
 

 
Druk  nr  3490 - A   

SEJM 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

 

 VII kadencja 
            

 
DODATKOWE   SPRAWOZDANIE  

KOMISJI  NADZWYCZAJNEJ  DO  SPRAW  ZWIĄZANYCH  
Z OGRANICZANIEM  BIUROKRACJI 

 

o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustaw 
regulujących warunki dostępu do wykonywania 
niektórych zawodów (druk nr 2331).  
 

Sejm na 95 posiedzeniu w dniu 23 czerwca 2015 r. - zgodnie z art. 47 ust. 1 

regulaminu Sejmu - skierował ponownie projekt ustawy zawarty w druku nr 3490               

do Komisji Nadzwyczajnej do spraw związanych z ograniczaniem biurokracji w celu 

rozpatrzenia  poprawek zgłoszonych w drugim czytaniu. 

 Komisja Nadzwyczajna do spraw związanych z ograniczaniem biurokracji                       

po rozpatrzeniu poprawek  na posiedzeniu w dniu 24 czerwca 2015 r.   

wnosi: 

 
 W y s o k i  S e j m   raczy  następujące poprawki: 
 

 
 

1) w art. 2 w pkt 5, w art. 11c ust. 6 nadać brzmienie: 
„6. Osoba ubiegająca się o przyznanie prawa do wykonywania zawodu rzeczoznawcy 

może być zwolniona z części pisemnej egzaminu, jeżeli posiada co najmniej 10-
letnią praktykę: 

1) w wykonywaniu czynności kontrolno-rozpoznawczych w rozumieniu art. 23 
ust. 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej lub 
w sprawowaniu nadzoru nad wykonywaniem tych czynności albo 

2) w prowadzeniu prac naukowych lub badawczo-rozwojowych z zakresu ochro-
ny przeciwpożarowej w instytutach badawczych lub uczelniach, albo 

3) w wykonywaniu zawodu inżyniera pożarnictwa lub inżyniera w zakresie inży-
nierii bezpieczeństwa w specjalności inżynieria bezpieczeństwa pożarowego 
uzyskanego po ukończeniu studiów wyższych w Szkole Głównej Służby Po-
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żarniczej lub projektanta w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo 
budowlane oraz ukończyła w Szkole Głównej Służby Pożarniczej studia pody-
plomowe dla osób ubiegających się o wykonywanie zawodu rzeczoznawcy.”; 

– KP PSL 
– przyjąć 

2) w art. 4 pkt 1 nadać brzmienie:  
„1) po art. 16 dodaje się art. 16a w brzmieniu: 

„Art. 16a. Do czasu powołania dyrektora wyłonionego w trybie przepisów art. 15 
lub art. 16 albo do czasu powierzenia zarządzania instytucją kultury oso-
bie fizycznej lub prawnej w trybie przepisów art. 15a organizator może 
powierzyć pełnienie obowiązków dyrektora wyznaczonej osobie na 
okres nie dłuższy niż pół roku.”;”; 

– KP PiS 
– odrzucić 

3) w art. 4 pkt 2 nadać brzmienie:  
„2) art. 26a otrzymuje brzmienie: 
„Art. 26a. 1. W sprawach nieuregulowanych w ustawie do pracowników instytucji 

kultury stosuje się przepisy Kodeksu pracy.  
2. Osoba zatrudniona w instytucji artystycznej lub instytucji kultury do wy-

konywania pracy polegającej na tworzeniu, opracowaniu lub artystycz-
nym wykonywaniu utworów w dziedzinie teatru, muzyki, tańca, filmu 
lub innych sztuk audiowizualnych jest pracownikiem artystycznym.”;” 

 – KP PiS 
– odrzucić 

4) w art. 4 skreślić pkt 3; 
– KP PiS 

– odrzucić 
5) w art. 4 skreślić pkt 4; 
– KP PiS 

– odrzucić 
6) po art. 6 dodać art. 6a w brzmieniu: 

„Art. 6a. 
W ustawie 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) wprowadza się następujące zmiany: 
1)  w art. 15: 

a) ust. 3–4a otrzymują brzmienie: 
„3. Osoba, która występuje z wnioskiem o wydanie pozwolenia na broń, lub oso-

ba, która zgłasza do rejestru broń pneumatyczną, przedstawiają właściwemu 
organowi Policji orzeczenia lekarskie i psychologiczne, stwierdzające, że nie 
należą do osób wymienionych w ust. 1 pkt 2–4, i potwierdzające, że mogą 
dysponować bronią, wydane przez lekarza upoważnionego i psychologa upo-
ważnionego, nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku. 

4. Osoba posiadająca pozwolenie na broń wydane w celu określonym w art. 10 
ust. 2 pkt 1 i 2 obowiązana jest raz na 5 lat przedstawić właściwemu organowi 
Policji orzeczenia lekarskie i psychologiczne, o których mowa w ust. 3, wy-
stawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu. 
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W przypadku wydania orzeczenia stwierdzającego, że należy ona do osób 
wymienionych w ust. 1 pkt 2–4 i że nie może dysponować bronią, lekarz upo-
ważniony lub psycholog upoważniony są obowiązani zawiadomić o tym wła-
ściwy organ Policji. 

4a. Przepisów ust. 3 i 4 nie stosuje się do pracowników podmiotów wskazanych 
w art. 29 ust. 1 pkt 1 i 2 wpisanych na listę kwalifikowanych pracowników 
ochrony fizycznej, o której mowa w art. 26 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o 
ochronie osób mienia (Dz. U. z 2014 r. poz. 1099), ubiegających się lub posia-
dających dopuszczenie do posiadania broni, którzy przestawiają orzeczenia le-
karskie wydane w trybie przepisów ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochro-
nie osób i mienia.”, 

b) uchyla się ust. 7; 
2) po art. 15 dodaje się art. 15a–15l w brzmieniu: 

„Art. 15a. 1. Osoby, o których mowa w art. 15 ust. 3, 4 i 5, zwane dalej „osobami 
ubiegającymi się”, są obowiązane do poddania się badaniom lekarskim 
i psychologicznym. 

2. Badanie lekarskie osoby ubiegającej się obejmuje ogólną ocenę stanu 
zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem układu nerwowego, stanu 
psychicznego, stanu narządu wzroku, słuchu i równowagi oraz sprawno-
ści układu ruchu. Lekarz przeprowadzający to badanie kieruje osobę 
ubiegającą się na badania psychiatryczne i okulistyczne, a jeżeli uzna to 
za niezbędne – na inne badania specjalistyczne lub pomocnicze.  

3. Badanie psychologiczne osoby ubiegającej się obejmuje w szczególności 
określenie poziomu rozwoju intelektualnego i opis cech osobowości, z 
uwzględnieniem funkcjonowania w trudnych sytuacjach, a także okre-
ślenie poziomu dojrzałości społecznej tej osoby. 

4. Zakres badania psychologicznego może zostać rozszerzony, jeżeli psy-
cholog przeprowadzający to badanie uzna to za niezbędne do prawidło-
wego określenia sprawności psychologicznej osoby ubiegającej się. 

Art. 15b. 1. Badanie lekarskie przeprowadza lekarz, który posiada: 
1) co najmniej pięcioletni staż pracy w zawodzie, 
2) specjalizację w dziedzinie: chorób wewnętrznych, medycyny ogól-

nej, medycyny rodzinnej, medycyny pracy, medycyny przemysło-
wej, medycyny transportu, medycyny lotniczej, medycyny kolejo-
wej, medycyny morskiej i tropikalnej lub medycyny sportowej,  

3) dodatkowe kwalifikacje z zakresu przeprowadzania badań lekarskich 
osób ubiegających się,  

4) wpis do rejestru lekarzy upoważnionych  
– zwany „lekarzem upoważnionym”. 

2. Komendant wojewódzki Policji prowadzi i aktualizuje rejestr lekarzy 
upoważnionych, który zawiera: 

1) imię lub imiona, nazwisko lekarza upoważnionego, 
2) datę wpisu do rejestru i numer tego wpisu, 
3) numer prawa wykonywania zawodu, 
4) adres miejsca wykonywania badań lekarskich, opcjonalnie adres 

poczty elektronicznej lub numer telefonu 
– oraz wystawia zaświadczenie o wpisie do rejestru. 
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3. Dodatkowe kwalifikacje, o których mowa w ust. 1 pkt 3, lekarz uzyskuje 
po ukończeniu z wynikiem pozytywnym szkolenia z zakresu przeprowa-
dzania badań lekarskich i wydawania orzeczeń lekarskich osobom ubie-
gającym się. 

Art. 15c. 1. Badanie psychologiczne przeprowadza psycholog, który posiada: 
1) dyplom magistra psychologii lub dyplom magistra filozofii chrześci-

jańskiej ze specjalizacją filozoficzno-psychologiczną uzyskany na 
Katolickim Uniwersytecie Lubelskim do dnia 1 października 1981 r. 
lub dyplom magistra filozofii chrześcijańskiej w zakresie psycholo-
gii uzyskany w Akademii Teologii Katolickiej do dnia 31 grudnia 
1992 r.,  

2) co najmniej pięcioletni staż pracy w zawodzie, przy czym co naj-
mniej 3 lata w ostatnim pięcioleciu był zatrudniony na stanowisku 
psychologa,  

3) dodatkowe kwalifikacje z zakresu przeprowadzania badań psycholo-
gicznych osób ubiegających się,  

4) wpis do rejestru psychologów upoważnionych  
– zwany „psychologiem upoważnionym”. 

2. Komendant wojewódzki Policji prowadzi i aktualizuje rejestr psycholo-
gów upoważnionych zawierający: 

1) imię lub imiona, nazwisko psychologa upoważnionego, 
2) datę wpisu do rejestru i numer tego wpisu, 
3) adres miejsca wykonywania badań psychologicznych, opcjonalnie 

adres poczty elektronicznej lub numer telefonu 
– oraz wystawia zaświadczenia o wpisie do rejestru. 

3. Dodatkowe kwalifikacje, o których mowa w ust. 1 pkt 3, psycholog uzy-
skuje po ukończeniu z wynikiem pozytywnym szkolenia z zakresu prze-
prowadzania badań psychologicznych i wydawania orzeczeń psycholo-
gicznych osobom ubiegającym się. Programy szkoleń zatwierdza mini-
ster właściwy do spraw wewnętrznych. 

Art. 15d. 1. Lekarz upoważniony traci uprawnienia do wydawania orzeczeń lekar-
skich w przypadkach: 

1) zawieszenia prawa wykonywania zawodu, 
2) ograniczenia w wykonywaniu określonych czynności medycznych, 
3) utraty prawa wykonywania zawodu 

– określonych w ustawie z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza i 
lekarza dentysty (Dz. U. z 2015 r. poz. 464).  

2. Psycholog upoważniony traci uprawnienia do wydawania orzeczeń psy-
chologicznych w przypadku: 

1) zakazu wykonywania zawodu orzeczonego prawomocnym wyro-
kiem sądu; 

2) pozbawienia praw publicznych prawomocnym wyrokiem sądu. 
3. Utrata uprawnień, o których mowa w ust. 1 i 2, stanowi podstawę do 

skreślenia lekarza upoważnionego albo psychologa upoważnionego z re-
jestru lekarzy upoważnionych albo rejestru psychologów upoważnio-
nych. 
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4. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1 lub 2, 
lekarz upoważniony albo psycholog upoważniony zawiadamiają o tym 
fakcie niezwłocznie właściwego komendanta wojewódzkiego Policji. 

Art. 15e. 1. Badania lekarskie i psychologiczne prowadzi się na koszt osoby ubiegają-
cej się. 

2. Maksymalna opłata za badanie lekarskie lub maksymalna opłata za ba-
danie psychologiczne wynoszą odpowiednio 15% kwoty przeciętnego 
wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku kalendarzowym po-
przedzającym przeprowadzenie badania, ogłaszanego przez Prezesa 
Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypo-
spolitej Polskiej „Monitor Polski” na podstawie art. 20 pkt 1 lit. a ustawy 
z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpie-
czeń Społecznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 748).  

Art. 15f. 1. Lekarz upoważniony wydaje orzeczenie lekarskie na podstawie wyników 
badań, o których mowa w art. 15a ust. 2. 

2. Oryginał orzeczenia lekarskiego otrzymuje osoba ubiegająca się. W 
przypadku orzeczenia stwierdzającego, że osoba ubiegająca się należy do 
osób wymienionych w art. 15 ust. 1 pkt 2–4 i nie może dysponować bro-
nią, kopię tego orzeczenia dołącza się do zawiadomienia, o którym mo-
wa w art. 15 ust. 4 zdanie drugie.  

3. Lekarz upoważniony prowadzi dokumentację badań, o których mowa w 
art. 15a ust. 2, w formie karty badania lekarskiego. 

4. Wyniki badań specjalistycznych i pomocniczych oraz kopia orzeczenia 
lekarskiego stanowią załączniki do karty badania lekarskiego. 

Art. 15g. 1. Psycholog upoważniony wydaje orzeczenie psychologiczne na podstawie 
wyników badań, o których mowa w art. 15a ust. 3 lub 4. 

2. Oryginał orzeczenia psychologicznego otrzymuje osoba ubiegająca się. 
W przypadku orzeczenia stwierdzającego, że osoba ubiegająca się należy 
do osób wymienionych w art. 15 ust. 1 pkt 2–4 i nie może dysponować 
bronią, kopię tego orzeczenia dołącza się do zawiadomienia, o którym 
mowa w art. 15 ust. 4 zdanie drugie. 

3. Dokumentację badań psychologicznych stanowią wyniki badań przepro-
wadzonych przez psychologa upoważnionego w zakresie określonym w 
art. 15a ust. 3 lub 4; kopia orzeczenia psychologicznego stanowi załącz-
nik do dokumentacji. 

Art. 15h. 1. Od orzeczenia lekarskiego lub psychologicznego przysługuje odwołanie 
wnoszone na piśmie. 

2. Odwołanie przysługuje osobie ubiegającej się oraz komendantowi woje-
wódzkiemu Policji właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania tej 
osoby. 

3. Odwołanie wraz z jego uzasadnieniem wnosi się w terminie 30 dni od 
dnia doręczenia orzeczenia, za pośrednictwem lekarza lub psychologa, 
który wydał orzeczenie, do jednego z podmiotów odwoławczych, który-
mi są: 

1) wojewódzkie ośrodki medycyny pracy, a w przypadku gdy odwoła-
nie dotyczy orzeczenia lekarskiego wydanego w wojewódzkim 
ośrodku medycyny pracy – instytuty badawcze w dziedzinie medy-
cyny pracy; 
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2) jednostki służby medycyny pracy podmiotów leczniczych utworzo-
nych i wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw we-
wnętrznych; 

3) podmioty lecznicze utworzone i wyznaczone przez Ministra Obrony 
Narodowej.  

4. Lekarz lub psycholog, za pośrednictwem którego jest wnoszone odwoła-
nie, przekazuje je wraz z dokumentacją badań do podmiotu odwoław-
czego w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. 

5. Badanie w trybie odwołania przeprowadza się w terminie 30 dni od dnia 
otrzymania odwołania. 

6. Koszty badania lekarskiego lub psychologicznego ponosi odwołujący się. 
7. Orzeczenie lekarskie lub psychologiczne wydane w trybie odwołania jest 

ostateczne. 
Art. 15i. 1. Kontrolę wykonywania i dokumentowania badań lekarskich lub psycho-

logicznych oraz wydawanych orzeczeń lekarskich lub psychologicznych 
przeprowadza wojewoda właściwy ze względu na miejsce wydania orze-
czenia lekarskiego lub psychologicznego. 

2. Kontrolę przeprowadzają odpowiednio lekarz upoważniony lub psycho-
log upoważniony, posiadający pisemne upoważnienie właściwego woje-
wody, zwani dalej „osobami upoważnionymi”. 

3. Upoważnienie zawiera: 
1) datę wydania upoważnienia; 
2) numer upoważnienia; 
3) imię i nazwisko oraz numer dokumentu potwierdzającego tożsamość 

osoby upoważnionej; 
4) powołanie podstawy prawnej kontroli; 
5) nazwę i adres podmiotu kontrolowanego; 
6) zakres kontroli; 
7) miejsce i termin przeprowadzenia kontroli. 

4. Osoby upoważnione przy wykonywaniu czynności kontrolnych, za oka-
zaniem upoważnienia, mają prawo: 

1) wstępu do pomieszczeń, w których są wykonywane badania; 
2) żądania ustnych i pisemnych wyjaśnień oraz dokumentacji odpo-

wiednio od lekarza upoważnionego lub psychologa upoważnionego 
wykonującego badania albo od kierownika podmiotu wykonującego 
badania; 

3) udziału w czynnościach związanych z przeprowadzaniem badań; 
4) wglądu do dokumentacji medycznej; 
5) zabezpieczania dowodów. 

5. Odpowiednio lekarz upoważniony lub psycholog upoważniony, których 
czynności są przedmiotem kontroli, a jeżeli badania były wykonywane w 
podmiocie leczniczym – również kierownik tego podmiotu są obowiąza-
ni do: 

1) niezwłocznego przedstawiania na żądanie osoby upoważnionej 
wszelkich dokumentów i materiałów niezbędnych do przeprowadze-
nia kontroli oraz zapewnienia terminowego udzielania wyjaśnień; 
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2) zapewnienia warunków i środków niezbędnych do sprawnego prze-
prowadzenia kontroli, w szczególności udostępniania, w miarę moż-
liwości, oddzielnych pomieszczeń z odpowiednim wyposażeniem; 

3) sporządzenia na żądanie osoby upoważnionej niezbędnych do kon-
troli odpisów, kserokopii lub wyciągów z dokumentów oraz zesta-
wień i obliczeń opartych na dokumentach. 

Art. 15j. 1. Z przeprowadzanych czynności kontrolnych sporządza się protokół, który 
zawiera: 

1) imię i nazwisko oraz adres miejsca zamieszkania albo firmę albo na-
zwę oraz adres siedziby; 

2) adres miejsca wykonywania badań; 
3) datę rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych; 
4) imiona i nazwiska osób upoważnionych; 
5) opis stanu faktycznego; 
6) stwierdzone nieprawidłowości; 
7) wnioski osób upoważnionych; 
8) datę i miejsce sporządzenia protokołu; 
9) informację o braku zastrzeżeń albo informację o odmowie podpisa-

nia protokołu oraz o przyczynie tej odmowy. 
2. Protokół podpisują osoby upoważnione oraz odpowiednio lekarz upo-

ważniony lub psycholog upoważniony, których czynności były przed-
miotem kontroli, a jeżeli badania były wykonywane w podmiocie leczni-
czym – również kierownik tego podmiotu.  

3. Jeżeli po sporządzeniu protokołu, a przed jego podpisaniem, odpowied-
nio lekarz upoważniony lub psycholog upoważniony, których czynności 
były przedmiotem kontroli, a jeżeli badania były wykonywane w pod-
miocie leczniczym – również kierownik tego podmiotu zgłosi umoty-
wowane zastrzeżenia co do faktów stwierdzonych w trakcie kontroli i 
opisanych w protokole, osoby wykonujące czynności kontrolne są obo-
wiązane zbadać dodatkowo te fakty i uzupełnić protokół.  

4. Zgłoszenie zastrzeżeń, o których mowa w ust. 3, nie stanowi przeszkody 
do podpisania protokołu przez osoby upoważnione. 

5. Protokół kontroli sporządza się w dwóch egzemplarzach, z których jeden 
egzemplarz przekazuje się odpowiednio lekarzowi upoważnionemu albo 
psychologowi upoważnionemu, których czynności były przedmiotem 
kontroli, a jeżeli badania były wykonywane w podmiocie leczniczym – 
kierownikowi tego podmiotu. 

6. Odpowiednio lekarz upoważniony lub psycholog upoważniony, których 
czynności były przedmiotem kontroli, a jeżeli badania były wykonywane 
w podmiocie leczniczym – również kierownik tego podmiotu, w terminie 
7 dni od dnia otrzymania protokołu, ma prawo do wniesienia zastrzeżeń 
co do sposobu przeprowadzenia czynności kontrolnych oraz ustaleń za-
wartych w protokole. 

7. Na podstawie ustaleń kontroli wojewoda może przedstawić odpowiednio 
lekarzowi upoważnionemu lub psychologowi upoważnionemu, których 
czynności były przedmiotem kontroli, a jeżeli badania były wykonywane 
w podmiocie leczniczym – również kierownikowi tego podmiotu, w wy-
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stąpieniu pokontrolnym, zalecenia pokontrolne nakazujące usunięcie 
stwierdzonych nieprawidłowości i określa termin ich wykonania. 

8. W przypadku nieusunięcia stwierdzonych nieprawidłowości w terminie, 
o którym mowa w ust. 7, wojewoda składa wniosek do właściwego ko-
mendanta wojewódzkiego Policji prowadzącego rejestr o wykreślenie z 
rejestru lekarzy upoważnionych lub z rejestru psychologów upoważnio-
nych odpowiednio lekarza upoważnionego lub psychologa upoważnio-
nego, których czynności były przedmiotem kontroli. 

Art. 15k. W sprawach dotyczących sposobu postępowania z dokumentacją związaną 
z badaniami psychologicznymi, o których mowa w art. 15a ust. 3 i 4, sto-
suje się przepisy wydane na podstawie art. 11 ust. 5 ustawy z dnia 27 
czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1184). 

Art. 15l. Minister właściwy do spraw zdrowia, w porozumieniu z ministrem wła-
ściwym do spraw wewnętrznych, określi, w drodze rozporządzenia: 

1) zakres i formę prowadzenia szkoleń pozwalających na uzyskanie 
dodatkowych kwalifikacji, o których mowa w art. 15b ust. 1 pkt 3 i 
15c ust. 1 pkt 3; 

2) jednostki uprawnione do prowadzenia szkoleń, o których mowa w 
pkt 1; 

3) sposób oceny stanu narządu wzroku; 
4) wzory: 

a) orzeczenia lekarskiego, o którym mowa w art. 15f ust. 1 i art. 
15h ust. 7, 

b) karty badania lekarskiego, o której mowa w art. 15f ust. 3, 
c) orzeczenia psychologicznego, o którym mowa w art. 15g ust. 1 

i art. 15h ust. 7, 
d) zaświadczenia o wpisie do rejestru lekarzy upoważnionych i 

zaświadczenia o wpisie do rejestru psychologów upoważnio-
nych,  

e) pieczęci używanych przez lekarza upoważnionego lub psycho-
loga upoważnionego 

– mając na względzie właściwe przygotowanie lekarzy upoważnio-
nych i psychologów upoważnionych, sprawny obieg dokumentacji 
oraz jednolitość stosowanych wzorów.”; 

3) w art. 30 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
„1. Osoby fizyczne mogą posługiwać się bronią podmiotów, o których mowa w 
art. 29 ust. 1, przy wykonywaniu zadań wymienionych w tym przepisie, po 
uzyskaniu dopuszczenia do posiadania broni z zachowaniem zasad określonych 
w art. 15 ust. 1–5 i art. 16 ust. 1 i 2 oraz zatrudnieniu przez te podmioty.”; 

– KP PO 
– odrzucić 

Uwaga: poprawkę nr 6 należy głosować łącznie z poprawką nr 20. 
7) w art. 7 skreślić pkt 1 i 2; 

– KP PiS 
– odrzucić 
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Uwaga: przyjęcie poprawki nr 7 spowoduje bezprzedmiotowość poprawki nr 8. 
 
8) w art. 7 w pkt 1 ust. 1 nadać brzmienie: 

„1. Pełnomocnikiem strony w postępowaniu przed Urzędem Patentowym w sprawach 
związanych z dokonywaniem i rozpatrywaniem zgłoszeń oraz utrzymywaniem 
ochrony wynalazków, produktów leczniczych oraz produktów ochrony roślin, wzo-
rów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geogra-
ficznych i topografii układów scalonych może być tylko, z zastrzeżeniem ust. 2, 
rzecznik patentowy lub osoba świadcząca usługi transgraniczne w rozumieniu 
ustawy z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych (Dz. U. 2011 r. Nr 
155, poz. 925, z późn. zm.19)), zwanej dalej „ustawą o rzecznikach patentowych”.”; 

– KP SLD 
– odrzucić 

9) w art. 7 pkt 3 nadać brzmienie:  
„3) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Osoby niemające miejsca zamieszkania lub siedziby na obszarze Rzeczypo-
spolitej Polskiej mogą w sprawach, o których mowa w ust. 1 działać tylko za 
pośrednictwem rzecznika patentowego. Obowiązek ten nie dotyczy osób mają-
cych miejsce zamieszkania lub siedzibę bądź przedsiębiorstwo na obszarze 
państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europej-
skiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europej-
skim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej.”.”; 

– KP PiS 
– odrzucić 

Uwaga: przyjęcie poprawki nr 9 spowoduje bezprzedmiotowość poprawki nr 10. 
 
10) w art. 7 w pkt 3 ust. 3 nadać brzmienie: 

„3. Osoby niemające miejsca zamieszkania lub siedziby na obszarze Rzeczypospolitej 
Polskiej mogą w sprawach, o których mowa w ust. 1, działać tylko za pośrednic-
twem rzecznika patentowego lub osoby świadczącej usługi transgraniczne w rozu-
mieniu ustawy o rzecznikach patentowych. Obowiązek ten nie dotyczy obywateli 
państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskie-
go Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Ob-
szarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej.”; 

– KP SLD 
– odrzucić 

11) w art. 11 pkt 2 nadać brzmienie: 
„2) art. 18 otrzymuje brzmienie:  

„Art. 18. 1. Prawo wykonywania zawodu rzecznika patentowego powstaje po złoże-
niu ślubowania, z dniem dokonania wpisu na listę rzeczników patento-
wych. 

2. Listę rzeczników patentowych prowadzi samorząd. Lista prowadzona 
jest w formie elektronicznej. 

                                                 
19) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 1650, z 2014 r. 

poz. 993 i 1004 oraz z 2015 r. poz. 694. 
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3. Wpisu na listę rzeczników patentowych dokonuje się na wniosek osoby 
zainteresowanej. Wniosek oraz załączone do niego dokumenty przecho-
wywane są w aktach personalnych osoby zainteresowanej. 

4. Wpis na listę rzeczników patentowych obejmuje numer wpisu, imię i na-
zwisko, formę i miejsce wykonywania zawodu, adres do korespondencji, 
adres poczty elektronicznej lub numer telefonu.  

5. Lista rzeczników patentowych publikowana jest w Biuletynie Informacji 
Publicznej. 

6. Od wniosku o wpis na listę rzeczników patentowych albo o zmianę wpi-
su 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 Dzien-
niku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” na pod-
stawie 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.”; 

– KP PiS 
– odrzucić 

Uwaga: poprawki nr 11, 12 i 14–17 należy głosować łącznie. 
 
12) w art. 11 po pkt 3 dodać pkt 3a w brzmieniu: 

„3a) w art. 20 ust. 4 i 5 otrzymują brzmienie: 
„4. Krajowa Rada Rzeczników Patentowych podejmuje uchwałę o odmowie wpi-

su 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 okoliczno-

ści, 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 mo-
wa w art. 23a ust. 1. Przepis ust. 4 pkt1 stosuje się odpowiednio.”;”; 

– KP PiS 
– odrzucić 

13) w art. 11 w pkt 4 po pkt a dodać  nowy pkt … w brzmieniu: 
„…) w art. 21 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2.  Zwolnienie od odbycia aplikacji rzecznikowskiej, zgodnie z ust. 1, następuje, 
na wniosek kandydata, w drodze uchwały Krajowej Rady Rzeczników Paten-
towych. Krajowa Rada Rzeczników Patentowych przesyła bezzwłocznie kopię 
uchwały, wraz z uzasadnieniem, osobie zainteresowanej.”;”; 

– KP PiS 
– odrzucić 

14) w art. 11 po pkt 4 dodać nowy pkt … w brzmieniu:   
„…) w art. 22 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 
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„3. Ślubowanie odbiera Prezes Polskiej Izby Rzeczników Patentowych lub upo-
ważniony przez niego przedstawiciel samorządu.”;”; 

– KP PiS 
– odrzucić 

15) w art. 11 po pkt 4 dodać nowy pkt …  w brzmieniu: 
„…) art. 23 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 23. Samorząd wydaje rzecznikowi patentowemu, wpisanemu na listę rzeczni-
ków patentowych, legitymację, która potwierdza prawo wykonywania 
zawodu oraz używania tytułu zawodowego „rzecznik patentowy”.”;”; 

– KP PiS 
– odrzucić 

16) w art. 11 po pkt 5 dodać nowy pkt …  w brzmieniu:  
„…) 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 list, a także uchwałę uzależ-
niającą dokonanie wpisu od odbycia uzupełniającej aplikacji rzeczni-
kowskiej lub złożenia egzaminu uzupełniającego, podejmuje Krajowa 
Rada Rzeczników Patentowych. 

2. Na uchwały, o których mowa w ust. 1, przysługuje skarga do sądu admi-
nistracyjnego. 

3. Krajowa Rada Rzeczników Patentowych przesyła kopię uchwały o skre-
śleniu z listy rzeczników patentowych pracodawcy tego rzecznika lub 
spółce partnerskiej, w której rzecznik wykonuje zawód.”;”;  

– KP PiS 
– odrzucić 

17) w art. 11 pkt 6 nadać brzmienie: 
„6) art. 26 uchyla się;”; 

– KP PiS 
– odrzucić 

18) w art. 11 po pkt 18 dodać pkt 19 w brzmieniu: 
„19) art. 56 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 56. 1. Minister właściwy do spraw gospodarki może zaskarżyć do Sądu Naj-
wyższego sprzeczną z prawem uchwałę organu samorządu, w terminie 
trzech miesięcy od dnia jej doręczenia. Sąd Najwyższy utrzymuje za-
skarżoną uchwałę w mocy bądź uchyla ją i przekazuje sprawę do po-
nownego rozpoznania właściwemu organowi samorządu, ustalając wy-
tyczne 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 termi-
nie dwóch miesięcy, a uchwała Krajowego Zjazdu – na najbliższym 
Zjeździe. 

3. Krajowa Rada Rzeczników Patentowych przedstawia corocznie mini-
strowi właściwemu do spraw gospodarki pisemną informację o działal-
ności samorządu.”;”, 
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– KP PiS 
– odrzucić 

Uwaga: poprawki nr 18 i 19 należy głosować łącznie. 
 
19) w art. 11 po pkt 19 dodać pkt 20–24 w brzmieniu: 

„20) art. 60 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
„2. Rzecznik Dyscyplinarny wszczyna postępowanie wyjaśniające z wła-

snej inicjatywy lub na wniosek Prezesa Polskiej Izby Rzeczników Paten-
towych 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 przy-
sługuje 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 mi-

nistra właściwego do praw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, 
szczegółowe zasady i tryb postępowania dyscyplinarnego, w tym orze-
kania, a także właściwość i skład sądów dyscyplinarnych oraz tryb po-
woływania członków składów orzekających, jak również sposób wyko-
nywania orzeczeń i obliczania kosztów postępowania.”;”; 

– KP PiS 
– odrzucić 

20) po art. 24 dodać art. 24a w brzmieniu:  
„Art. 24a.  

1. Orzeczenia lekarskie i psychologiczne wydane przez upoważnionych lekarzy lub upo-
ważnionych psychologów przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, na podstawie 
przepisów ustawy zmienianej w art. 6a, zachowują ważność. 

2. Lekarze i psychologowie, którzy nabyli uprawnienia do wydawania orzeczeń, o których 
mowa w art. 15 ust. 3–5 ustawy zmienianej w art. 6a, na podstawie dotychczasowych 
przepisów, zachowują je. 

3. Postępowania wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, 
dotyczące nabycia uprawnień do wydawania orzeczeń, o których mowa w art. 15 
ust. 3–5 ustawy zmienianej w art. 6a, prowadzi się na podstawie dotychczasowych 
przepisów.  

4. Dotychczasowy rejestr lekarzy upoważnionych i rejestr psychologów upoważnionych 
stają się rejestrami, o których mowa w art. 15b ust. 2 i art. 15c ust. 2 ustawy zmienianej 
w art. 6a, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. 

5. Komendant wojewódzki Policji, w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie niniej-
szej ustawy, dostosuje prowadzony na podstawie dotychczasowych przepisów rejestr 
lekarzy upoważnionych i rejestr psychologów upoważnionych do wymogów określo-
nych w ustawie zmienianej w art. 6a, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. Jeżeli in-
formacje zawarte w tych rejestrach nie zawierają wszystkich danych, o których mowa w 
art. 15b ust. 2 i art. 15c ust. 2 ustawy zmienianej w art. 6a, w brzmieniu nadanym ni-
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niejszą ustawą, komendant wojewódzki Policji wzywa lekarza lub psychologa wpisa-
nych do odpowiedniego rejestru do uzupełnienia wymaganych danych w terminie 30 
dni od dnia doręczenia wezwania. Po bezskutecznym upływie tego terminu komendant 
wojewódzki Policji wykreśla lekarza lub psychologa z rejestru.”; 

– KP PO 
– odrzucić 

21) w art. 36 pkt 3 nadać brzmienie: 
„3) art. 4 pkt 5 w zakresie art. 31a ust. 2, art. 11 pkt 7 oraz art. 26 ust. 1, które 

wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.;”; 
– KP PO 

– przyjąć 
22) w art. 36 pkt 4 nadać brzmienie: 

„4) art. 6 pkt 3, art. 9, art. 16, art. 25 oraz art. 29–34, które wchodzą w życie po 
upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia;”. 

– KP PO 
– przyjąć 

 
 
 
 
 

Warszawa, dnia 24 czerwca 2015 r. 
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	DODATKOWE   SPRAWOZDANIE
	1) w art. 2 w pkt 5, w art. 11c ust. 6 nadać brzmienie:
	„6. Osoba ubiegająca się o przyznanie prawa do wykonywania zawodu rzeczoznawcy może być zwolniona z części pisemnej egzaminu, jeżeli posiada co najmniej 10-letnią praktykę:
	1) w wykonywaniu czynności kontrolno-rozpoznawczych w rozumieniu art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej lub w sprawowaniu nadzoru nad wykonywaniem tych czynności albo
	2) w prowadzeniu prac naukowych lub badawczo-rozwojowych z zakresu ochrony przeciwpożarowej w instytutach badawczych lub uczelniach, albo
	3) w wykonywaniu zawodu inżyniera pożarnictwa lub inżyniera w zakresie inżynierii bezpieczeństwa w specjalności inżynieria bezpieczeństwa pożarowego uzyskanego po ukończeniu studiów wyższych w Szkole Głównej Służby Pożarniczej lub projektanta w rozumi...


	– KP PSL
	2) w art. 4 pkt 1 nadać brzmienie:
	„1) po art. 16 dodaje się art. 16a w brzmieniu:
	„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 obowiązkó...

	– KP PiS
	3) w art. 4 pkt 2 nadać brzmienie:
	„2) art. 26a otrzymuje brzmienie:
	„Art. 26a. 1. W sprawach nieuregulowanych w ustawie do pracowników instytucji kultury stosuje się przepisy Kodeksu pracy.
	2. Osoba zatrudniona w instytucji artystycznej lub instytucji kultury do wykonywania pracy polegającej na tworzeniu, opracowaniu lub artystycznym wykonywaniu utworów w dziedzinie teatru, muzyki, tańca, filmu lub innych sztuk audiowizualnych jest praco...


	– KP PiS
	4) w art. 4 skreślić pkt 3;
	– KP PiS
	5) w art. 4 skreślić pkt 4;
	– KP PiS
	6) po art. 6 dodać art. 6a w brzmieniu:
	„Art. 6a.
	W ustawie 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) wprowadza się następujące zmiany:
	1)  w art. 15:
	a) ust. 3–4a otrzymują brzmienie:
	„3. Osoba, która występuje z wnioskiem o wydanie pozwolenia na broń, lub osoba, która zgłasza do rejestru broń pneumatyczną, przedstawiają właściwemu organowi Policji orzeczenia lekarskie i psychologiczne, stwierdzające, że nie należą do osób wymienio...
	4. Osoba posiadająca pozwolenie na broń wydane w celu określonym w art. 10 ust. 2 pkt 1 i 2 obowiązana jest raz na 5 lat przedstawić właściwemu organowi Policji orzeczenia lekarskie i psychologiczne, o których mowa w ust. 3, wystawione nie wcześniej n...
	4a. Przepisów ust. 3 i 4 nie stosuje się do pracowników podmiotów wskazanych w art. 29 ust. 1 pkt 1 i 2 wpisanych na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, o której mowa w art. 26 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób mienia ...

	b) uchyla się ust. 7;

	2) po art. 15 dodaje się art. 15a–15l w brzmieniu:
	„Art. 15a. 1. Osoby, o których mowa w art. 15 ust. 3, 4 i 5, zwane dalej „osobami ubiegającymi się”, są obowiązane do poddania się badaniom lekarskim i psychologicznym.
	2. Badanie lekarskie osoby ubiegającej się obejmuje ogólną ocenę stanu zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem układu nerwowego, stanu psychicznego, stanu narządu wzroku, słuchu i równowagi oraz sprawności układu ruchu. Lekarz przeprowadzający to badan...
	3. Badanie psychologiczne osoby ubiegającej się obejmuje w szczególności określenie poziomu rozwoju intelektualnego i opis cech osobowości, z uwzględnieniem funkcjonowania w trudnych sytuacjach, a także określenie poziomu dojrzałości społecznej tej os...
	4. Zakres badania psychologicznego może zostać rozszerzony, jeżeli psycholog przeprowadzający to badanie uzna to za niezbędne do prawidłowego określenia sprawności psychologicznej osoby ubiegającej się.

	Art. 15b. 1. Badanie lekarskie przeprowadza lekarz, który posiada:
	1) imię lub imiona, nazwisko lekarza upoważnionego,
	2) datę wpisu do rejestru i numer tego wpisu,
	3) numer prawa wykonywania zawodu,
	4) adres miejsca wykonywania badań lekarskich, opcjonalnie adres poczty elektronicznej lub numer telefonu
	– oraz wystawia zaświadczenie o wpisie do rejestru.
	3. Dodatkowe kwalifikacje, o których mowa w ust. 1 pkt 3, lekarz uzyskuje po ukończeniu z wynikiem pozytywnym szkolenia z zakresu przeprowadzania badań lekarskich i wydawania orzeczeń lekarskich osobom ubiegającym się.

	Art. 15c. 1. Badanie psychologiczne przeprowadza psycholog, który posiada:
	1) dyplom magistra psychologii lub dyplom magistra filozofii chrześcijańskiej ze specjalizacją filozoficzno-psychologiczną uzyskany na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim do dnia 1 października 1981 r. lub dyplom magistra filozofii chrześcijańskiej w z...
	2) co najmniej pięcioletni staż pracy w zawodzie, przy czym co najmniej 3 lata w ostatnim pięcioleciu był zatrudniony na stanowisku psychologa,
	3) dodatkowe kwalifikacje z zakresu przeprowadzania badań psychologicznych osób ubiegających się,
	4) wpis do rejestru psychologów upoważnionych
	– zwany „psychologiem upoważnionym”.
	2. Komendant wojewódzki Policji prowadzi i aktualizuje rejestr psychologów upoważnionych zawierający:
	1) imię lub imiona, nazwisko psychologa upoważnionego,
	2) datę wpisu do rejestru i numer tego wpisu,
	3) adres miejsca wykonywania badań psychologicznych, opcjonalnie adres poczty elektronicznej lub numer telefonu

	– oraz wystawia zaświadczenia o wpisie do rejestru.

	Art. 15d. 1. Lekarz upoważniony traci uprawnienia do wydawania orzeczeń lekarskich w przypadkach:
	1) zawieszenia prawa wykonywania zawodu,
	2) ograniczenia w wykonywaniu określonych czynności medycznych,
	3) utraty prawa wykonywania zawodu
	– określonych w ustawie z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2015 r. poz. 464).
	2. Psycholog upoważniony traci uprawnienia do wydawania orzeczeń psychologicznych w przypadku:
	1) zakazu wykonywania zawodu orzeczonego prawomocnym wyrokiem sądu;
	2) pozbawienia praw publicznych prawomocnym wyrokiem sądu.

	3. Utrata uprawnień, o których mowa w ust. 1 i 2, stanowi podstawę do skreślenia lekarza upoważnionego albo psychologa upoważnionego z rejestru lekarzy upoważnionych albo rejestru psychologów upoważnionych.
	4. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1 lub 2, lekarz upoważniony albo psycholog upoważniony zawiadamiają o tym fakcie niezwłocznie właściwego komendanta wojewódzkiego Policji.

	Art. 15e. 1. Badania lekarskie i psychologiczne prowadzi się na koszt osoby ubiegającej się.
	2. Maksymalna opłata za badanie lekarskie lub maksymalna opłata za badanie psychologiczne wynoszą odpowiednio 15% kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku kalendarzowym poprzedzającym przeprowadzenie badania, ogłaszanego przez Pr...

	Art. 15f. 1. Lekarz upoważniony wydaje orzeczenie lekarskie na podstawie wyników badań, o których mowa w art. 15a ust. 2.
	2. Oryginał orzeczenia lekarskiego otrzymuje osoba ubiegająca się. W przypadku orzeczenia stwierdzającego, że osoba ubiegająca się należy do osób wymienionych w art. 15 ust. 1 pkt 2–4 i nie może dysponować bronią, kopię tego orzeczenia dołącza się do ...
	3. Lekarz upoważniony prowadzi dokumentację badań, o których mowa w art. 15a ust. 2, w formie karty badania lekarskiego.
	4. Wyniki badań specjalistycznych i pomocniczych oraz kopia orzeczenia lekarskiego stanowią załączniki do karty badania lekarskiego.

	Art. 15g. 1. Psycholog upoważniony wydaje orzeczenie psychologiczne na podstawie wyników badań, o których mowa w art. 15a ust. 3 lub 4.
	2. Oryginał orzeczenia psychologicznego otrzymuje osoba ubiegająca się. W przypadku orzeczenia stwierdzającego, że osoba ubiegająca się należy do osób wymienionych w art. 15 ust. 1 pkt 2–4 i nie może dysponować bronią, kopię tego orzeczenia dołącza si...
	3. Dokumentację badań psychologicznych stanowią wyniki badań przeprowadzonych przez psychologa upoważnionego w zakresie określonym w art. 15a ust. 3 lub 4; kopia orzeczenia psychologicznego stanowi załącznik do dokumentacji.

	Art. 15h. 1. Od orzeczenia lekarskiego lub psychologicznego przysługuje odwołanie wnoszone na piśmie.
	2. Odwołanie przysługuje osobie ubiegającej się oraz komendantowi wojewódzkiemu Policji właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby.
	3. Odwołanie wraz z jego uzasadnieniem wnosi się w terminie 30 dni od dnia doręczenia orzeczenia, za pośrednictwem lekarza lub psychologa, który wydał orzeczenie, do jednego z podmiotów odwoławczych, którymi są:
	1) wojewódzkie ośrodki medycyny pracy, a w przypadku gdy odwołanie dotyczy orzeczenia lekarskiego wydanego w wojewódzkim ośrodku medycyny pracy – instytuty badawcze w dziedzinie medycyny pracy;
	2) jednostki służby medycyny pracy podmiotów leczniczych utworzonych i wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych;
	3) podmioty lecznicze utworzone i wyznaczone przez Ministra Obrony Narodowej.

	4. Lekarz lub psycholog, za pośrednictwem którego jest wnoszone odwołanie, przekazuje je wraz z dokumentacją badań do podmiotu odwoławczego w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.
	5. Badanie w trybie odwołania przeprowadza się w terminie 30 dni od dnia otrzymania odwołania.
	6. Koszty badania lekarskiego lub psychologicznego ponosi odwołujący się.
	7. Orzeczenie lekarskie lub psychologiczne wydane w trybie odwołania jest ostateczne.

	Art. 15i. 1. Kontrolę wykonywania i dokumentowania badań lekarskich lub psychologicznych oraz wydawanych orzeczeń lekarskich lub psychologicznych przeprowadza wojewoda właściwy ze względu na miejsce wydania orzeczenia lekarskiego lub psychologicznego.
	2. Kontrolę przeprowadzają odpowiednio lekarz upoważniony lub psycholog upoważniony, posiadający pisemne upoważnienie właściwego wojewody, zwani dalej „osobami upoważnionymi”.
	3. Upoważnienie zawiera:
	1) datę wydania upoważnienia;
	2) numer upoważnienia;
	3) imię i nazwisko oraz numer dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby upoważnionej;
	4) powołanie podstawy prawnej kontroli;
	5) nazwę i adres podmiotu kontrolowanego;
	6) zakres kontroli;
	7) miejsce i termin przeprowadzenia kontroli.

	4. Osoby upoważnione przy wykonywaniu czynności kontrolnych, za okazaniem upoważnienia, mają prawo:
	1) wstępu do pomieszczeń, w których są wykonywane badania;
	2) żądania ustnych i pisemnych wyjaśnień oraz dokumentacji odpowiednio od lekarza upoważnionego lub psychologa upoważnionego wykonującego badania albo od kierownika podmiotu wykonującego badania;
	3) udziału w czynnościach związanych z przeprowadzaniem badań;
	4) wglądu do dokumentacji medycznej;
	5) zabezpieczania dowodów.

	5. Odpowiednio lekarz upoważniony lub psycholog upoważniony, których czynności są przedmiotem kontroli, a jeżeli badania były wykonywane w podmiocie leczniczym – również kierownik tego podmiotu są obowiązani do:
	1) niezwłocznego przedstawiania na żądanie osoby upoważnionej wszelkich dokumentów i materiałów niezbędnych do przeprowadzenia kontroli oraz zapewnienia terminowego udzielania wyjaśnień;
	2) zapewnienia warunków i środków niezbędnych do sprawnego przeprowadzenia kontroli, w szczególności udostępniania, w miarę możliwości, oddzielnych pomieszczeń z odpowiednim wyposażeniem;
	3) sporządzenia na żądanie osoby upoważnionej niezbędnych do kontroli odpisów, kserokopii lub wyciągów z dokumentów oraz zestawień i obliczeń opartych na dokumentach.


	Art. 15j. 1. Z przeprowadzanych czynności kontrolnych sporządza się protokół, który zawiera:
	1) imię i nazwisko oraz adres miejsca zamieszkania albo firmę albo nazwę oraz adres siedziby;
	2) adres miejsca wykonywania badań;
	3) datę rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych;
	4) imiona i nazwiska osób upoważnionych;
	5) opis stanu faktycznego;
	6) stwierdzone nieprawidłowości;
	7) wnioski osób upoważnionych;
	8) datę i miejsce sporządzenia protokołu;
	9) informację o braku zastrzeżeń albo informację o odmowie podpisania protokołu oraz o przyczynie tej odmowy.
	2. Protokół podpisują osoby upoważnione oraz odpowiednio lekarz upoważniony lub psycholog upoważniony, których czynności były przedmiotem kontroli, a jeżeli badania były wykonywane w podmiocie leczniczym – również kierownik tego podmiotu.
	3. Jeżeli po sporządzeniu protokołu, a przed jego podpisaniem, odpowiednio lekarz upoważniony lub psycholog upoważniony, których czynności były przedmiotem kontroli, a jeżeli badania były wykonywane w podmiocie leczniczym – również kierownik tego podm...
	4. Zgłoszenie zastrzeżeń, o których mowa w ust. 3, nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu przez osoby upoważnione.
	5. Protokół kontroli sporządza się w dwóch egzemplarzach, z których jeden egzemplarz przekazuje się odpowiednio lekarzowi upoważnionemu albo psychologowi upoważnionemu, których czynności były przedmiotem kontroli, a jeżeli badania były wykonywane w po...
	6. Odpowiednio lekarz upoważniony lub psycholog upoważniony, których czynności były przedmiotem kontroli, a jeżeli badania były wykonywane w podmiocie leczniczym – również kierownik tego podmiotu, w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu, ma praw...
	7. Na podstawie ustaleń kontroli wojewoda może przedstawić odpowiednio lekarzowi upoważnionemu lub psychologowi upoważnionemu, których czynności były przedmiotem kontroli, a jeżeli badania były wykonywane w podmiocie leczniczym – również kierownikowi ...
	8. W przypadku nieusunięcia stwierdzonych nieprawidłowości w terminie, o którym mowa w ust. 7, wojewoda składa wniosek do właściwego komendanta wojewódzkiego Policji prowadzącego rejestr o wykreślenie z rejestru lekarzy upoważnionych lub z rejestru ps...

	Art. 15k. W sprawach dotyczących sposobu postępowania z dokumentacją związaną z badaniami psychologicznymi, o których mowa w art. 15a ust. 3 i 4, stosuje się przepisy wydane na podstawie art. 11 ust. 5 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycy...
	Art. 15l. Minister właściwy do spraw zdrowia, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych, określi, w drodze rozporządzenia:
	1) zakres i formę prowadzenia szkoleń pozwalających na uzyskanie dodatkowych kwalifikacji, o których mowa w art. 15b ust. 1 pkt 3 i 15c ust. 1 pkt 3;
	2) jednostki uprawnione do prowadzenia szkoleń, o których mowa w pkt 1;
	3) sposób oceny stanu narządu wzroku;
	4) wzory:


	– KP PO
	Uwaga: poprawkę nr 6 należy głosować łącznie z poprawką nr 20.

	7) w art. 7 skreślić pkt 1 i 2;
	– KP PiS
	Uwaga: przyjęcie poprawki nr 7 spowoduje bezprzedmiotowość poprawki nr 8.

	8) w art. 7 w pkt 1 ust. 1 nadać brzmienie:
	„1. Pełnomocnikiem strony w postępowaniu przed Urzędem Patentowym w sprawach związanych z dokonywaniem i rozpatrywaniem zgłoszeń oraz utrzymywaniem ochrony wynalazków, produktów leczniczych oraz produktów ochrony roślin, wzorów użytkowych, wzorów prze...

	– KP SLD
	– odrzucić
	9) w art. 7 pkt 3 nadać brzmienie:
	„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...


	– KP PiS
	Uwaga: przyjęcie poprawki nr 9 spowoduje bezprzedmiotowość poprawki nr 10.

	10) w art. 7 w pkt 3 ust. 3 nadać 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 lub osoby świadczącej usługi transgraniczne w rozumieniu ustawy ...

	– KP SLD
	– odrzucić
	11) w art. 11 pkt 2 nadać 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.
	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 Statyst...


	– KP PiS
	Uwaga: poprawki nr 11, 12 i 14–17 należy głosować łącznie.
	12) w art. 11 po pkt 3 dodać 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. Prze...


	– KP PiS
	13) w art. 11 w pkt 4 po pkt a dodać  nowy pkt … w brzmieniu:
	„…) w art. 21 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
	„2.  Zwolnienie od odbycia aplikacji rzecznikowskiej, zgodnie z ust. 1, następuje, na wniosek kandydata, w drodze uchwały Krajowej Rady Rzeczników Patentowych. Krajowa Rada Rzeczników Patentowych przesyła bezzwłocznie kopię uchwały, wraz z uzasadnieni...


	– KP PiS
	14) w art. 11 po pkt 4 dodać nowy pkt … w brzmieniu:
	„…) w art. 22 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
	„3. Ślubowanie odbiera Prezes Polskiej Izby Rzeczników Patentowych lub upoważniony przez niego przedstawiciel samorządu.”;”;


	– KP PiS
	15) w art. 11 po pkt 4 dodać nowy pkt …  w brzmieniu:
	„…) 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”.”;”;

	– KP PiS
	16) w art. 11 po pkt 5 dodać nowy pkt …  w brzmieniu:
	„…) 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 list, a także uchwałę uzależniającą dokonanie wpisu od odbycia uzupełniającej aplikacji rzecznikowskiej lub złożenia egzaminu u...
	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.”;”;


	– KP PiS
	17) w art. 11 pkt 6 nadać brzmienie:
	„6) art. 26 uchyla się;”;

	– KP PiS
	18) w art. 11 po pkt 18 dodać 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 mocy bądź uchyla ją i pr...
	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...


	– KP PiS
	Uwaga: poprawki nr 18 i 19 należy głosować łącznie.
	19) w art. 11 po pkt 19 dodać 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 dyscyplinarnego, w tym orzekania, a także właściwość i skład sądó...

	– KP PiS
	20) po art. 24 dodać art. 24a w brzmieniu:

	„Art. 24a.
	1. Orzeczenia lekarskie i psychologiczne wydane przez upoważnionych lekarzy lub upoważnionych psychologów przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, na podstawie przepisów ustawy zmienianej w art. 6a, zachowują ważność.
	2. Lekarze i psychologowie, którzy nabyli uprawnienia do wydawania orzeczeń, o których mowa w art. 15 ust. 3–5 ustawy zmienianej w art. 6a, na podstawie dotychczasowych przepisów, zachowują je.
	3. Postępowania wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, dotyczące nabycia uprawnień do wydawania orzeczeń, o których mowa w art. 15 ust. 3–5 ustawy zmienianej w art. 6a, prowadzi się na podstawie dotychczasowych przepis...
	4. Dotychczasowy rejestr lekarzy upoważnionych i rejestr psychologów upoważnionych stają się rejestrami, o których mowa w art. 15b ust. 2 i art. 15c ust. 2 ustawy zmienianej w art. 6a, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.
	5. Komendant wojewódzki Policji, w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, dostosuje prowadzony na podstawie dotychczasowych przepisów rejestr lekarzy upoważnionych i rejestr psychologów upoważnionych do wymogów określonych w us...
	– KP PO
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