

KGN,  

KKŚP,  

KSTAP 

poparta przez 

połączone komisje 

7)  w art. 2 w pkt 5, w art. 11r ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, nie stosuje 

się przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks 

postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267, 

z późn. zm.).”; 

Poprawka 

KGN,  

KKŚP,  

KSTAP 

poparta przez 

połączone komisje 

8)  w art. 2 w pkt 5, w art. 11r w ust. 4 zdanie drugie otrzymuje brzmienie: 

„Decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu.”; 

Poprawka 

KGN,  

KKŚP,  

KSTAP 

poparta przez 

połączone komisje 

 

Uwaga: 

Poprawki nr 9 i 12 należy głosować łącznie. 

 

9)  w art. 2 w pkt 6 w lit. b, w ust. 3a skreśla się wyraz „zawodowych”; Poprawka 

KGN,  

KKŚP,  

KSTAP 

poparta przez 

połączone komisje 

10)  w art. 2 w pkt 6 w lit. e, w ust. 6: 

a) w pkt 4 po użytym po raz pierwszy wyrazie „szkolenia”, 

b) w pkt 5 po wyrazie „szkolenia” 

– dodaje się wyrazy „w zawodzie strażak”; 

Poprawka 

KGN,  

KKŚP,  

KSTAP 

poparta przez 

połączone komisje 
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11)  w art. 2 w pkt 7, w ust. 1a w pkt 3 wyraz „dowódcze” zastępuje się 

wyrazami „przygotowujące do dowodzenia”; 

Poprawka 

KGN,  

KKŚP,  

KSTAP 

poparta przez 

połączone komisje 

12)  w art. 3 w pkt 5, w art. 36 w ust. 1, 7 i 8 skreśla się wyraz 

„zawodowych”; 

Poprawka 

KGN,  

KKŚP,  

KSTAP 

poparta przez 

połączone komisje 

13)  w art. 3 w pkt 5, w art. 36 ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

„6. Na stanowiska podoficerskie i szeregowych mianuje się 

strażaka, który posiada kwalifikacje wymagane do wykonywania 

zawodu strażak.”; 

Poprawka 

KGN,  

KKŚP,  

KSTAP 

poparta przez 

połączone komisje 

14)  w art. 3 w pkt 7, w art. 52 w ust. 1 i 3 skreśla się wyraz „niezbędne”; Poprawka 

KGN,  

KKŚP,  

KSTAP 

poparta przez 

połączone komisje 

15)  w art. 4 w pkt 1, art. 16a otrzymuje brzmienie: 

„Art. 16a. Do czasu powołania dyrektora wyłonionego 

w trybie przepisów art. 15 lub art. 16 albo do czasu powierzenia 

zarządzania instytucją kultury osobie fizycznej lub prawnej 

w trybie przepisów art. 15a organizator może powierzyć pełnienie 

obowiązków dyrektora wyznaczonej osobie na okres nie dłuższy 

niż pół roku.”; 

Poprawka sen.  

W. Dobkowskiego 

16)  w art. 4 w pkt 2, w art. 26a w ust. 2 po wyrazach „Osoba zatrudniona 

w” dodaje się wyrazy „instytucji artystycznej lub”; 

 

Poprawka sen.  

W. Dobkowskiego 
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17)  w art. 4 skreśla się pkt 3; Poprawka sen.  

W. Dobkowskiego 

 

Uwaga: 

Przyjęcie poprawki nr 18 wyklucza głosowanie poprawki nr 19. 

 

18)  w art. 4 skreśla się pkt 4; Poprawka sen.  

W. Dobkowskiego 

19)  w art. 4 w pkt 4, w art. 29a skreśla się ust. 2 i oznaczenie ust. 1; Poprawka 

KGN,  

KKŚP,  

KSTAP 

poparta przez 

połączone komisje 

20)  w art. 5 w pkt 2, w art. 32 w ust. 1 w pkt 4 skreśla się wyrazy 

„, artystycznej, upowszechniającej kulturę lub wydawniczej”; 

 

Poprawka 

sen. J. Rotnickiej 

poparta przez 

połączone komisje 

21)  w art. 5 w pkt 3, w art. 32a w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) stopień naukowy doktora w dziedzinie związanej z zakresem 

gromadzonych w muzeum zbiorów lub stopień doktora 

sztuki w tej dziedzinie;”; 

Poprawka 

KGN,  

KKŚP,  

KSTAP 

poparta przez 

połączone komisje 

22)  w art. 6 w pkt 1, w pkt 7 po wyrazie „pozwolenia” dodaje się wyrazy 

„na broń na okaziciela”; 

Poprawka 

KGN,  

KKŚP,  

KSTAP 

poparta przez 

połączone komisje 

23)  w art. 6: 

a) w pkt 1, w pkt 7 wyrazy „o broni i amunicji” zastępuje się wyrazami 

„z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2012 r. poz. 576, 

z 2013 r. poz. 829 oraz z 2014 r. poz. 295), zwanej dalej „ustawą 

o broni i amunicji”, 

Poprawka 

KGN,  

KKŚP,  

KSTAP 

poparta przez 

połączone komisje 
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b) po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu: 

„3a) w art. 26 w ust. 1 w pkt 5 lit. b otrzymuje brzmienie: 

„b) w art. 36 ust. 1 pkt 5 po dopuszczeniu do posiadania broni 

w trybie przepisów ustawy o broni i amunicji;”;”; 

24)  w art. 7 w pkt 2, w art. 15d skreśla się ust. 4; Poprawka 

KGN,  

KKŚP,  

KSTAP 

poparta przez 

połączone komisje 

25)  w art. 7 w pkt 2, w art. 15j w ust. 1 w pkt 1 skreśla się wyrazy „albo 

firmę”; 

Poprawka 

KGN,  

KKŚP,  

KSTAP 

poparta przez 

połączone komisje 

 

Uwaga: 

Przyjęcie poprawki nr 26 wyklucza głosowanie poprawki nr 27. 

 

26)  w art. 8: 

a) skreśla się pkt 1 i 2, 

b) w pkt 3, ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Osoby niemające miejsca zamieszkania lub siedziby na 

obszarze Rzeczypospolitej Polskiej mogą w sprawach, o których 

mowa w ust. 1, działać tylko za pośrednictwem rzecznika 

patentowego. Obowiązek ten nie dotyczy osób mających miejsce 

zamieszkania lub siedzibę bądź przedsiębiorstwo na obszarze 

państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa 

członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu 

(EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym 

lub Konfederacji Szwajcarskiej.”; 

 

 

Poprawka sen.  

W. Dobkowskiego 
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27)  w art. 8: 

a) w pkt 1, w ust. 1 skreśla się wyrazy „, zwanej dalej „ustawą 

o rzecznikach patentowych””, 

b) w pkt 2, w ust. 1
1
 wyrazy „o rzecznikach patentowych” zastępuje się 

wyrazami „, o której mowa w ust. 1”; 

Poprawka 

KGN,  

KKŚP,  

KSTAP 

poparta przez 

połączone komisje 

28)  w art. 9 w pkt 3 w lit. b: 

a) w poleceniu nowelizacyjnym wyrazy „ust. 7–10” zastępuje się 

wyrazami „ust. 7–9”, 

b) skreśla się ust. 10; 

Poprawka 

KGN,  

KKŚP,  

KSTAP 

poparta przez 

połączone komisje 

29)  w art. 9 w pkt 6, w ust. 2 wyraz „krajach” zastępuje się wyrazem 

„państwach”; 

Poprawka 

KGN,  

KKŚP,  

KSTAP 

poparta przez 

połączone komisje 

 

Uwaga: 

Poprawki nr 30 i 69 należy głosować łącznie. 

 

30)  w art. 9 w pkt 16, w art. 50c w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia 

wyraz „układowego” zastępuje się wyrazem „restrukturyzacyjnego”; 

Poprawka 

KGN,  

KKŚP,  

KSTAP 

poparta przez 

połączone komisje 

31)  w art. 11 w pkt 9 w lit. a, w ust. 2 w pkt 3 w lit. b po wyrazach „art. 12” 

dodaje się wyrazy „ust. 3 lit. a”; 

Poprawka 

KGN,  

KKŚP,  

KSTAP 

poparta przez 

połączone komisje 

32)  w art. 11 w pkt 10, w art. 35a w ust. 2 w pkt 2 wyrazy „Jakości 

Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych” zastępuje się wyrazami 

„jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych”; 

Poprawka 

KGN,  

KKŚP,  

KSTAP 

poparta przez 

połączone komisje 
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33)  w art. 11 w pkt 10, w art. 35a dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

„3. W przypadku gdy szkolenie, o którym mowa w art. 35 

ust. 2 pkt 3 lit. a, przeprowadza podmiot upoważniony przez 

Głównego Inspektora, opłaty za udział w szkoleniu, o których 

mowa w ust. 1, stanowią przychód tego podmiotu.”; 

Poprawka 

KGN,  

KKŚP,  

KSTAP 

poparta przez 

połączone komisje 

34)  w art. 11 w pkt 12, w art. 38 w pkt 3 wyraz „wpisaniu” zastępuje się 

wyrazem „wpisie”; 

Poprawka 

KGN,  

KKŚP,  

KSTAP 

poparta przez 

połączone komisje 

 

Uwaga: 

Poprawki nr 35, 40, 43, 44, 45 i 46 należy głosować łącznie. 

Przyjęcie tych poprawek wyklucza głosowanie poprawek nr 36-38 i 47. 

 

35)  w art. 12 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) art. 18 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 18. 1. Prawo wykonywania zawodu rzecznika 

patentowego powstaje po złożeniu ślubowania, z dniem dokonania 

wpisu na listę rzeczników patentowych. 

2. Listę rzeczników patentowych prowadzi samorząd. Lista 

prowadzona jest w formie elektronicznej. 

3. Wpisu na listę rzeczników patentowych dokonuje się na 

wniosek osoby zainteresowanej. Wniosek oraz załączone do niego 

dokumenty przechowywane są w aktach personalnych osoby 

zainteresowanej. 

4. Wpis na listę rzeczników patentowych obejmuje numer 

wpisu, imię i nazwisko, formę i miejsce wykonywania zawodu, 

adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej lub numer 

telefonu.  

5. Lista rzeczników patentowych publikowana jest w 

Biuletynie Informacji Publicznej. 

Poprawka sen.  

W. Dobkowskiego 
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6. Od wniosku o wpis na listę rzeczników patentowych albo 

o zmianę wpisu pobiera się opłatę, która stanowi dochód 

samorządu. 

7. Wysokość opłaty od wniosku na listę rzeczników 

patentowych wynosi 3% kwoty przeciętnego wynagrodzenia w 

gospodarce narodowej w roku kalendarzowym poprzedzającym 

rok, w którym złożono wniosek o wpis, ogłaszanego przez Prezesa 

Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym 

Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” na podstawie art. 20 

pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach 

i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2015 r. 

poz. 748), zwanego dalej „przeciętnym wynagrodzeniem”, oraz 

1,5% kwoty przeciętnego wynagrodzenia od wniosku o zmianę 

wpisu.”;”; 

36)  w art. 12 w pkt 2 w lit. a, w ust. 2 w pkt 12 wyrazy „okresie 

zawieszenia” zastępuje się wyrazem „zawieszeniu”; 

Poprawka 

KGN,  

KKŚP,  

KSTAP 

poparta przez 

połączone komisje 

37)  w art. 12 w pkt 2 w lit. a, w ust. 3 po wyrazie „Publicznej” dodaje się 

wyrazy „na stronie podmiotowej”; 

Poprawka 

KGN,  

KKŚP,  

KSTAP 

poparta przez 

połączone komisje 

38)  w art. 12 w pkt 2 w lit. a, ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Wpisu na listę rzeczników patentowych i zmiany 

wpisu dokonuje się na wniosek zainteresowanego.”; 

Poprawka 

KGN,  

KKŚP,  

KSTAP 

poparta przez 

połączone komisje 

39)  w art. 12: 

a) po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu: 

„2a) w art. 19 w ust. 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie: 

„6) złożył egzamin kwalifikacyjny, o którym mowa w art. 31.”;”, 

Poprawka 

KGN,  

KKŚP,  

KSTAP 

poparta przez 

połączone komisje 



– 9 – 

b) po pkt 14 dodaje się pkt 14a w brzmieniu: 

„14a) art. 35 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 35. Osoba, która złożyła egzamin kwalifikacyjny, 

otrzymuje świadectwo.”;”, 

c)  w pkt 16 w lit. c, pkt 4b otrzymuje brzmienie: 

„4b) w razie niezłożenia egzaminu kwalifikacyjnego;”; 

40)  w art. 12 po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu: 

„3a) w art. 20 ust. 4 i 5 otrzymują brzmienie: 

„4. Krajowa Rada Rzeczników Patentowych podejmuje 

uchwałę o odmowie wpisu na listę rzeczników patentowych 

w przypadku: 

1) złożenia wniosku o wpis po upływie terminów, o których 

mowa w ust. 1 albo 2; 

2) wystąpienia w stosunku do osoby składającej wniosek o wpis 

okoliczności, o których mowa w art. 23a ust. 1. 

5. Osoba, w stosunku do której zgodnie z ust. 4 pkt 2 podjęto 

uchwałę o odmowie wpisu na listę rzeczników patentowych, może 

ponownie złożyć wniosek o wpis w terminie sześciu miesięcy od 

dnia ustania okoliczności, o których mowa w art. 23a ust. 1. 

Przepis ust. 4 pkt1 stosuje się odpowiednio.”;”; 

Poprawka sen.  

W. Dobkowskiego 

41)  w art. 12 w pkt 4 w lit. a, w ust. 1a w pkt 4 wyrazy „dziale ochrony 

własności przemysłowej przedsiębiorcy, uczelni lub jednostki 

naukowej” zastępuje się wyrazami „komórce organizacyjnej 

przedsiębiorcy, uczelni lub jednostki naukowej, wykonującej zadania 

w zakresie ochrony własności przemysłowej”; 

Poprawka 

KGN,  

KKŚP,  

KSTAP 

poparta przez 

połączone komisje 

42)  w art. 12 w pkt 4 po lit. a dodaje się lit. … w brzmieniu: 

„…) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2.  Zwolnienie od odbycia aplikacji rzecznikowskiej, 

zgodnie z ust. 1, następuje, na wniosek kandydata, w drodze 

Poprawka sen.  

W. Dobkowskiego 
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uchwały Krajowej Rady Rzeczników Patentowych. Krajowa 

Rada Rzeczników Patentowych przesyła bezzwłocznie kopię 

uchwały, wraz z uzasadnieniem, osobie zainteresowanej.”,”; 

43)  w art. 12 po pkt 4 dodaje się pkt 4a w brzmieniu: 

„4a) w art. 22 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Ślubowanie odbiera Prezes Polskiej Izby Rzeczników 

Patentowych lub upoważniony przez niego przedstawiciel 

samorządu.”;”; 

Poprawka sen.  

W. Dobkowskiego 

44)  w art. 12 po pkt 4 dodaje się pkt 4b w brzmieniu: 

„4b) art. 23 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 23. Samorząd wydaje rzecznikowi patentowemu, 

wpisanemu na listę rzeczników patentowych, legitymację, która 

potwierdza prawo wykonywania zawodu oraz używania tytułu 

zawodowego „rzecznik patentowy”.”;”; 

Poprawka sen.  

W. Dobkowskiego 

45)  w art. 12 po pkt 5 dodaje się pkt 5a w brzmieniu: 

„5a) art. 25 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 25. 1. Uchwałę o wpisie lub odmowie wpisu na listę 

rzeczników patentowych i o skreśleniu lub odmowie skreślenia 

z tej listy, a także uchwałę uzależniającą dokonanie wpisu od 

odbycia uzupełniającej aplikacji rzecznikowskiej lub złożenia 

egzaminu uzupełniającego, podejmuje Krajowa Rada Rzeczników 

Patentowych. 

2. Na uchwały, o których mowa w ust. 1, przysługuje skarga 

do sądu administracyjnego. 

3. Krajowa Rada Rzeczników Patentowych przesyła kopię 

uchwały o skreśleniu z listy rzeczników patentowych pracodawcy 

tego rzecznika lub spółce partnerskiej, w której rzecznik wykonuje 

zawód.”;”;  

Poprawka sen.  

W. Dobkowskiego 
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46)  w art. 12 pkt 6 otrzymuje brzmienie: 

„6) uchyla się art. 26;”; 

Poprawka sen.  

W. Dobkowskiego 

47)  w art. 12 w pkt 6, w art. 26 w pkt 3 po wyrazie „oraz” dodaje się wyraz 

„wniosku”; 

Poprawka 

KGN,  

KKŚP,  

KSTAP 

poparta przez 

połączone komisje 

48)  w art. 12: 

a) w pkt 11, w ust. 2 wyrazy „na stronie podmiotowej w Biuletynie 

Informacji Publicznej” zastępuje się wyrazami „w Biuletynie 

Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Polskiej Izby 

Rzeczników Patentowych”, 

b) w pkt 13 w lit. a, w ust. 5a wyrazy „na stronie podmiotowej 

w Biuletynie Informacji Publicznej” zastępuje się wyrazami 

„w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Polskiej 

Izby Rzeczników Patentowych”; 

Poprawka 

KGN,  

KKŚP,  

KSTAP 

poparta przez 

połączone komisje 

49)  w art. 12 skreśla się pkt 15; Poprawka 

KGN,  

KKŚP,  

KSTAP 

poparta przez 

połączone komisje 

 

Uwaga: 

Poprawki nr 50 i 51 należy głosować łącznie. 

 

50)  w art. 12 dodaje się pkt 19 w brzmieniu: 

„19)   art. 56 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 56. 1. Minister właściwy do spraw gospodarki może 

zaskarżyć do Sądu Najwyższego sprzeczną z prawem uchwałę 

organu samorządu, w terminie trzech miesięcy od dnia jej 

doręczenia. Sąd Najwyższy utrzymuje zaskarżoną uchwałę w 

Poprawka sen.  

W. Dobkowskiego 
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mocy bądź uchyla ją i przekazuje sprawę do ponownego 

rozpoznania właściwemu organowi samorządu, ustalając 

wytyczne co do sposobu jej załatwienia. Wytyczne te są wiążące 

dla organu samorządu. 

2. Minister właściwy do spraw gospodarki może zwrócić się 

do Krajowego Zjazdu lub Krajowej Rady Rzeczników 

Patentowych o podjęcie uchwały w określonej sprawie należącej 

do właściwości samorządu. Uchwała Krajowej rady Rzeczników 

Patentowych powinna być podjęta w terminie dwóch miesięcy, 

a uchwała Krajowego Zjazdu – na najbliższym Zjeździe. 

3. Krajowa Rada Rzeczników Patentowych przedstawia 

corocznie ministrowi właściwemu do spraw gospodarki pisemną 

informację o działalności samorządu.”.”; 

51)  w art. 12 dodaje się pkt 20–24 w brzmieniu: 

„20) art. 60 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Rzecznik Dyscyplinarny wszczyna postępowanie 

wyjaśniające z własnej inicjatywy lub na wniosek Prezesa Polskiej 

Izby Rzeczników Patentowych albo ministra właściwego do spraw 

gospodarki.”; 

21) uchyla się art. 61;  

22) w art. 65 uchyla się ust. 2; 

23) w art. 66 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Od orzeczenia wydanego przez Odwoławczy Sąd 

Dyscyplinarny przysługuje kasacja do Sądu Najwyższego 

stronom, Prezesowi Polskiej Izby Rzeczników Patentowych, 

ministrowi właściwemu do spraw gospodarki oraz Rzecznikowi 

Praw Obywatelskich.”; 

24) art. 68 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 68. Minister Sprawiedliwości, po zasięgnięciu opinii 

samorządu oraz ministra właściwego do praw gospodarki określi, 

w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady i tryb postępowania 

Poprawka sen.  

W. Dobkowskiego 
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dyscyplinarnego, w tym orzekania, a także właściwość i skład 

sądów dyscyplinarnych oraz tryb powoływania członków składów 

orzekających, jak również sposób wykonywania orzeczeń 

i obliczania kosztów postępowania.”.”; 

 

Uwaga: 

Poprawki nr 52, 64 i 70 należy głosować łącznie. 

 

52)  art. 13 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 13. W ustawie z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków 

i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r. poz. 1446 oraz z 2015 r. 

poz. 397 i 774) wprowadza się następujące zmiany: 

1) art. 36a otrzymuje brzmienie: 

„Art. 36a. 1. Osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna 

występująca z wnioskiem o pozwolenie na prowadzenie prac 

konserwatorskich, prac restauratorskich, badań konserwatorskich, 

badań architektonicznych, przy zabytku wpisanym do rejestru lub 

badań archeologicznych jest obowiązana zapewnić kierowanie 

tymi pracami oraz badaniami albo ich samodzielne wykonywanie 

przez osoby spełniające wymagania, o których mowa w art. 37b 

ust. 1 i 2, art. 37c ust. 1 i 3, art. 37e ust. 1 albo art. 37f ust. 1. 

2. Osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna występująca 

z wnioskiem o pozwolenie na prowadzenie robót budowlanych 

przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru jest obowiązana 

zapewnić kierowanie tymi robotami oraz wykonywanie nadzoru 

inwestorskiego przez osoby spełniające wymagania, o których 

mowa w art. 37d. 

3. Osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna występująca 

z wnioskiem o pozwolenie na prowadzenie prac konserwatorskich, 

prac restauratorskich lub badań konserwatorskich przy zabytku 

wpisanym na Listę Skarbów Dziedzictwa jest obowiązana 

zapewnić kierowanie tymi pracami oraz badaniami albo ich 

Poprawka 

KGN,  

KKŚP,  

KSTAP 

poparta przez 

połączone komisje 
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samodzielne wykonywanie przez osoby spełniające wymagania, 

o których mowa w art. 37b ust. 1 i 2.”; 

2) art. 37 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 37. 1. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony 

dziedzictwa narodowego określi w drodze rozporządzenia: 

1) tryb wydawania pozwoleń, o których mowa w art. 36 ust. 1 

i 1a; 

2) dane i informacje, które zawierają wnioski o wydanie 

pozwoleń, oraz dokumentację dołączaną do wniosków 

niezbędną do ich rozpatrzenia; 

3) dane i informacje, które zawierają pozwolenia, oraz warunki, 

które mogą zostać w nich zastrzeżone; 

4) elementy, które zawiera dokumentacja prac 

konserwatorskich i prac restauratorskich prowadzonych przy 

zabytku ruchomym wpisanym do rejestru albo na Listę 

Skarbów Dziedzictwa oraz dokumentacja badań 

archeologicznych. 

2. Tryb wydawania pozwoleń, o których mowa w art. 36 ust. 

1 i 1a, określa się, uwzględniając właściwość organów do ich 

wydawania oraz konieczność zapewnienia sprawności 

prowadzonego postępowania o wydanie pozwolenia, w tym 

sposób postępowania w przypadku, gdy wykonawca 

podejmowanych działań jest wyłaniany w drodze postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego. 

3. Dane, informacje i dokumentację, o których mowa 

w ust. 1 pkt 2 i 3, określa się, uwzględniając potrzebę dokonania 

wszechstronnej oceny wpływu planowanych działań na zabytek, 

jednak bez konieczności ponoszenia przez wnioskodawcę 

dodatkowych kosztów, konieczność wskazania takich warunków 

prowadzenia tych działań, które zapewniają zachowanie zabytku 

w jak najlepszym stanie, oraz wskazania: 

1) imienia, nazwiska i adresu osoby lub nazwy, siedziby 

i adresu jednostki organizacyjnej, które wystąpiły 
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z wnioskiem, lub 

2) imienia, nazwiska i adresu osoby kierującej działaniami, 

o których mowa w art. 36 ust. 1 i 1a, albo samodzielnie je 

wykonującej, albo sprawującej nadzór inwestorski nad 

robotami budowlanymi, o których mowa w art. 36 ust. 1 

pkt 1. 

4. Elementy, o których mowa w ust. 1 pkt 4, określa się tak, 

aby poszczególne etapy prac konserwatorskich i prac 

restauratorskich prowadzonych przy zabytku ruchomym 

wpisanym do rejestru albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz 

badań archeologicznych były udokumentowane i uwzględniały 

wszystkie okoliczności prowadzonych prac, a także obejmowały:  

1) imię, nazwisko i adres osoby lub nazwę, siedzibę i adres 

jednostki organizacyjnej, które sporządziły dokumentację, 

2) imię, nazwisko i adres lub nazwę, siedzibę i adres właściciela 

lub posiadacza zabytku, lub 

3) imię i nazwisko autora zabytku.”; 

3) po art. 37a dodaje się art. 37b–37i w brzmieniu: 

„Art. 37b. 1. Pracami konserwatorskimi, pracami 

restauratorskimi lub badaniami konserwatorskimi, prowadzonymi 

przy zabytkach wpisanych do rejestru albo na Listę Skarbów 

Dziedzictwa, kieruje osoba, która ukończyła studia drugiego 

stopnia lub jednolite studia magisterskie, w zakresie konserwacji 

i restauracji dzieł sztuki lub konserwacji zabytków, oraz która po 

rozpoczęciu studiów drugiego stopnia lub po zaliczeniu szóstego 

semestru jednolitych studiów magisterskich, przez co najmniej 

9 miesięcy, brała udział w pracach konserwatorskich, pracach 

restauratorskich lub badaniach konserwatorskich, prowadzonych 

przy zabytkach wpisanych do rejestru albo na Listę Skarbów 

Dziedzictwa, inwentarza muzeum będącego instytucją kultury lub 

zaliczanych do jednej z kategorii, o których mowa w art. 64 ust. 1. 

2. W dziedzinach nieobjętych programem studiów wyższych, 

o których mowa w ust. 1, pracami konserwatorskimi, pracami 
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restauratorskimi lub badaniami konserwatorskimi, prowadzonymi 

przy zabytkach wpisanych do rejestru albo na Listę Skarbów 

Dziedzictwa, kieruje osoba, która posiada: 

1) świadectwo ukończenia szkoły średniej zawodowej oraz tytuł 

zawodowy albo wykształcenie średnie i dyplom 

potwierdzający posiadanie kwalifikacji zawodowych 

w zawodach odpowiadających danej dziedzinie, lub 

2) dyplom mistrza w zawodzie odpowiadającym danej 

dziedzinie 

– oraz która przez co najmniej 4 lata brała udział w pracach 

konserwatorskich, pracach restauratorskich lub badaniach 

konserwatorskich, prowadzonych przy zabytkach wpisanych do 

rejestru albo na Listę Skarbów Dziedzictwa, inwentarza muzeum 

będącego instytucją kultury lub zaliczanych do jednej z kategorii, 

o których mowa w art. 64 ust. 1. 

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się do osób, które samodzielnie 

wykonują prace konserwatorskie, prace restauratorskie lub 

badania konserwatorskie, prowadzone przy zabytkach wpisanych 

do rejestru albo na Listę Skarbów Dziedzictwa. 

Art. 37c. 1. Pracami konserwatorskimi oraz pracami 

restauratorskimi, prowadzonymi przy zabytkach będących 

parkami wpisanymi do rejestru albo innego rodzaju 

zorganizowaną zielenią wpisaną do rejestru, kieruje osoba, która 

ukończyła studia drugiego stopnia lub jednolite studia 

magisterskie, których program obejmuje zajęcia lub grupy zajęć 

umożliwiające nabycie wiedzy i umiejętności w tym zakresie, oraz 

która po rozpoczęciu studiów drugiego stopnia lub po zaliczeniu 

szóstego semestru jednolitych studiów magisterskich, przez co 

najmniej 9 miesięcy, brała udział w pracach konserwatorskich lub 

pracach restauratorskich, prowadzonych przy tego rodzaju 

zabytkach wpisanych do rejestru, lub była zatrudniona przy tych 

pracach w muzeum będącym instytucją kultury. 

2. Przepis ust. 1 stosuje się do osób, które samodzielnie 
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wykonują prace konserwatorskie oraz prace restauratorskie, 

prowadzone przy zabytkach będących parkami wpisanymi do 

rejestru albo innego rodzaju zorganizowaną zielenią wpisaną do 

rejestru. 

3. Prace o charakterze technicznym w zakresie, o którym 

mowa w ust. 1, samodzielnie wykonuje osoba, która posiada 

świadectwo ukończenia szkoły średniej zawodowej oraz tytuł 

zawodowy albo wykształcenie średnie i dyplom potwierdzający 

kwalifikacje zawodowe w zawodach związanych z pielęgnacją 

zieleni, albo przez co najmniej 9 miesięcy brała udział w tego 

rodzaju pracach prowadzonych przy zabytkach wpisanych do 

rejestru lub była zatrudniona przy tych pracach w muzeum 

będącym instytucją kultury.  

Art. 37d. Robotami budowlanymi kieruje albo nadzór 

inwestorski wykonuje, przy zabytkach nieruchomych wpisanych 

do rejestru, osoba, która posiada uprawnienia budowlane 

określone przepisami Prawa budowlanego oraz która przez co 

najmniej 18 miesięcy brała udział w robotach budowlanych 

prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do 

rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury. 

Art. 37e. 1. Badaniami architektonicznymi zabytków 

wpisanych do rejestru kieruje osoba, która: 

1) ukończyła studia drugiego stopnia lub jednolite studia 

magisterskie, na kierunku architektura lub architektura 

i urbanistyka, lub 

2) ukończyła studia drugiego stopnia lub jednolite studia 

magisterskie, których program obejmował zajęcia lub grupy 

zajęć umożliwiające nabycie wiedzy i umiejętności 

w zakresie prowadzenia badań architektonicznych w 

wymiarze co najmniej 60 godzin lub którym przypisano co 

najmniej 6 punktów ECTS, lub 

3) ukończyła studia podyplomowe w zakresie prowadzenia 

badań architektonicznych  
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– oraz która po ukończeniu tych studiów przez co najmniej 

6 miesięcy brała udział w badaniach architektonicznych 

prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do 

rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury. 

2. Przepis ust. 1 stosuje się do osób, które samodzielnie 

wykonują badania architektoniczne zabytków wpisanych do 

rejestru. 

Art. 37f. 1. Badaniami archeologicznymi kieruje osoba, która 

ukończyła studia drugiego stopnia lub jednolite studia 

magisterskie, w zakresie archeologii, i przez co najmniej 

12 miesięcy brała udział w badaniach archeologicznych. 

Doświadczenie zawodowe może być nabyte poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

2. Przepis ust. 1 stosuje się do osób, które samodzielnie 

wykonują badania archeologiczne.  

Art. 37g. Przy ustalaniu udziału w pracach konserwatorskich, 

pracach restauratorskich, badaniach konserwatorskich, robotach 

budowlanych lub badaniach architektonicznych, prowadzonych 

przy zabytku wpisanym do rejestru albo w pracach 

konserwatorskich, pracach restauratorskich lub badaniach 

konserwatorskich, prowadzonych przy zabytku wpisanym na Listę 

Skarbów Dziedzictwa, uwzględnia się udział w tych pracach, 

badaniach lub robotach, prowadzonych przy zabytkach 

niewpisanych do rejestru, o ile były one prowadzone przed dniem 

26 sierpnia 2011 r. 

Art. 37h. 1. Udział w pracach konserwatorskich, pracach 

restauratorskich, badaniach konserwatorskich, robotach 

budowlanych lub badaniach architektonicznych, prowadzonych 

odpowiednio przy zabytku wpisanym do rejestru albo na Listę 

Skarbów Dziedzictwa, do inwentarza muzeum będącego instytucją 

kultury lub zaliczanym do jednej z kategorii, o których mowa 

w art. 64 ust. 1, oraz badaniach archeologicznych, lub zatrudnienie 

przy tych pracach lub badaniach w muzeum będącym instytucją 
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kultury, potwierdzają świadectwa, w tym dotyczące odbytych 

praktyk zawodowych, oraz inne dokumenty zaświadczające udział 

w tych pracach, badaniach lub robotach lub zatrudnienie przy tych 

pracach wydane przez kierownika jednostki organizacyjnej, na 

rzecz której te prace, badania lub roboty były wykonywane, albo 

przez osobę, pod której nadzorem były wykonywane, w tym 

zakresy obowiązków na stanowiskach pracy w muzeum będącym 

instytucją kultury, lub zaświadczenia wydane przez wojewódzkich 

konserwatorów zabytków. 

2. Udział w pracach konserwatorskich, pracach 

restauratorskich, badaniach konserwatorskich, robotach 

budowlanych lub badaniach architektonicznych prowadzonych 

przed dniem 26 sierpnia 2011 r. przy zabytku niewpisanym do 

rejestru zabytków potwierdzają świadectwa, inne dokumenty lub 

zaświadczenia, o których mowa w ust. 1. 

Art. 37i. 1. Wykształcenie i tytuły zawodowe, o których 

mowa w art. 37b, art. 37c, art. 37e i art. 37f, mogą być uzyskane 

poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli są one uznawane 

za równorzędne z wykształceniem i tytułami zawodowymi 

uzyskanymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  

2. Doświadczenie zawodowe, o którym mowa w art. 37b, 

art. 37c i art. 37e, może być nabyte poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, o ile dotyczy prac konserwatorskich, 

prac restauratorskich, badań konserwatorskich lub badań 

architektonicznych, prowadzonych przy zabytkach wpisanych do 

inwentarza muzeum lub zaliczanych do jednej z kategorii, 

o których mowa w art. 64 ust. 1.”.”; 

53)  w art. 14 w pkt 1 w lit. a, w ust. 1 w pkt 6 skreśla się wyrazy 

„z wynikiem pozytywnym”; 

Poprawka 

KGN,  

KKŚP,  

KSTAP 

poparta przez 

połączone komisje 

 

 



– 20 – 

54)  w art. 15 w pkt 2, w art. 81 w ust. 1 w pkt 1 w lit. b wyrazy „ewidencji 

działalności gospodarczej” zastępuje się wyrazami „Centralnej 

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej”; 

Poprawka 

KGN,  

KKŚP,  

KSTAP 

poparta przez 

połączone komisje 

55)  w art. 15 w pkt 2, w art. 81 w ust. 1 w pkt 1 w lit. d wyrazy 

„przestępstw lub wykroczeń” zastępuje się wyrazami „przestępstwa lub 

wykroczenia”; 

Poprawka 

KGN,  

KKŚP,  

KSTAP 

poparta przez 

połączone komisje 

56)  w art. 15 w pkt 2, w art. 81 w ust. 2 użyty dwukrotnie wyraz „zeznań” 

zastępuje się wyrazem „oświadczeń”; 

Poprawka 

KGN,  

KKŚP,  

KSTAP 

poparta przez 

połączone komisje 

57)  w art. 15 w pkt 3, w pkt 4 wyraz „wskazanego” zastępuje się wyrazami 

„lub wykroczenia, o których mowa”; 

Poprawka 

KGN,  

KKŚP,  

KSTAP 

poparta przez 

połączone komisje 

58)  w art. 15: 

a) w pkt 6, pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

„4) która złożyła egzamin odpowiednio przed komisją 

egzaminacyjną dla maklerów albo przed komisją 

egzaminacyjną dla doradców, z wyjątkami określonymi 

w art. 129 ust. 1b, 2 i 3.”, 

b) w pkt 8: 

– w lit. a, w ust. 1 skreśla się użyte dwukrotnie wyrazy 

„z wynikiem pozytywnym”, 

– w lit. b, w ust. 1b wyraz „składania” zastępuje się wyrazem 

„złożenia”, 

– w lit. c, w ust. 2–4 wyraz „składania” zastępuje się wyrazem 

„złożenia”, 

c) dodaje się pkt 11 w brzmieniu: 

Poprawka 

KGN,  

KKŚP,  

KSTAP 

poparta przez 

połączone komisje 
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„11) w art. 218 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. W przypadku maklera wpisanego na listę maklerów 

papierów wartościowych przed dniem wejścia w życie ustawy, 

wymóg zatrudnienia, o którym mowa w art. 83 ust. 1 pkt 3, uważa 

się za spełniony, jeżeli złożył on egzamin uzupełniający.”.”; 

59)  w art. 15 w pkt 8: 

a) w lit. c, w ust. 4, 

b) w lit. d, w ust. 7 

– wyraz „określa” zastępuje się wyrazem „określi”; 

Poprawka 

KGN,  

KKŚP,  

KSTAP 

poparta przez 

połączone komisje 

60)  w art. 17 w pkt 4, w art. 56 w pkt 6 we wprowadzeniu do wyliczenia: 

a) wyrazy „aktualnego orzeczenia” zastępuje się wyrazami „aktualnych 

orzeczeń”, 

b) po wyrazie „psychologicznego” dodaje się wyrazy „stwierdzających 

brak zaburzeń”; 

Poprawka 

KGN,  

KKŚP,  

KSTAP 

poparta przez 

połączone komisje 

61)  w art. 23 w ust. 3 wyrazy „art. 33b ust. 1” zastępuje się wyrazami „art. 

33d ust. 1”; 

Poprawka 

KGN,  

KKŚP,  

KSTAP 

poparta przez 

połączone komisje 

62)  w art. 26 w ust. 13 wyrazy „art. 38b ust. 8 i 9” zastępuje się wyrazami 

„art. 38g ust. 2 i 3”; 

Poprawka 

KGN,  

KKŚP,  

KSTAP 

poparta przez 

połączone komisje 

63)  w art. 27 w ust. 2 skreśla się wyrazy „ustawy zmienianej w”; Poprawka 

KGN,  

KKŚP,  

KSTAP 

poparta przez 

połączone komisje 
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64)  w art. 29: 

a) w ust. 1 wyrazy „wejścia w życie niniejszej ustawy” zastępuje się 

wyrazami „1 stycznia 2016 r.”, 

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Do postępowań w sprawach wydawania pozwoleń, w zakresie 

ustalania kwalifikacji niezbędnych do kierowania i samodzielnego 

wykonywania prac konserwatorskich, prac restauratorskich, badań 

konserwatorskich i architektonicznych, kierowania robotami 

budowlanymi oraz wykonywania nadzoru inwestorskiego przy 

zabytkach wpisanych do rejestru zabytków albo wykonywania prac 

konserwatorskich, prac restauratorskich lub badań konserwatorskich 

przy zabytkach wpisanych na Listę Skarbów Dziedzictwa, a także 

kierowania i samodzielnego wykonywania badań archeologicznych, 

wszczętych na podstawie ustawy zmienianej w art. 13 

i niezakończonych do dnia 31 grudnia 2015 r., stosuje się przepisy 

ustawy zmienianej w art. 13, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.”; 

Poprawka 

KGN,  

KKŚP,  

KSTAP 

poparta przez 

połączone komisje 

65)  w art. 30 w ust. 3 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: 

„Rejestr, o którym mowa w ust. 2, podlega zamknięciu po upływie 

trzech miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.”; 

Poprawka 

KGN,  

KKŚP,  

KSTAP 

poparta przez 

połączone komisje 

66)  w art. 36 w ust. 1 i 2 skreśla się wyrazy „prawa geologicznego 

i górniczego”; 

Poprawka 

KGN,  

KKŚP,  

KSTAP 

poparta przez 

połączone komisje 

 

Uwaga: 

Poprawki nr 67 i 71 należy głosować łącznie. 

 

67)  w art. 37: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

Poprawka 

KGN,  

KKŚP,  

KSTAP 
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„1. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie 

art. 36 ust. 9 i art. 53 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 3, art. 20 ust. 8 

ustawy zmienianej w art. 11 oraz art. 128 ust. 11 i art. 129 ust. 4 i 7 

ustawy zmienianej w art. 15, zachowują moc do dnia wejścia w życie 

przepisów wykonawczych wydanych odpowiednio na podstawie art. 36 

ust. 13 i 14 ustawy zmienianej w art. 3, art. 20 ust. 8 ustawy zmienianej 

w art. 11 oraz art. 128 ust. 11 i art. 129 ust. 4 i 7 ustawy zmienianej 

w art. 15, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie dłużej jednak niż 

przez 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.”, 

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

„1a. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie 

art. 17 ust. 8 ustawy zmienianej w art. 6, zachowują moc do dnia 

wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 

17 ust. 8 ustawy zmienianej w art. 6, w brzmieniu nadanym niniejszą 

ustawą, nie dłużej jednak niż przez 6 miesięcy od dnia wejścia w życie 

art. 6 niniejszej ustawy.”; 

poparta przez 

połączone komisje 

68)  w art. 37 skreśla się ust. 2; Poprawka 

KGN,  

KKŚP,  

KSTAP 

poparta przez 

połączone komisje 

69)  w art. 38 w pkt 3 po wyrazach „art. 31a ust. 2,” dodaje się wyrazy „art. 

9 pkt 16,”; 

Poprawka 

KGN,  

KKŚP,  

KSTAP 

poparta przez 

połączone komisje 

70)  w art. 38 w pkt 3 wyrazy „oraz art. 28 ust. 1” zastępuje się wyrazami  

„, art. 13, art. 28 ust. 1 oraz art. 29”; 

Poprawka 

KGN,  

KKŚP,  

KSTAP 

poparta przez 

połączone komisje 
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71)  w art. 38 w pkt 4 wyrazy „oraz art. 31–36” zastępuje się wyrazami 

„, art. 31–36 oraz art. 37 ust. 1a”. 

Poprawka 

KGN,  

KKŚP,  

KSTAP 

poparta przez 

połączone komisje 

 

 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

T ł o c z o n o   z   p o l e c e n i a   M a r s z a ł k a   S e n a t u 

…………………………………………………………………………………………............................ 


