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Opinia do ustawy o  zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania 

niektórych zawodów 

(druk nr 957) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Opiniowana ustawa stanowi trzeci etap otwierania dostępu do zawodów regulowanych. 

Wprowadza zmiany w zakresie sposobu uzyskiwania uprawnień do wykonywania około 100 

zawodów. Jak wskazano w uzasadnieniu projektu ustawy (druk sejmowy nr 2331), kryteria 

wyboru zawodów, które, na mocy przepisów ustawy, poddane zostaną deregulacji albo 

całkowitej dereglamentacji, były wieloaspektowe i składały się z takich elementów jak: 

złożoność regulacji, oczekiwania społeczne, stopień zaawansowania analiz nad daną profesją 

w poszczególnych ministerstwach oraz łatwość uzyskania wpływu na rynek pracy. 

Ustawa obejmuje swoim zakresem w szczególności następujące zawody: inżynier 

pożarnictwa, strażak jednostki ochrony przeciwpożarowej, rzeczoznawca do spraw 

zabezpieczeń przeciwpożarowych, specjalista ochrony przeciwpożarowej, pracownik 

artystyczny, muzealnik, makler giełd towarowych, inspektor ochrony radiologicznej, 

rzeczoznawca w zakresie jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, rzecznik 

patentowy, konserwator zabytków ruchomych, konserwator zabytków nieruchomych, 

konserwator zabytkowej zieleni, tłumacz przysięgły, makler papierów wartościowych, 

doradca inwestycyjny, agent firmy inwestycyjnej, geolog, kierownik ruchu w zakładach 

górniczych, osoba wyższego (średniego, niższego) dozoru ruchu w zakładach górniczych, 

mierniczy górniczy, geolog górniczy, geofizyk górniczy w podziemnych zakładach 

górniczych, górnik strzałowy w podziemnych zakładach górniczych, wydawca środków 

strzałowych w zakładach górniczych, instruktor strzałowy w zakładach górniczych, operator: 

samojezdnych maszyn przodkowych, maszyn do robót strzałowych, maszyn do obrywki, 
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maszyn do stawiania obudowy podporowej lub maszyn do stawiania obudowy kotwowej 

w podziemnych zakładach górniczych, operator: pojazdów pozaprzodkowych i samojezdnych 

maszyn pomocniczych, pojazdów do przewozu osób lub pojazdów do przewozu środków 

strzałowych w podziemnych zakładach górniczych, elektromonter maszyn i urządzeń 

elektrycznych w zakładach górniczych, spawacz w zakładach górniczych, mechanik wiertni 

w zakładach górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi, rusznikarz. 

Opiniowana ustawa nowelizuje szereg ustaw w tym: ustawę z dnia 17 listopada 1964 r. 

– Kodeks postępowania cywilnego, ustawę z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie 

przeciwpożarowej, ustawę z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej, ustawę 

z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, 

ustawę z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach, ustawę z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie 

osób i mienia, ustawę z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji,  ustawę z dnia 30 czerwca 

2000 r. – Prawo własności przemysłowej, ustawę z dnia 26 października 2000 r. o giełdach 

towarowych, ustawę z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe, ustawę z dnia 21 grudnia 

2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, ustawę z dnia 11 kwietnia 2001 r. 

o rzecznikach patentowych, ustawę z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami, ustawę z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego, ustawę 

z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, ustawę z dnia 21 lipca 2006 r. 

o nadzorze nad rynkiem finansowym, ustawę z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne 

i górnicze oraz ustawę z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo geologiczne 

i górnicze oraz niektórych innych ustaw. 

Ustawa wejdzie w życie po upływie 60 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem: 

1) przepisów przejściowych dotyczących przekazania ministrowi właściwemu do spraw 

gospodarki dokumentacji w niektórych sprawach wynikających z ustawy o giełdach 

towarowych (art. 26 ust. 11) oraz zniesienia egzaminu na agenta firmy inwestycyjnej 

(art. 30 ust. 7), które wejdą w życie z dniem ogłoszenia; 

2) zmian w ustawie z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo geologiczne 

i górnicze oraz niektórych innych ustaw, które wejdą w życie po upływie 14 dni od dnia 

ogłoszenia; 

3) przepisu wskazującego, że pracownikowi artystycznemu, który używa w pracy 

własnego instrumentu, ubioru, rekwizytu lub narzędzi, przysługuje ekwiwalent 

pieniężny za ich używanie (art. 31a ust. 2 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu 
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działalności kulturalnej), przepisu przesądzającego, że nabór na aplikację rzeczniowską 

odbywa się raz w roku (art. 27 ust. 1a ustawy o rzecznikach patentowych), a także 

przepisu przejściowego art. 28 ust. 1, który przewiduje, że do aplikacji rzeczniowskiej 

będącej w toku znajdą zastosowanie dotychczasowe przepisy, zaś do wysokości opłaty 

rocznej oraz za przeprowadzenie egzaminu kwalifikacyjnego znajdą zastosowanie nowe 

regulacje – przepisy te wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.; 

4) zmian w zakresie art. 17 ustawy o ochronie osób i mienia, w ustawie – Prawo atomowe, 

w ustawie – Prawo geologiczne i górnicze oraz przepisów przejściowych związanych 

z tymi zmianami – wejdą one w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia; 

5) zmiany polegającej na uchyleniu art. 119 ust. 10 ustawy o obrocie instrumentami 

finansowymi, który obliguje bank powierniczy do zatrudnienia co najmniej jednego 

maklera papierów wartościowych do wykonywania czynności prowadzenia rachunków 

papierów wartościowych i rachunków zbiorczych – zmiana ta wejdzie w życie po 

upływie 2 lat od dnia ogłoszenia. 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Sejm uchwalił ustawę na 95. posiedzeniu w dniu 25 czerwca 2015 r. Projekt ustawy 

pochodził z przedłożenia rządowego. Był on przedmiotem prac sejmowej Komisji 

Nadzwyczajnej do spraw związanych z ograniczaniem biurokracji. W dniu 24 czerwca 

2015 r. odbyło się wysłuchanie publiczne.  

W trakcie prac w Sejmie w szczególności: 

1) dodano przepisy dotyczące zasad podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez 

rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych (art. 2 pkt 5; art. 11j ust. 7–19 

ustawy o ochronie przeciwpożarowej); 

2) uzupełniono przepisy upoważniające do wydania rozporządzeń o bardziej szczegółowe 

wytyczne (art. 4 pkt 6; art. 31d ust. 1 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu 

działalności kulturalnej; art. 5 pkt 1; art. 31b ust. 9 i art. 31c ust. 2 ustawy o muzeach); 

3) dodano do ustawy o muzeach art. 32 ust. 3, zgodnie z którym pracownik należący do 

zawodowej grupy muzealników, któremu powierzono zadanie z zakresu urządzania 

wystawy, polegające na autorskim opracowaniu i zorganizowaniu wystawy oraz 

merytorycznym nadzorze nad wystawą pełnić będzie funkcję kuratora wystawy 

(art. 5 pkt 2); 
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4) doprecyzowano przepisy ustawy o ochronie osób i mienia w odniesieniu do procedury 

udzielania koncesji na działalność gospodarczą w zakresie usług ochrony osób i mienia 

(art. 6 pkt 2 i 3;  art. 16 i art. 17 ustawy o ochronie osób i mienia), a także przepisy 

dotyczące obowiązku odbywania kursów doskonalących umiejętności przez 

kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej (art. 6 pkt 7; art. 38b ustawy 

o ochronie osób i mienia); 

5) zrezygnowano ze zmian w ustawie z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu 

działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, 

bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub 

policyjnym; 

6) wprowadzono zmiany w ustawie z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo 

geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw; 

7) dokonano szeregu zmian o charakterze doprecyzowującym przepisy; 

8) zmodyfikowano przepis o wejściu ustawy w życie (art. 38). 

Na etapie II czytania zgłoszono szereg poprawek, z których poparcie Izby uzyskały: 

poprawka rozszerzająca katalog zwolnień z części pisemnej egzaminu potwierdzającego 

przygotowanie zawodowe rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych (art. 2 

pkt 5; art. 11c ust. 6 ustawy o ochronie przeciwpożarowej), poprawka wprowadzająca zmiany 

w ustawie o broni i amunicji oraz uzupełniająca ustawę o przepis przejściowy dotyczący tej 

regulacji (art. 7 i art. 25), a także poprawki modyfikujące przepis o wejściu ustawy w życie. 

 

III. Uwagi szczegółowe 

1) art. 2 pkt 2, art. 4a ust. 11 pkt 2, 3 i 5 – propozycja poprawki formułującej precyzyjnie 

zakres odesłania zewnętrznego. Przepisy, do których się odsyła nie określają procedury, 

ale tytuły przychodowe. Analogiczna uwaga dotyczy dodawanego do ustawy o ochronie 

przeciwpożarowej art. 11j ust. 17 pkt 2, 3 i 5. 

Propozycja poprawki: 

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 
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wyrazami „, o którym mowa w”; 

 

2) art. 2 pkt 2, art. 4a ust. 11 pkt 5 – przepis ten powinien odsyłać do art. 18 ust. 7 ustawy 

o instytutach badawczych, który dotyczy przychodów instytutów innych niż dotacje, 

a  nie art. 18 ust. 8, który dotyczy dotacji na rzecz instytutu. Analogiczna uwaga dotyczy 

dodawanego do ustawy o ochronie przeciwpożarowej art. 11j ust. 17 pkt 5. 

Propozycja poprawki: 

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”; 

 

3) art. 2 pkt 4, art. 6g część wspólna – mając na uwadze art. 92 ust. 1 Konstytucji 

określający wymagania jakim odpowiadać musi przepis upoważaniający, należałoby 

uzupełnić dodawany art. 6g o brakujące wytyczne. Ustawodawca nie określił czym 

należy się kierować określając sposób i zakres zawiadamiania o uzgodnieniu projektu 

budowlanego oraz wzór pieczęci potwierdzającej uzgodnienie projektu budowlanego. 

Propozycja poprawki: 

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.”;  

 

4) art. 2 pkt 5, art. 11b ust. 1 pkt 2 – mając na uwadze, iż sformułowania „złożyć egzamin” 

i „zdać egzamin” są synonimami, co potwierdza m.in. Słownik języka polskiego PWN 
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(Warszawa, 1995)
1)

, oraz kierując się § 8 ust. 1 Zasad techniki prawodawczej (nakaz 

posługiwania się poprawnymi wyrażeniami językowymi), proponuje się przyjęcie 

poprawki eliminującej błąd językowy. 

    Analogiczny błąd należy usunąć w przepisach ustawy o rzecznikach 

patentowych (zarówno nowelizowanych, jak i nienowelizowanych; zob. prawidłowo 

sformułowane art. 20 ust. 4, art. 24 ust. 5, art. 25 i art. 40 ustawy o rzecznikach 

patentowych), ustawy o zwodzie tłumacza przysięgłego (nowelizowany art. 2 ust. 1 pkt 

6; zob. prawidłowo sformułowany nowelizowany art. 21 ust. 2 pkt 5 – art. 14 pkt 5 

opiniowanej ustawy) oraz ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (zarówno 

nowelizowanych, jak i nienowelizowanych; zob. prawidłowo sformułowany art. 218 

ust. 4 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi). 

Propozycja poprawek:  

w art. 2 w pkt 5, art. 11b ust. 1 pkt 2 wyrazy „egzaminem złożonym z wynikiem 

pozytywnym” zastępuje się wyrazami „złożonym egzaminem”; 

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.”;”, 

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;”; 

w art. 14 w pkt 1 w lit. a, w ust. 1 w pkt 6 skreśla się wyrazy „z wynikiem pozytywnym”; 

w art. 15: 

a) w pkt 6, pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

                                                 

1)
 Patrz również: Wielki słownik języka polskiego – http://www.wsjp.pl/index.php?id_hasla=42337 
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„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, 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: 

„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.”; 

 

5) art. 2 pkt 5, art. 11f ust. 5 i art. 11h ust. 3 – w związku z tym, iż stronę podmiotą 

w Biuletynie Informacji Publicznej posiada centralny organ administracji rządowej – 

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej, a nie urząd obsługujący Komendanta 

(Komenda), należy przyjąć niżej sformułowaną poprawkę uwzględniającą ten fakt. 

Propozycja poprawki: 

w art. 2 w pkt 5, w art. 11f w ust. 5 i art. 11h w ust. 3 wyrazy „Komendy Głównej” zastępuje 

się wyrazami „na stronie podmiotowej Komendanta Głównego”; 

 

6) art. 2 pkt 5, art. 11j ust. 7 i 11 – w związku z tymi przepisami nasuwa się pytanie, 

dlaczego zarówno w ust. 7, jak i w ust. 11, ustawodawca stanowi o maksymalnej ilości 

punktów za jedno szkolenie (przy czym robi to w różny sposób). Mając na względzie, iż 

treść powtórzona nie ma żadnej wartości normatywnej oraz kierując się § 11 Zasad 

techniki prawodawczej, proponuje się przyjęcie poprawki, która wyeliminuje zbędne 

powtórzenie. 

Propozycja poprawki:  

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”; 
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7) art. 2 pkt 5, art. 11r ust. 2 – treść art. 11r ust. 2 wynika w sposób niebudzący 

wątpliwości z ust. 3 i 4 w tym artykule. Oczywiste jest, że do postępowania, które 

kończy się wydaniem decyzji administracyjnej stosuje się Kodeks postępowania 

administracyjnego. Wydaje się, że wolą ustawodawcy było raczej wyłączenie 

stosowania procedury administracyjnej w przypadku, o którym mowa w dodawanym 

art. 11r ust. 1 pkt 1 (udzielenie upomnienia na piśmie). Zakładając taką intencję 

ustawodawcy, proponuje się przyjęcie niżej sformułowanej poprawki. 

Propozycja poprawki: 

 

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

„2. W przypadku, o których 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.).”; 

 

8) art. 2 pkt 5, art. 11r ust. 4 zdanie drugie – zakładając, iż wolą ustawodawcy jest, aby 

decyzja o cofnięciu prawa do wykonywania zawodu podlegała natychmiastowemu 

wykonaniu z mocy ustawy, w rozumieniu art. 130 § 3 pkt 2 Kodeksu postepowania 

administracyjnego, należałoby przyjąć niżej sformułowaną poprawkę.  

Propozycja poprawki: 

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

„Decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu.”; 

 

9) art. 2 pkt 6 lit. b, art. 16a ust. 3b – propozycja poprawki ujednolicającej terminologię 

ustawy. Analogicznych zmian należy dokonać w nowelizowanym art. 36 ust. 1, 7 i 8  

ustawy o Państwowej Straży Pożarnej (art. 3 pkt 5 nowelizacji). 

Propozycja poprawek: 

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

w art. 3 w pkt 5, w art. 36 w ust. 1, 7 i 8 skreśla się wyraz „zawodowych”; 
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10) art. 2 pkt 6 lit. e, art. 16a ust. 6 pkt 4 i 5 – propozycja poprawki ujednolicającej 

terminologię ustawy (zob. np. art. 16a ust. 6 pkt 2 i 3 w nowym brzmieniu). 

Propozycja poprawki: 

w art. 2 w pkt 6 w lit. e, w ust. 6 w pkt 4 i 5 po wyrazie „szkolenia” dodaje się wyrazy 

„w zawodzie strażak”; 

 

11) art. 2 pkt 7, art. 22 ust. 1a – w związku z tym przepisem nasuwa się pytanie, co 

ustawodawca rozumie przez „szkolenie dowódcze”. Zakładając, że chodzi tu o szkolenie 

przygotowane na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o państwowej Straży Pożarnej 

i wykonywane przez komendantów powiatowych (miejskich) Państwowej Straży 

Pożarnej na podstawie art. 13 ust. 6 pkt 15, proponuje się wyrażenie „szkolenie 

dowódcze” zastąpić wyrażeniem „szkolenie przygotowujące do dowodzenia”. 

Propozycja poprawki: 

w art. 2 w pkt 7, w ust. 1a w pkt 3 wyraz „dowódcze” zastępuje się wyrazami 

„przygotowujące do dowodzenia”; 

 

12) art. 3 pkt 5, art. 36 ust. 6 – propozycja poprawki ujednolicającej sposób sformułowania 

analogicznych przepisów w ustawie. Opracowując poprawkę uwzględniono sposób 

zredagowania nowelizowanego art. 36 ust. 3–5. 

Propozycja poprawki: 

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.”; 

 

13) art. 3 pkt 7, art. 52 ust. 1 i 3 – propozycja poprawki redakcyjnej. Poprawka eliminuje 

z przepisów wyraz niemający wartości normatywnej  

Propozycja poprawki: 

w art. 3 w pkt 7, w art. 52 w ust. 1 i 3 skreśla się wyraz „niezbędne”; 
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14) art. 4 pkt 4, art. 29a ust. 2 – ponieważ oczywiste jest, że do umów dotyczących usług 

i dostaw, o których mowa w art. 29a ust. 1 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu 

działalności kulturalnej, stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, należy uznać, iż 

art. 29a ust. 2 ma wyłącznie charakter informacyjny. W świetle § 11 Zasad techniki 

prawodawczej tego rodzaju przepisy są niedopuszczalne. Mając powyższe na względzie 

proponuje się przyjęcie niżej sformułowanej poprawki. 

Propozycja poprawki: 

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

 

15) art. 5 pkt 3, art. 32a ust. 1 pkt 1 – w związku ze sposobem sformułowania przepisu 

nasuwa się pytanie, czy określenie „w dziedzinie związanej z zakresem gromadzonych 

zbiorów” odnosi się wyłącznie do stopnia doktora sztuki, czy zarówno do doktora 

sztuki, jak i doktora. Przepis określający jakie warunki musi spełnić osoba, aby można 

ją było zatrudnić na stanowisku kustosza dyplomowanego musi być jednoznaczny. Nie 

może on pozostawiać pola do różnej interpretacji. Zakładając, że wolą ustawodawcy 

jest, aby określenie odnosiło się do obu stopni naukowych oraz dążąc do 

wyeliminowania wątpliwości w tym zakresie, proponuje się przyjęcie niżej 

sformułowanej poprawki: 

Propozycja poprawki: 

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;”; 

 

16) art. 6 pkt 1, art. 2 pkt 7 – w definicji pojęcia „specjalistyczne uzbrojone formacje 

ochronne” ustawodawca mówiąc o pozwoleniu odsyła do art. 29 ust. 1 ustawy o broni 

i amunicji. Mając na uwadze, że wskazany przepis w swojej treści posługuje się 

określeniem „świadectwo broni” może pojawić się wątpliwość, czy zakres odesłania 

w definicji został określony właściwie. Zgodnie z art. 9 ust. 8 ustawy o broni i amunicji 

określenie „świadectwo broni” jest skrótem określenia „pozwolenie na broń na 

okaziciela”. W związku z tym, że skrótem posługujemy się wyłącznie w obrębie aktu 
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w którym został on sformułowany oraz dążąc do wyeliminowania wątpliwości co do 

zakresu odesłania dokonywanego w definicji pojęcia „specjalistyczne uzbrojone 

formacje ochronne”, proponuje się posłużenie się w tej definicji określeniem 

„pozwolenie na broń na okaziciela, o którym mowa w art. 29 ust. 1”. 

 

Propozycja poprawki: 

w art. 6 w pkt 1, w pkt 7 po wyrazie „pozwolenia” dodaje się wyrazy „na broń na okaziciela”; 

 

17) art. 6 pkt 1, art. 2 pkt 7 – w związku z tym, że skrót „ustawa o broni i amunicji” został 

wprowadzony w ustawie o ochronie osób i mienia dopiero w art. 26 ust. 1 pkt 5 lit. b 

oraz kierując się zasadą wynikającą z § 154 ust. 2 Zasad techniki prawodawczej (jako że 

ustawodawca nie sformułował w ustawie w przepisach ogólnych tzw. wykazu skrótów, 

stosuje się technikę polegającą na wprowadzeniu skrótu w przepisie, w którym po raz 

pierwszy użyto skracanego określenia złożonego), proponuje się poprawkę, która 

zamieści skrót we właściwym miejscu w strukturze aktu. 

Propozycja poprawki:  

w art. 6: 

a) w pkt 1 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”, 

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;”; 

 

18) art. 7 pkt 2, art. 15d ust. 4 – przepisie tym ustawodawca nakłada na lekarza 

upoważnionego i psychologa upoważnionego obowiązek poinformowania komendanta 

wojewódzkiego Policji o zaistnieniu okoliczności stanowiących podstawę do skreślenia 

lekarza albo psychologa odpowiednio z rejestru lekarzy upoważnionych albo rejestru 

psychologów upoważnionych. Przepis ten nakłada więc tym samym na lekarzy 

upoważnionych i psychologów upoważnionych obowiązek „samodenuncjacji”. Przy 
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czym nie przewidziano żadnej sankcji za naruszenie tego obowiązku. Trudno uznać 

zatem, że tego rodzaju regulacja będzie skuteczna i funkcjonalna (tj. będzie dobrym, 

poręcznym narzędziem realizacji celu założonego przez prawodawcę). Lekarz, który 

utraci uprawnienia będzie musiał powstrzymać się od wykonywania zawodu albo 

wykonywania określonych czynności medycznych, gdyż w przeciwnym razie grozić mu 

będzie kara, natomiast lekarz nie będzie miał żadnego interesu w tym, żeby dbać 

o aktualność rejestru prowadzonego przez komendanta wojewódzkiego Policji. 

Warunkiem uznania prawa za funkcjonalne jest m.in. zagwarantowanie przez 

prawodawcę, iż formułowane przez niego nakazy albo zakazy będą odpowiednio często 

przestrzegane, a w przypadku ich nieprzestrzegania, że w stosunku do tego, kto nie 

postąpił zgodnie z nakazem albo wbrew zakazowi, wyciągnięta będzie 

odpowiedzialność. Skoro ustawodawca nie jest w stanie zapewnić funkcjonalności 

przepisowi nakładającemu obowiązek, powinien zrezygnować z nakładania obowiązku. 

W przeciwnym razie trzeba będzie uznać, iż ustawodawca godzi się na to, iż tworzone 

przez niego prawo będzie nieskuteczne. Mając powyższe na względzie proponuje się 

przyjęcie niżej sformułowanej poprawki. 

Propozycja poprawki: 

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

 

19) art. 7 pkt 2, art. 15j ust. 1 pkt 1 – mając na względzie przepisy Kodeksu cywilnego 

dotyczące przedsiębiorców i ich oznaczeń (art. 43
4
 i art. 43

5
 Kodeksu), należy 

zauważyć, że firmą przedsiębiorcy będącego osobą prawną jest jego nazwa, w związku 

z tym wyrazy „firma” i „nazwa” są de facto, w tej konkretnej sytuacji, synonimami. 

W przypadku podmiotów niebędących osobami fizycznymi lub przedsiębiorcami dla ich 

oznaczenia używa się wyrazu „nazwa”. Mając to na względzie, proponuje się przyjęcie 

niżej sformułowanej poprawki. Redagując tę poprawkę wzięto pod uwagę również 

nienowelizowane art. 37 ust. 2 pkt 2 oraz art. 43 ust. 2 pkt 2 i ust. 7 pkt 2. 

Propozycja poprawki: 

w art. 7 w pkt 2, w art. 15j w ust. 1 w pkt 1 skreśla się wyrazy „albo firmę”; 

 

20) art. 8 pkt 1, art. 236 ust. 1 – zgodnie z § 154 ust. 1 Zasad techniki prawodawczej można 

wprowadzić skrót, jeżeli spełnione są kumulatywnie dwa warunki. Po pierwsze, mamy 
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do czynienia z określeniem złożonym, a po drugie powtarza się ono w akcie 

wielokrotnie. Mając na uwadze, iż w odniesieniu do skrótu „ustawa o rzecznikach 

patentowych” nie został spełniony warunek drugi (skracanym wyrażeniem posłużono się 

w ustawie tylko raz), należy zrezygnować w ogóle z formułowania skrótu. 

Propozycja poprawki: 

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”; 

 

21) art. 9 pkt 3 lit. b, art. 9 ust. 10 – w związku z tym, że zmiana art. 9 ust. 10 ma charakter 

pozorny (nie zmienia się brzmienie przepisu), należy zmodyfikować przepis 

zmieniający i wyeliminować z niego to co dotyczy  ust. 10. 

Propozycja poprawki:  

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

a) w poleceniu nowelizacyjnym wyrazy „ust. 7–10” zastępuje się wyrazami „7–9”, 

b) skreśla się ust. 10; 

 

22) art. 9 pkt 6, art. 15 ust. 2 – propozycja poprawki redakcyjnej, uwzględniającej 

terminologię stosowaną przez ustawodawcę w innych aktach normatywnych. 

Propozycja poprawki: 

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

 

23) art. 9 pkt 16, art. 50c ust. 1 – w związku z tym, iż z dniem 1 stycznia 2016 r. wejdzie 

w życie ustawa – Prawo restrukturyzacyjne oraz mając na względzie, iż postępowanie 

układowe będzie jednym z czterech postępowań restrukturyzacyjnych (restrukturyzacja 

będzie przeprowadzana w postępowaniach: postępowaniu o zatwierdzenie układu, 

przyspieszonym postępowaniu układowym, postępowaniu układowym, postępowaniu 

sanacyjnym.), w ramach będzie mógł być zawarty układ, należałoby rozważyć, czy 
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nowelizowany art. 50c ustawy o giełdach towarowych nie powinien odnosić się do 

wszystkich tych postępowań (zwanych zbiorczo postępowaniami restrukturyzacyjnymi). 

Jeśli tak, należałoby odnieść się w przepisie do postępowania restrukturyzacyjnego oraz 

rozważyć skorelowanie terminu wejścia w życie zmiany art. 50c z terminem wejścia 

w życie ustawy – Prawo restrukturyzacyjne. 

Propozycja poprawki: 

w art. 9 w pkt 16, w art. 50c w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „układowego” 

zastępuje się wyrazem „restrukturyzacyjnego”; 

w art. 38 w pkt 3 po wyrazach „art. 31a ust. 2,” dodaje się wyrazy „art. 9 pkt 16,”; 

 

24) art. 11 pkt 9 lit. a, art. 35 ust. 2 pkt 3 lit. b – mając na uwadze § 156 Zasad techniki 

prawodawczej, a w szczególności ust. 3 tego paragrafu, proponuje się uściślenie 

odesłania do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 543/2011. 

Propozycja poprawki: 

w art. 11 w pkt 9 w lit. a, ust. 2 pkt 3 lit. b po wyrazach „art. 12” dodaje się wyrazy „ust. 3 

lit. a”; 

 

25) art. 11 pkt 10, art. 35a ust. 2 pkt 2 – propozycja poprawki redakcyjnej 

(zob. np. nowelizowany art. 40a ust. 7 – art. 11 pkt14 lit. h nowelizacji). 

Propozycja poprawki: 

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”; 

 

26) art. 11 pkt 10, art. 35a ust. 2 – przepis sugeruje, iż podmiot, który został upoważniony 

do prowadzenia szkoleń w zakresie ustalania klas jakości świeżych owoców i warzyw, 

szkolił będzie za darmo. Wniosek ten wynika z faktu, że zgodnie z art. 35a ust. 2 opłaty 

za udział w szkoleniu stanowią dochód budżetu państwa i są wpłacane na rachunek 

wojewódzkiego inspektoratu jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych. Dotyczy 
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to również sytuacji, w której szkolenie przeprowadza podmiot upoważniony. Jeżeli 

rozstrzygnięcie takie jest zgodne z wolą ustawodawcy, przepis należy pozostawić bez 

zmian, ze świadomością, że trudno sobie wyobrazić podmiot, który podejmie się 

przeprowadzenia szkolenia bez wynagrodzenia. Jeżeli natomiast intencją prawodawcy 

jest, aby w przypadku szkolenia prowadzonego przez podmiot upoważniony wpływy 

z tytułu opłat stanowiły przychód takiego podmiotu, proponuje się przyjęcie niżej 

sformułowanej poprawki: 

Propozycja poprawki: 

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.”; 

 

27) art. 11 pkt 12, art. 38 pkt 3 – zgodnie z art. 35 ust. 5 ustawy o jakości handlowej 

artykułów rolno-spożywczych rzeczoznawcom wydaje się zaświadczenia o wpisie do 

rejestru rzeczoznawców, a nie zaświadczenia o wpisaniu do takiego rejestru. Kierując 

się § 10 Zasad techniki prawodawczej, proponuje się przyjęcie niżej sformułowanej 

poprawki terminologicznej. 

Propozycja poprawki: 

w art. 11 w pkt 12, w art. 38 w pkt 3 wyraz „wpisaniu” zastępuje się wyrazem „wpisie”; 

 

28) art. 12 pkt 2 lit. a, art. 18 ust. 2 – mając na względzie, że zawieszając prawo do 

wykonywania zawodu rzecznika patentowego nie określa się okresu zawieszenia, lista 

rzeczników patentowych powinna zawierać informację o zawieszeniu prawa, a nie 

o okresie tego zawieszenia. 

Propozycja poprawki: 

w art. 12 w pkt 2 w lit. a, w ust. 2 w pkt 12 wyrazy „okresie zawieszenia” zastępuje się 

wyrazami „zawieszeniu”; 
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29) art. 12 pkt 2 lit. a, art. 18 ust. 3 – propozycja poprawki ujednolicającej analogiczne 

rozstrzygnięcia (zob. nowelizowany art. 29 ust. 2 ustawy o rzecznikach patentowych). 

Propozycja poprawki: 

w art. 12 w pkt 2 w lit. a, w ust. 3 po wyrazie „Publicznej” dodaje się wyrazy „na stronie 

podmiotowej”; 

 

30) art. 12 pkt 2 lit. a, art. 18 ust. 4 – Zasady techniki prawodawczej stanowią, że 

w przypadku gdy od któregoś z elementów przepisu merytorycznego przewiduje się 

wyjątki lub jeśli któryś z elementów wymaga uściślenia, przepis formułujący wyjątek 

lub uściślenie zamieszcza się bezpośrednio po tym przepisie (§ 23 ust. 3 Zasad techniki 

prawodawczej). Właśnie z taką sytuacją mamy do czynienia w dodawanym do ustawy 

o rzecznikach patentowych art. 18 ust. 4a. Mając na uwadze, że wzajemna relacja 

przepisów zawartych w ust. 4 i 4a nie budzi wątpliwości, oraz, że nie należy – co do 

zasady – formułować „zastrzeżeń” w obrębie jednego artykułu (uzgodnione w 2011 r. 

rekomendacje dla legislatorów rządowych, sejmowych i senackich), proponuje się 

przyjęcie niżej sformułowanej poprawki. Formułując poprawkę uwzględniono również  

sposób sformułowania dodawanego art. 18 ust. 4b. 

Propozycja poprawki: 

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.”; 

 

31) art. 12 pkt 4, art. 21 ust. 1a pkt 4 – w przepisie mówi się m.in. o praktyce 

rzecznikowskiej w dziale ochrony własności przemysłowej przedsiębiorcy, uczelni lub 

jednostce naukowej. Mając na względzie różną strukturę organizacyjną podmiotów oraz 

fakt, że nie w każdej jednostce komórką organizacyjną jest dział, proponuje się 

przyjęcie poprawki, która nada sformułowanemu w przepisie przykładowi bardziej 

generalny charakter. 
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Propozycja poprawki:  

w art. 12 w pkt 4, 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”; 

 

32) art. 12 pkt 6, art. 26 pkt 3 – w związku z tym, że wniosek o wpis oraz wniosek o zmianę 

wpisu są odrębnymi wnioskami (nie ma wniosku jednocześnie o wpis oraz zmianę 

wpisu), należałoby przyjąć niżej sformułowaną poprawkę uściślającą.  

Propozycja poprawki: 

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

 

33) art. 12 pkt 11, art. 29 ust. 2 – przepis nakłada na Krajową Radę Rzeczników 

Patentowych obowiązek ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej informacji 

o możliwości składania przez zainteresowanych wniosków o wpis na listę aplikantów 

oraz zakresu tematycznego egzaminu. Jednocześnie ustawodawca nie przesądził na 

czyjej stronie podmiotowej stosowna publikacja ma nastąpić. Nasuwa się więc pytanie, 

czy ma to być strona podmiotowa Polskiej Izby Rzeczników Patentowych, strona 

Krajowej Rady Rzeczników Patentowych (przy czym w Biuletynie takiej strony nie 

ma), czy też strona Urzędu Patentowego (realizacja dyspozycji art. 29 ust. 2 poprzez 

zastosowanie trybu przewidzianego w ust. 3 tego artykułu). Zakładając, że wolą 

ustawodawcy jest, aby ogłoszenie dokonywane było w Biuletynie na stronie 

podmiotowej Polskiej Izby Rzeczników Patentowych, należy przyjąć niżej 

sformułowana poprawkę. Analogiczna uwaga dotyczy dodawanego do art. 33 ustawy 

o rzecznikach patentowych ust. 5a. 

Propozycja poprawki: 

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 
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Polskiej Izby Rzeczników Patentowych”, 

b) w pkt 13 w lit. a wyrazy „na stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej” 

zastępuje się wyrazami „w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej 

Polskiej Izby Rzeczników Patentowych”; 

 

34) art. 12 pkt 15, art. 36 ust. 3 – istotą tej regulacji jest uregulowanie sytuacji prawnej 

aplikanta w okresie od dnia złożenia przez niego egzaminu do dnia wpisu na listę 

rzeczników patentowych. Należy zwrócić uwagę, że przepis ten odnosi się do 

nieprzewidzianego ustawą o rzecznikach patentowych zaświadczenia oraz nie 

uwzględnia sytuacji niewystąpienia przez aplikanta z wnioskiem o wpis na listę. 

Zakładając, iż przez zaświadczenie ustawodawca rozumie świadectwo, o którym mowa 

w art. 35, oraz, że intencją jest, aby przyznawane prawo miało charakter tymczasowy 

i dotyczyło wyłącznie sytuacji, w której aplikant po zdaniu egzaminu złożył wniosek 

o wpis na listę rzeczników patentowych, ale z przyczyn proceduralnych nie został 

jeszcze wpisany na tę listę (a tym samym wyeliminowanie sytuacji, w której bez 

względu na to czy złożono wniosek, czy nie, prawo przysługuje), proponuje się 

przyjęcie niżej sformułowanej poprawki, która eliminuje wątpliwości. W związku z tym, 

że przepis nie wiąże się z samym odbywaniem aplikacji, ale dotyczy osoby, która 

złożyła egzamin, zasadnym wydaje się, aby dodawany przepis zamieszczony był po 

art. 35, a przed art. 36. Przyjmując tę poprawkę należy, że ma ona charakter 

merytoryczny. Inaczej niż to uczynił Sejm określa ona status aplikanta po złożeniu 

egzaminu kwalifikacyjnego, przyznając aplikantowi prawo do tymczasowego  

świadczenia pomocy w sprawach własności przemysłowej. Przepis w brzmieniu 

uchwalonym przez Sejm przyznawał takiemu aplikantowi wyłącznie prawo do 

zastępowania rzecznika patentowego. Gdyby wolą ustawodawcy było przyznanie 

aplikantowi, który zdał egzamin wyłącznie prawa zastępowania rzecznika patentowego, 

dodawany przepis należałoby uznać za zbędny wobec faktu obowiązywania art. 36 

ust. 1, który aplikantowi już takie prawo przyznaje.  

Propozycja poprawki: 

w art. 12 pkt 15 otrzymuje brzmienie: 

„15) po art. 35 dodaje się art. 35a w brzmieniu: 
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„Art. 35a. Osoba, która złożyła egzamin kwalifikacyjny i otrzymała świadectwo, 

o którym mowa w art. 35, może do dnia poprzedzającego dzień wpisu na listę 

rzeczników patentowych tymczasowo świadczyć pomoc w sprawach własności 

przemysłowej, pod warunkiem złożenia przez nią wniosku o wpis na listę rzeczników 

patentowych.”;”; 

 

 

albo (w przypadku gdy wolą ustawodawcy jest, aby aplikant po zdaniu egzaminu 

kwalifikacyjnego miał prawo wyłącznie do zastępowania rzecznika patentowego) 

 

w art. 12 skreśla się pkt 15; 

 

35) art. 13 pkt 3, art. 37h ust. 1 – propozycja poprawki eliminującej z przepisu 

sformułowanie niemające wartości normatywnej, niezgodne dodatkowo z § 156 Zasad 

techniki prawodawczej. 

 

Propozycja poprawki: 

w art. 13 w pkt 3, w art. 37h w ust. 1 skreśla się wyrazy „na podstawie odrębnych 

przepisów”; 

 

36) art. 15 pkt 2, art. 81 ust. 1 pkt 1 lit. b – w przepisie należałoby uwzględnić aktualną 

nazwę ewidencji działalności gospodarczej. 

Propozycja poprawki: 

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”; 

 

37) art. 15 pkt 2, art. 81 ust. 1 pkt 1 lit. d – zestawiając analizowany przepis 

z nowelizowanym art. 81 ust. 1 pkt 2 lit. e, nasuwało się pytanie dlaczego w tym 

przepisie ustawodawca mówi o oświadczeniu dotyczącym przestępstw lub wykroczeń, 

a nie przestępstwa lub wykroczenia. Przyjmując, że z legislacyjnego punktu widzenia 
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prawidłowo sformułowany jest art. 81 ust. 1 pkt 2 lit. e, proponuje się przyjęcie niżej 

sformułowanej poprawki. 

Propozycja poprawki:  

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”; 

 

38) art. 15 pkt 2, art. 81 ust. 2 – mając na względzie, że to art. 233 § 6 Kodeksu karnego, 

będzie podstawą odpowiedzialności za złożenie fałszywego oświadczenia, w przepisie 

art. 81 ust. 2 należy mówić o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego 

oświadczenia. 

Propozycja poprawki: 

w art. 15 w pkt 2, w art. 81 w ust. 2 użyty dwukrotnie wyraz „zeznań” zastępuje się wyrazem 

„oświadczeń”; 

 

39) art. 15 pkt 3, art. 81b ust. 1 pkt 4 – w związku z tym, że art. 81 ust. 4 wymienia nie tylko 

przestępstwa, ale również wykroczenia, należy rozważyć, czy art. 81b ust. 1 pkt 4 nie 

powinien odnosić się również do wykroczeń. Trzeba mieć przy tym na względzie, iż 

inne przepisy odsyłające do art. 81 ust. 4 odnoszą się zarówno do przestępstw, jak 

i wykroczeń. 

Propozycja poprawki: 

w art. 15 w pkt 3, w pkt 4 wyrazy „wskazanego” zastępuje się wyrazami „lub wykroczenia, 

o których mowa”; 

 

40) art. 15 pkt 8 lit. c i d, art. 129 ust. 4 i 7 – propozycja poprawki techniczno-legislacyjnej, 

zmierzającej do zastosowania w przepisie formuły przepisu upoważniającego 

wynikającej z Zasad techniki prawodawczej (używa się określenia „określi”, a nie 

„określa”). Fakt, że w części przepisów upoważniających zawartych w ustawie 

o obrocie instrumentami finansowymi użyto błędnego określenia nie oznacza, że błąd 

ten można powtarzać (zob. np. prawidłowe art. 8c ust. 4, art. 47a ust. 4, art. 98 ust. 9b i 
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11 oraz art. 98i ust. 2). Charakterystyczne jest to, że w upoważnieniach dodawanych do 

ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz upoważnieniach już 

znowelizowanych ustawodawca stosuje formułę prawidłową. 

Propozycja poprawki: 

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”; 

 

41) art. 17 pkt 4, art. 56 pkt 6 wprowadzenie do wyliczenia – w przepisie tym ustawodawca 

stanowiąc o aktualnym orzeczeniu lekarskim i psychologicznym odsyła do art. 11 ust. 1 

pkt 1 lit. c ustawy o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego. 

Trzeba mieć na względzie, iż przepis, do którego następuje odesłanie nie mówi 

o orzeczeniach lekarskich i psychologicznych, ale o braku zaburzeń psychicznych, 

o których mowa w ustawie o ochronie zdrowia psychicznego oraz istotnych zaburzeń 

funkcjonowania psychologicznego, jako jednym z warunków uzyskania pozwolenia na 

nabywanie, przechowywanie lub używanie materiałów wybuchowych przeznaczonych 

do użytku cywilnego. Mając na względzie, że odesłanie, w tym jego zakres, muszą być 

precyzyjne i jednoznaczne, tak aby adresat nie miał wątpliwości do jakiego przepisu 

i w jakim celu następuje odesłanie, należałoby rozważyć przyjęcie niżej sformułowanej 

poprawki. 

   Ponadto mając na uwadze, że orzeczenie lekarskie i orzeczenie psychologiczne 

są odrębnymi orzeczeniami, proponuje się przyjęcie poprawki eliminującej wrażenie, że 

w przepisie mowa jest o jednym orzeczeniu lekarskim i psychologicznym.  

Propozycja poprawki: 

w art. 17 w pkt 4, w art. 56 w pkt 6 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „aktualnego 

orzeczenia” zastępuje się wyrazami „aktualnych orzeczeń”; 

w art. 17 w pkt 4, w art. 56 w pkt 6 we wprowadzeniu do wyliczenia po wyrazie 

„psychologicznego” dodaje się wyrazy „stwierdzającego brak zaburzeń” (albo w przypadku 
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przyjęcia poprawki wcześniejszej – „stwierdzających brak zaburzeń”); 

 

42) art. 23 ust. 3 – w związku z tym, że przepisem podstawowym z punktu widzenia 

instytucji komisji kwalifikacyjnej będzie dodawany art. 33d ust. 1 ustawy o muzeach, 

art. 23 ust. 3 opiniowanej ustawy powinien odsyłać do tego przepisu, a nie do art. 33b 

ust. 1. 

 

Propozycja poprawki: 

w art. 23 w ust. 3 wyrazy „art. 33b ust. 1” zastępuje się wyrazami „art. 33d ust. 1”; 

 

43) art. 26 ust. 13 – w związku z tym, że w art. 38b ustawy o giełdach towarowych nie ma 

i nie będzie ust. 8 i 9, odesłanie sformułowane w art. 26 ust. 13 należy uznać za błędne. 

Analiza zmian dokonywanych art. 9 opiniowanej ustawy prowadzi do wniosku, iż wolą 

ustawodawcy było zapewne odesłanie w przepisie przejściowym do dodawanego 

art. 38g ust. 2 i 3. 

 

Propozycja poprawki: 

w art. 26 w ust. 13 wyrazy „art. 38b ust. 8 i 9” zastępuje się wyrazami „art. 38g ust. 2 i 3”; 

 

44) art. 27 ust. 2 – przepis stanowi, że do zakresów szkoleń i zakresów egzaminów 

rozpoczętych przed dniem wejścia w życie – Prawo atomowe stosuje się przepisy 

dotychczasowe. W związku z tym, że ustawa – Prawo atomowe weszła w życie 

z dniem 1 stycznia 2002 r., trudno uznać, iż wolą ustawodawcy było, aby przepis 

odnosił się do egzaminów rozpoczętych przed tą datą. Zapewne chodziło nie o termin 

wejścia w życie ustawy, ale zmian dokonywanych opiniowaną ustawą. 

Propozycja poprawki: 

w art. 27 w ust. 2 skreśla się wyrazy „ustawy zmienianej w”; 
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45) art. 30 ust. 3 – można mieć wątpliwość, co ustawodawca miał na myśli pisząc, że 

dotychczasowy rejestr agentów firm inwestycyjnych traci moc prawną. Oczywiste jest, 

że zamknięcie rejestru pociąga za sobą konsekwencje natury prawnej, w szczególności, 

że nie będą w nim dokonywane nowe wpisy oraz że od wpisu do tego rejestru nie będzie 

można uzależniać istnienia czyjegoś prawa (wpis nie będzie rodził skutków prawnych). 

    Oczywiste jest także, że rejestr zostanie zamknięty z mocy prawa. Podstawą 

jego zamknięcia będzie bowiem analizowany przepis. 

    Należałoby również ujednolicić terminologię w obrębie art. 30. W art. 30 ust. 3 

mówi się o „rejestrze agentów firm inwestycyjnych, o którym mowa w ust. 2”, 

natomiast w ust. 4, 6 i 8 o „rejestrze, o którym mowa w ust. 2”. 

    Mając powyższe na względzie proponuje się przyjęcie niżej zaproponowanej 

poprawki. 

Propozycja poprawki: 

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.”; 

 

46)  art. 36 – w związku ze sposobem sformułowana art. 36 nasuwa się pytanie, czy jest on 

dedykowany wyłącznie ustawie – Prawo geologiczne i górnicze (co może sugerować 

posłużenie się w tym przepisie określeniem „prawo geologiczne i górnicze”), czy też 

innym aktom niż ustawa – Prawo geologiczne i górnicze. Zakładając, iż intencją 

prawodawcy jest, aby przepis odnosił się do innych aktów oraz dążąc do 

wyeliminowania wątpliwości interpretacyjnych proponuje się przyjęcie niżej 

sformułowanej poprawki. 

Propozycja poprawki: 

w art. 36 w ust. 1 i 2 skreśla się wyrazy „prawa geologicznego i górniczego”; 

 

47) art. 37 ust. 1 – propozycja poprawki techniczno-legislacyjnej uwzględniającej § 33 ust. 1 

Zasad techniki prawodawczej. 
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Propozycja poprawki (w przypadku przyjęcia poprawki zawartej w pkt 52, treść poprawki 

ulegnie modyfikacji): 

w art. 37 w ust. 1 wyrazy „Dotychczasowe akty wykonawcze wydane na podstawie 

upoważnień zawartych w” zastępuje się wyrazami „Dotychczasowe przepisy wykonawcze 

wydane na podstawie”, wyrazy „w art. 17” zastępuje się wyrazami „art. 17”, wyrazy 

„w art. 20” zastępuje się wyrazami „art. 20” oraz wyrazy „art. 11, w” zastępuje się wyrazami 

„art. 11 , a także”; 

 

48) art. 37 ust. 1 – mając na względzie, że przepis czasowo utrzymujący w mocy 

dotychczasowe akty wykonawcze musi precyzyjnie wskazywać zarówno podstawę 

prawną rozporządzenia utrzymywanego w mocy, jak i podstawę prawną wydania 

rozporządzenia, które zastąpi akt czasowo utrzymany w mocy, należałoby dokonać niżej 

zaproponowanej zmiany. 

Propozycja poprawki: 

w art. 37 w ust. 1: 

a) użyte dwukrotnie wyrazy „art. 128 ust. 11 pkt 2” zastępuje się wyrazami „art. 128 ust. 11”, 

b) wyrazy „art. 36 ust. 9 i 11” zastępuje się wyrazami „art. 36 ust. 13 i 14”; 

  

49) art. 37 ust. 1 – w związku z tym, że art. 6 pkt 3 wejdzie w życie  po upływie 6 miesięcy 

od dnia ogłoszenia ustawy, a art. 37 ust. 1, który czasowo utrzymuje w mocy 

rozporządzenie wydane na podstawie nowelizowanego art. 17 ust. 8 ustawy o ochronie 

osób i mienia (art. 6 pkt 3 nowelizacji) po upływie 60 dni od dnia wejścia w życie 

opiniowanej ustawy, rodzi się pytanie, czy osiągnięto w ten sposób cel założony przez 

ustawodawcę. Jak się wydaje wolą ustawodawcy było, aby przepisy wykonawcze 

utrzymywane w mocy czasowo przez art. 37 ust. 1 mogły pozostać w systemie prawnym 

do 6 miesięcy od dnia wejścia w życie zmiany przepisu upoważniającego skutkującej 

utratą mocy przez dotychczasowe rozporządzenia. Nieskorelowanie terminów wejścia 

życie przepisu art. 6 pkt 3 oraz przepisu czasowo utrzymującego w mocy 

rozporządzenie wydane na podstawie art. 17 ust. 8 ustawy o ochronie osób i mienia, 

będzie prowadziło w efekcie do tego, iż rozporządzenie to będzie utrzymane w mocy de 

facto przez 4, a nie przez 6 miesięcy. Jeżeli intencja prawodawcy została odczytana 
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prawidłowo, to w celu jej realizacji konieczne jest przyjęcie niżej sformułowanych 

poprawek. 

Propozycja poprawek: 

w art. 37: 

a) w ust. 1 skreśla się wyrazy „w art. 17 ust. 8 ustawy zmienianej w art. 6,” oraz skreśla się 

wyrazy „art. 17 ust. 8 ustawy zmienianej w art. 6,”, 

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.”; 

w art. 38 w pkt 4 wyrazy „oraz art. 31–36” zastępuje się wyrazami „, art. 31–36 oraz art. 37 

ust. 1a”; 

 

50) art. 37 ust. 2 – zgodnie z § 33 ust. 2 Zasad techniki prawodawczej niedopuszczalne jest 

czasowe utrzymanie w mocy tylko niektórych przepisów dotychczasowych aktów 

wykonawczych. Dotyczy to również czasowego utrzymywania w mocy niektórych norm 

zakodowanych w akcie wykonawczym. Innymi słowy oznacza to, iż ustawodawca chcąc 

utrzymać w mocy jakiś akt wykonawczy nie może decydować, które przepisy tego aktu 

(zakodowane w nich normy) zachowa w mocy, a które nie. Utrzymać można w mocy 

wyłącznie cały akt. Należy przy tym mieć na uwadze, iż warunkiem dopuszczalności 

czasowego utrzymania w mocy aktu wykonawczego jest zgodność tego aktu z nową 

albo znowelizowaną ustawą upoważniającą. Utrzymanie w mocy aktu wykonawczego 

niezgodnego z taką ustawą oznaczałoby akceptowanie przez ustawodawcę stanu 

niezgodności z Konstytucją (stanu naruszenia zasady hierarchicznej budowy systemu 

aktów prawnych). Analiza art. 37 ust. 2 opiniowanej ustawy pod kątem zgodności 

z Zasadami techniki prawodawczej prowadzi do wniosku, że przepis ten przewidując 

utrzymanie w mocy przepisów wyłącznie w ograniczonym zakresie narusza Zasady 

techniki prawodawczej. Nie bez znaczenia jest tutaj również charakter tego rodzaju 

regulacji. W praktyce zasadą powinno być wydawanie przez organ upoważniony 
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niezbędnych rozporządzeń w okresie vacatio legis
2)

 ustawy, tak aby rozporządzenia te 

mogły wejść w życie z dniem wejścia w życie znowelizowanych upoważnień, a nie po 

tym dniu. Skoro czasowe utrzymywanie w mocy aktów wykonawczych jest wyjątkiem, 

to zgodnie z regułą interpretacyjną exceptiones non sunt extendendae (wyjątku nie 

można interpretować rozszerzająco), przepisy Zasad techniki prawodawczej dotyczące 

tego rodzaju przepisów przejściowych należy interpretować bardzo precyzyjnie i wąsko. 

Oznacza to, iż dotychczasowe przepisy wykonawcze powinny być utrzymywane 

w mocy tylko w nadzwyczajnych okolicznościach oraz z zachowaniem standardów 

wyznaczonych przez Zasady techniki prawodawczej. Wobec powyższego, gdyby 

niemożliwe było utrzymanie w mocy całego rozporządzenia wydanego na podstawie 

art. 16a ust. 6 ustawy o ochronie przeciwpożarowej, należałoby skreślić omawiany 

przepis przejściowy.  

    Cel, który przyświecał ustawodawcy, aby do szkoleń uzupełniających dla 

strażaków, które odbywać się będą od dnia wejścia w życie ustawy do dnia 31 grudnia 

2016 r. stosowało się przepisy wykonawcze obowiązujące przed dniem wejścia w życie 

nowelizacji, realizuje wystarczająco art. 20 ust. 2 opiniowanej ustawy. 

Propozycja poprawki: 

w art. 37 skreśla się ust. 2. 

 

Jakub Zabielski 

Główny legislator 

 

                                                 

2)
 Zasady techniki prawodawczej uznają to za oczywiste. 


