
 
SENAT  

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
VIII KADENCJA 

 
 

Warszawa, dnia 16 maja 2013 r. Druk nr 344 Z 
________________________________________________________________________________ 
 

SPRAWOZDANIE 
KOMISJI USTAWODAWCZEJ, 

KOMISJI GOSPODARKI NARODOWEJ 
oraz 

KOMISJI PRAW CZŁOWIEKA, PRAWORZĄDNOŚCI I PETYCJI 
 

(wraz z zestawieniem wniosków) 
 

Komisje, na posiedzeniu w dniu 16 maja 2013 r. rozpatrzyły wnioski zgłoszone w toku debaty 
w dniu 15 maja 2013 r. nad ustawą  

o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów 
i przedstawiają Wysokiemu Senatowi następujące stanowisko: 

 
- Wysoki Senat raczy przyjąć wnioski zawarte w pkt: 1, 3, 8, 10-15, 17, 18, 20-23, 25-

27, 29-35, 40, 42-44, 46, 47, 49, 51, 53-56, 58–76, 79, 80, 84, 85, 87, 88, 90-95, 98, 
100, 102–105, 107, 113, 116–122, 124, 128, 129, 131–139, 141–143, 145, 148–175, 
178, 181-183, 185, 190, 191, 195–199, 203–207, 209–219, 221–228, 230, 232, 233, 
235-239, 243, 245, 248, 250, 251, 253, 255, 256, 258, 260, 261, 263–266, 270, 270a, 
272, 273, 275 oraz 276. 

 
Ponadto komisje informują, że: 

– na podstawie art. 52 ust. 4 Regulaminu Senatu następujący wnioskodawcy dokonali 
zmiany treści swoich wniosków: 

- senator Stanisław Jurcewicz (pkt 256 i 268 zestawienia wniosków), 
- senator Grażyna Sztark (pkt 270 zestawienia wniosków). 

 
 Przewodniczący Komisji Przewodniczący Komisji 
 Ustawodawczej Gospodarki Narodowej 
 (-) Piotr Zientarski (-) Marek Ziółkowski 
   
 

Zastępca Przewodniczącego Komisji 
Praw Człowieka, Praworządności i Petycji 

(-) Ryszard Knosala 

michnie
Data publikacji



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

do ustawy o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych 

zawodów 

 

 

 Uwaga: 

Poprawki nr 1, 183, 190, 191, 195, 198, 203, 248, 270 i 272 należy 

głosować łącznie. 

Przyjęcie tych poprawek wyklucza głosowanie poprawki nr 177, 184, 

186-189, 192–194, 200, 202, 246, 247, 249, 268, 269 i 271. 

Przyjęcie tych poprawek spowoduje konieczność odpowiedniej 

modyfikacji poprawek nr 182 i 276. 

 

1)  w art. 1 w pkt 1 w lit. b: 

a) w zdaniu wstępnym wyrazy „pkt 1a” zastępuje się wyrazami „pkt 

1a i 1b”, 

b) dotychczasowy pkt 1a oznacza się jako 1b i dodaje się pkt 1a 

w brzmieniu: 

„1a) wykonuje odpłatnie zadania przewodnika miejskiego, 

przewodnika terenowego lub pilota wycieczek bez 

wymaganych uprawnień,”; 

 

Poprawka 
sen. G. Sztark 
poparta przez 
połączone komisje 
 

 Uwaga: 

Poprawki nr 2, 45 i 208 należy głosować łącznie. 

 

2)  w art. 2 przed pkt 1 dodaje się pkt … w brzmieniu: 

„…) art. 5 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 5. Adwokat przed rozpoczęciem wykonywania 

czynności zawodowych składa wobec dziekana ślubowanie treści 

następującej: 

„Ślubuję uroczyście w swej pracy adwokata przyczyniać się 

ze wszystkich sił do ochrony praw i wolności obywatelskich oraz 

umacniania porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej, 

obowiązki swe wypełniać gorliwie, sumiennie i zgodnie z 

przepisami prawa, zachować tajemnicę zawodową, a w 

Poprawka  
mniejszości  
KU, KGN, KPCPP 
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postępowaniu swoim kierować się zasadami godności, 

uczciwości, słuszności i sprawiedliwości społecznej."; składający 

ślubowanie może dodać na końcu zwrot: „Tak mi dopomóż 

Bóg.”.”;”; 

 

 Uwaga: 

Poprawki nr 3 i 35 należy głosować łącznie. 

Przyjęcie tych poprawek wyklucza głosowanie poprawek nr 4, 5, 36 

i 37. 

 

3)  w art. 2 w pkt 2: 

a) w lit a w tiret pierwszym, w pkt 2 skreśla się wyrazy „albo 

wykonywały zawód komornika”, 

b) w lit b: 

− w tiret drugim w zdaniu wstępnym po wyrazach „pkt 4a” 

dodaje się wyrazy „i 4b” oraz dodaje się pkt 4b w brzmieniu: 

„4b) osoby, które zdały egzamin komorniczy oraz przez 

okres co najmniej roku wykonywały zawód 

komornika;”, 

− w tiret trzecim, w pkt 5 wyrazy „, notarialny lub komorniczy” 

zastępuje się wyrazami „lub notarialny”; 

 

Poprawka sen.  
P. Zientarskiego 
poparta przez 
połączone komisje 
 

 Uwaga: 

Poprawki nr 4 i 36 należy głosować łącznie. 

Przyjęcie tych poprawek wyklucza głosowanie poprawki nr 5 i 37. 

 

4)  w art. 2 w pkt 2 w lit a w tiret pierwszym, w pkt 2 skreśla się wyrazy 

„albo wykonywały zawód komornika”; 

 

Poprawka sen. 
A. Matusiewicza 

 Uwaga: 

Poprawki nr 5 i 37 należy głosować łącznie. 

 

5)  w art. 2 w pkt 2 w lit. a w tiret pierwszym, pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) osób, które przez okres co najmniej 3 lat 

zajmowały stanowisko radcy, starszego radcy 

Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa lub 

Poprawka  
KU, KGN, KPCPP 
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wykonywały zawód komornika;”; 

 

 Uwaga: 

Poprawki nr 6 i 38 należy głosować łącznie. 

 

6)  w art. 2 w pkt 2 w lit. a w tiret drugim, w pkt 4 wprowadzenie do 

wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

 „osób, które zdały egzamin sędziowski lub 

prokuratorski po dniu 1 stycznia 1991 r. lub 

egzamin notarialny po dniu 22 kwietnia 1991 r. 

oraz po tym dniu, łącznie przez okres 3 lat przed 

złożeniem wniosku o wpis na listę adwokatów:”; 

 

Poprawka  
mniejszości  
KU, KGN, KPCPP 

 Uwaga: 

Poprawki nr 7 i 39 należy głosować łącznie. 

Przyjęcie tych poprawek wyklucza głosowanie poprawki nr 8, 10, 40 

i 42. 

 

7)  w art. 2 w pkt 2 w lit. a: 

a) tiret trzecie otrzymuje brzmienie: 

„– pkt 5 otrzymuje brzmienie: 

„5) osób, które posiadają stopień naukowy doktora 

nauk prawnych i po dniu 1 stycznia 1990 roku 

łącznie przez okres co najmniej 3 lat: 

a) zajmowały stanowisko referendarza 

sądowego, starszego referendarza sądowego, 

aplikanta sądowego, aplikanta 

prokuratorskiego, asystenta sędziego, 

asystenta prokuratora lub 

b) wykonywały wymagające wiedzy prawniczej 

czynności bezpośrednio związane ze 

świadczeniem pomocy prawnej przez 

adwokata lub radcę prawnego na podstawie 

umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej 

w kancelarii adwokackiej, zespole 

Poprawka  
mniejszości  
KU, KGN, KPCPP 
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adwokackim, spółce cywilnej, jawnej, 

partnerskiej, komandytowej lub 

komandytowo-akcyjnej, o których mowa w 

art. 4a ust. 1 lub kancelarii radcy prawnego, 

spółce cywilnej, jawnej, partnerskiej, 

komandytowej lub komandytowo-akcyjnej, o 

których mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 6 

lipca 1982 r. o radcach prawnych, lub 

c) były zatrudnione w urzędach organów władzy 

publicznej lub w państwowych jednostkach 

organizacyjnych i wykonywały wymagające 

wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio 

związane z występowaniem przed sądami lub 

trybunałami, z wykładnią przepisów 

prawnych lub analizowaniem orzecznictwa 

sądów i trybunałów do celów stosowania 

prawa albo z tworzeniem projektów ustaw, 

rozporządzeń lub aktów prawa 

miejscowego.”,”, 

b) skreśla się tiret czwarte; 

 

 Uwaga: 

Poprawki nr 8 i 40 należy głosować łącznie. 

 

8)  w art. 2 w pkt 2 w lit. a: 

a) w tiret drugim, w pkt 4 w lit. a skreśla się wyrazy „aplikanta 

sądowo-prokuratorskiego,”, 

b) w tiret trzecim: 

– zdanie wstępne otrzymuje brzmienie: 

„w pkt 5 lit. a i b otrzymują brzmienie:”, 

– dodaje się lit. a w brzmieniu: 

„a) zajmowały stanowisko referendarza sądowego, 

starszego referendarza sądowego, aplikanta 

sądowego, aplikanta prokuratorskiego, asystenta 

Poprawka  
KU, KGN, KPCPP 
poparta przez 
połączone komisje 
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sędziego, asystenta prokuratora lub”; 

 

 Uwaga: 

Poprawki nr 9 i 41 należy głosować łącznie. 

 

9)  w art. 2 w pkt 2 w lit. a w tiret drugim, w pkt 4 lit. c otrzymuje 

brzmienie: 

„c) były zatrudnione w urzędach organów władzy 

publicznej lub w państwowych jednostkach 

organizacyjnych i wykonywały wymagające 

wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio 

związane z występowaniem przed sądami lub 

trybunałami, z wykładnią przepisów prawnych lub 

analizowaniem orzecznictwa sądów i trybunałów 

do celów stosowania prawa albo z tworzeniem 

projektów ustaw, rozporządzeń lub aktów prawa 

miejscowego;”; 

 

Poprawka 
mniejszości  
KU, KGN, KPCPP 

 Uwaga: 

Poprawki nr 10 i 42 należy głosować łącznie. 

 

10)  w art. 2 w pkt 2 w lit. a w tiret trzecim, w lit. b po użytym dwukrotnie 

wyrazie „komandytowej” dodaje się wyrazy „lub komandytowo-

akcyjnej”; 

 

Poprawka  
KU, KGN, KPCPP 
poparta przez 
połączone komisje 
 

 Uwaga: 

Poprawki nr 11, 26, 43 i 59 należy głosować łącznie. 

 

11)  w art. 2 w pkt 2 w lit. b w tiret pierwszym, w pkt 2–4 oraz w tiret 

drugim wyrazy „3 lat” zastępuje się wyrazami „4 lat”; 

 

Poprawka  
KU, KGN, KPCPP 
poparta przez 
połączone komisje 
 

 Uwaga: 

Poprawki nr 12 i 44 należy głosować łącznie. 

 

12)  w art. 2 w pkt 2 w lit. b w tiret trzecim średnik zastępuje się 

przecinkiem i dodaje się tiret czwarte w brzmieniu: 

„– w pkt 6 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 

Poprawka  
mniejszości  
KU, KGN, KPCPP, 
sen. M.  
Martynowskiego 
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7 w brzmieniu: 

„7) osoby, które co najmniej 3 lata wykonywały 

zawód doradcy podatkowego.”; 

 

poparta przez 
połączone komisje 
 

 Uwaga: 

Poprawki nr 13 i 34 należy głosować łącznie. 

 

13)  w art. 2 w pkt 3 w lit. a, w pkt 7 po wyrazie „egzaminu” dodaje się 

wyrazy „sędziowskiego, prokuratorskiego lub”; 

 

Poprawka  
KU, KGN, KPCPP 
poparta przez 
połączone komisje 
 

 Uwaga: 

Poprawki nr 14 i 46 należy głosować łącznie. 

 

14)  w art. 2 w pkt 3 skreśla się lit. b i c; 

 

Poprawka  
KU, KGN, KPCPP 
poparta przez 
połączone komisje 
 

 Uwaga: 

Poprawki nr 15 i 47 należy głosować łącznie. 

 

15)  w art. 2 w pkt 3 po lit. b dodaje się lit. … i … w brzmieniu: 

„…) ust. 6a otrzymuje brzmienie: 

„6a. Od uchwały Prezydium Naczelnej Rady 

Adwokackiej służy zainteresowanemu odwołanie do 

Ministra Sprawiedliwości.”, 

…) po ust. 6a dodaje się ust. 6aa–6ac w brzmieniu: 

„6aa. Po rozpatrzeniu odwołania, o którym mowa 

w ust. 6a, Minister Sprawiedliwości: 

1) utrzymuje zaskarżoną uchwałę w mocy; 

2) uchyla zaskarżoną uchwałę albo zaskarżoną uchwałę 

i poprzedzającą ją uchwałę okręgowej rady 

adwokackiej w całości albo w części i w tym zakresie 

orzeka co do istoty sprawy bądź umarza postępowanie 

w całości lub w części; 

3) umarza postępowanie odwoławcze. 

6ab. Minister Sprawiedliwości może uchylić 

zaskarżoną uchwałę albo zaskarżoną uchwałę i 

Poprawka  
KU, KGN, KPCPP 
poparta przez 
połączone komisje 
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poprzedzającą ją uchwałę okręgowej rady adwokackiej w 

całości i przekazać sprawę do ponownego rozpatrzenia 

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej albo okręgowej 

radzie adwokackiej, gdy uchwała została wydana z 

naruszeniem przepisów postępowania, a konieczny do 

wyjaśnienia zakres sprawy ma istotny wpływ na jej 

rozstrzygnięcie. Przekazując sprawę, Minister 

Sprawiedliwości powinien wskazać, jakie okoliczności 

należy wziąć pod uwagę przy ponownym rozpatrzeniu 

sprawy. 

6ac. W zakresie nieuregulowanym do odwołania, 

o którym mowa w ust. 6a, stosuje się przepisy ustawy z dnia 

14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania 

administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267).”,”; 

 

 Uwaga: 

Poprawki nr 16, 24, 48 i 57 należy głosować łącznie. 

 

16)  w art. 2 po pkt 4 dodaje się pkt … w brzmieniu: 

„…) w art. 75a ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Egzamin wstępny na aplikację adwokacką 

przeprowadza się raz na 6 miesięcy w terminie wskazanym przez 

Ministra Sprawiedliwości.”;”; 

 

Poprawka  
mniejszości  
KU, KGN, KPCPP 

 Uwaga: 

Poprawki nr 17, 49 i 105 należy głosować łącznie. 

 

17)  w art. 2 w pkt 6, skreśla się lit. a; 

 

Poprawka  
KU, KGN, KPCPP 
poparta przez 
połączone komisje 
 

 Uwaga: 

Poprawki nr 18, 33 51 i 65 należy głosować łącznie. 

 

18)  w art. 2 w pkt 9, w art. 77: 

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Przez okres roku od daty zakończenia aplikacji 

Poprawka  
KU, KGN, KPCPP 
poparta przez 
połączone komisje 
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wskazanej w zaświadczeniu o odbyciu aplikacji adwokackiej 

aplikant adwokacki może zastępować adwokata, w zakresie, o 

którym mowa w ust. 1.”, 

b) w ust. 3 po wyrazach „prawnego,” dodaje się wyrazy „jeżeli 

adwokat jest wspólnikiem w spółce adwokacko-radcowskiej,”, 

c) dodaje się ust. 4 i 5 w brzmieniu: 

„4. Uprawnienia, o których mowa w ust. 1, dotyczą również 

spraw objętych świadczeniem pomocy prawnej z urzędu. 

5. Aplikant adwokacki może sporządzać i podpisywać 

pisma procesowe związane z występowaniem adwokata przed 

sądami, organami ścigania i organami państwowymi, 

samorządowymi i innymi instytucjami – z wyraźnego 

upoważnienia adwokata, z wyłączeniem apelacji, skargi 

kasacyjnej i skargi konstytucyjnej.”; 

 

 Uwaga: 

Poprawki nr 19 i 52 należy głosować łącznie. 

 

19)  w art. 2 w pkt 10: 

a) lit. c otrzymuje brzmienie: 

„c) ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

„6. Nie później niż 90 dni przed terminem egzaminu 

przewodniczący zespołu podaje do publicznej wiadomości 

na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości oraz 

w Biuletynie Informacji Publicznej ustalony przez zespół 

większością głosów w obecności wszystkich członków 

zespołu i zatwierdzony przez Ministra Sprawiedliwości 

wykaz tytułów aktów prawnych, według stanu prawnego 

obowiązującego w dniu ogłoszenia, z których wybrane 

stanowią podstawę opracowania zadań na egzamin 

adwokacki.”, 

b) po lit. c dodaje się lit. … w brzmieniu: 

„…) uchyla się ust. 7,”; 

Poprawka  
KU, KGN, KPCPP 
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 Uwaga: 

Poprawki nr 20, 22, 53, 55, 213 i 214 należy głosować łącznie. 

 

20)  w art. 2 w pkt 10 w lit. d, w ust. 12: 

a) w pkt 2 skreśla się wyrazy „, zadań na egzamin adwokacki”, 

b) w części wspólnej po wyrazie „zadań” dodaje się wyrazy „oraz 

opisów istotnych zagadnień”; 

 

Poprawka  
KU, KGN, KPCPP 
poparta przez 
połączone komisje 
 

 Uwaga: 

Poprawki nr 21 i 54 należy głosować łącznie. 

 

21)  w art. 2 w pkt 10 w lit. d, w ust. 12 w pkt 3 skreśla się wyrazy „oraz 

liczbę kandydatów”; 

 

Poprawka  
KU, KGN, KPCPP 
poparta przez 
połączone komisje 
 

22)  w art. 2 w pkt 10 w lit. d, w ust. 13 po wyrazie „zadań” dodaje się 

wyrazy „oraz opisów istotnych zagadnień”; 

 

Poprawka  
KU, KGN, KPCPP 
poparta przez 
połączone komisje 
 

 Uwaga: 

Poprawki nr 23 i 56 należy głosować łącznie. 

 

23)  w art. 2 w pkt 11 w lit. a, ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. W skład komisji egzaminacyjnych wchodzą 4 

osoby wskazane przez Ministra Sprawiedliwości i 4 osoby 

wskazane przez Naczelną Radę Adwokacką spośród 

adwokatów.”; 

 

Poprawka  
KU, KGN, KPCPP 
poparta przez 
połączone komisje 
 

24)  w art. 2 w pkt 11 w lit. b: 

a) w zdaniu wstępnym wyrazy „ust. 6 i 7” zastępuje się wyrazami 

„ust. 6–8”, 

b) po ust. 7 dodaje się ust. 8 w brzmieniu: 

„8. Egzamin adwokacki przeprowadza się raz na sześć 

miesięcy w terminie wyznaczonym przez Ministra 

Sprawiedliwości w porozumieniu z Naczelną Radą 

Adwokacką.”; 

 

Poprawka  
mniejszości  
KU, KGN, KPCPP 
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 Uwaga: 

Poprawki nr 25 i 58 należy głosować łącznie. 

 

25)  w art. 2 w pkt 11 w lit. b, w ust. 7 skreśla się wyraz „odpowiednio”; 

 

Poprawka  
KU, KGN, KPCPP 
poparta przez 
połączone komisje 
 

26)  w art. 2 w pkt 12 w lit. c w tiret pierwszym, w pkt 5–7 oraz w tiret 

drugim wyrazy „3-letni” zastępuje się wyrazami „4-letni”; 

 

Poprawka  
KU, KGN, KPCPP 
poparta przez 
połączone komisje 
 

 Uwaga: 

Poprawki nr 27 i 60 należy głosować łącznie. 

 

27)  w art. 2 w pkt 12 w lit. c w tiret trzecim, w pkt 8 wyrazy „dokumenty 

zaświadczające o zdaniu” zastępuje się wyrazami „dokument 

zaświadczający uzyskanie pozytywnego wyniku z”; 

 

Poprawka  
KU, KGN, KPCPP 
poparta przez 
połączone komisje 
 

 Uwaga: 

Poprawki nr 28 i 50 należy głosować łącznie. 

 

28)  w art. 2 skreśla się pkt 13; 

 

Poprawka  
mniejszości  
KU, KGN, KPCPP 
 

 Uwaga: 

Poprawki nr 29 i 61 należy głosować łącznie. 

 

29)  w art. 2 w pkt 14 w lit. c, w ust. 5 wyrazy „, apelacji albo skargi 

konstytucyjnej” zastępuje się wyrazami „albo apelacji”; 

 

Poprawka  
KU, KGN, KPCPP 
poparta przez 
połączone komisje 
 

 Uwaga: 

Poprawki nr 30, 31, 62 i 63 należy głosować łącznie. 

 

30)  w art. 2 w pkt 14 w lit. f, w ust. 10 wyraz „Egzaminatorzy” zastępuje 

się wyrazami „Członkowie komisji egzaminacyjnej”; 

 

Poprawka  
KU, KGN, KPCPP 
poparta przez 
połączone komisje 
 

31)  w art. 2 w pkt 15: 

a) w lit. b, w ust. 2 użyty po raz pierwszy wyraz „egzaminatorzy” 

zastępuje się wyrazami „członkowie komisji egzaminacyjnej – 

specjaliści” oraz użyty po raz drugi wyraz „egzaminatorzy” 

zastępuje się wyrazami „członkowie komisji egzaminacyjnej”, 

Poprawka  
KU, KGN, KPCPP 
poparta przez 
połączone komisje 
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b) w lit. c, w ust. 4 wyraz „egzaminatorów” zastępuje się wyrazami 

„członków komisji egzaminacyjnej”; 

 

 Uwaga: 

Poprawki nr 32 i 64 należy głosować łącznie. 

 

32)  w art. 2 w pkt 15 w lit. c, w ust. 5 we wprowadzeniu do wyliczenia 

wyrazy „jednego z zadań z” zastępuje się wyrazami „zadań z 

różnych”; 

 

Poprawka  
KU, KGN, KPCPP 
poparta przez 
połączone komisje 
 

33)  w art. 2 w pkt 17: 

a) w zdaniu wstępnym wyrazy „pkt 3–5” zastępuje się wyrazami „pkt 

3 i 4”, 

b) skreśla się pkt 4, 

c) w pkt 5 wyrazy „6 miesięcy od dnia otrzymania zaświadczenia” 

zastępuje się wyrazami „roku od daty zakończenia aplikacji 

wskazanej w zaświadczeniu”; 

 

Poprawka  
KU, KGN, KPCPP 
poparta przez 
połączone komisje 
 

34)  w art. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) w art. 24: 

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Wpis osoby, która uzyskała pozytywny wynik 

z egzaminu radcowskiego, lub osób, o których mowa 

w art. 25 ust. 1 i 2, następuje na ich wniosek. Uchwałę 

w sprawie wpisu podejmuje rada okręgowej izby radców 

prawnych właściwa odpowiednio ze względu na – miejsce 

odbycia aplikacji radcowskiej, miejsce złożenia wniosku 

lub miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o wpis.”, 

b) w ust. 2a w pkt 5 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje 

się pkt 6 i 7 w brzmieniu: 

„6) dokumenty zaświadczające co najmniej 3-letni okres 

zatrudnienia w urzędach organów władzy publicznej 

lub w państwowych jednostkach organizacyjnych i 

wykonywania wymagających wiedzy prawniczej 

Poprawka  
KU, KGN, KPCPP 
poparta przez 
połączone komisje 
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czynności bezpośrednio związanych z tworzeniem 

projektów ustaw, rozporządzeń lub aktów prawa 

miejscowego – w przypadku osób, o których mowa w 

art. 25 ust. 1 pkt 4 lit. c i pkt 5 lit. c; 

7) dokument zaświadczający uzyskanie pozytywnego 

wyniku z egzaminu sędziowskiego, prokuratorskiego 

lub notarialnego.”, 

c) uchyla się ust. 2b;”; 

 

35)  w art. 3 w pkt 2: 

a) w lit a w tiret pierwszym, w pkt 2 skreśla się wyrazy „albo 

wykonywały zawód komornika”, 

b) w lit b: 

− w tiret drugim w zdaniu wstępnym po wyrazach „pkt 4a” 

dodaje się wyrazy „i 4b” oraz dodaje się pkt 4b w brzmieniu: 

„4b) osoby, które zdały egzamin komorniczy oraz przez 

okres co najmniej roku wykonywały zawód 

komornika;”, 

− w tiret trzecim, w pkt 5 wyrazy „, notarialny lub komorniczy” 

zastępuje się wyrazami „lub notarialny”; 

 

Poprawka sen.  
P. Zientarskiego 
poparta przez 
połączone komisje 
 

36)  w art. 3 w pkt 2 w lit a w tiret pierwszym, w pkt 2 skreśla się wyrazy 

„albo wykonywały zawód komornika”; 

 

Poprawka sen. 
A. Matusiewicza 

37)  w art. 3 w pkt 2 w lit. a w tiret pierwszym, pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) osób, które przez okres co najmniej 3 lat 

zajmowały stanowisko radcy, starszego radcy 

Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa lub 

wykonywały zawód komornika;”; 

 

Poprawka  
KU, KGN, KPCPP 

38)  w art. 3 w pkt 2 w lit. a w tiret drugim, w pkt 4 wprowadzenie do 

wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

 „osób, które zdały egzamin sędziowski lub 

Poprawka  
mniejszości  
KU, KGN, KPCPP 
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prokuratorski po dniu 1 stycznia 1991 r. lub 

egzamin notarialny po dniu 22 kwietnia 1991 r. 

oraz po tym dniu, łącznie przez okres 3 lat przed 

złożeniem wniosku o wpis na listę adwokatów:”; 

 

39)  w art. 3 w pkt 2 w lit. a: 

a) tiret trzecie otrzymuje brzmienie: 

„– pkt 5 otrzymuje brzmienie: 

„5) osób, które posiadają stopień naukowy doktora 

nauk prawnych i po dniu 1 stycznia 1990 roku 

łącznie przez okres co najmniej 3 lat: 

a) zajmowały stanowisko referendarza 

sądowego, starszego referendarza sądowego, 

aplikanta sądowego, aplikanta 

prokuratorskiego, asystenta sędziego, 

asystenta prokuratora lub 

b) wykonywały wymagające wiedzy prawniczej 

czynności bezpośrednio związane ze 

świadczeniem pomocy prawnej przez 

adwokata lub radcę prawnego na podstawie 

umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej 

w kancelarii adwokackiej, zespole 

adwokackim, spółce cywilnej, jawnej, 

partnerskiej, komandytowej lub 

komandytowo-akcyjnej, o których mowa w 

art. 4a ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. - 

Prawo o adwokaturze lub kancelarii radcy 

prawnego, spółce cywilnej, jawnej, 

partnerskiej, komandytowej lub 

komandytowo-akcyjnej, o których mowa 

w art. 8 ust. 1, lub 

c) były zatrudnione w urzędach organów władzy 

publicznej lub w państwowych jednostkach 

Poprawka 
mniejszości 
KU, KGN, KPCPP 
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organizacyjnych i wykonywały wymagające 

wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio 

związane z występowaniem przed sądami lub 

trybunałami, z wykładnią przepisów 

prawnych lub analizowaniem orzecznictwa 

sądów i trybunałów do celów stosowania 

prawa albo z tworzeniem projektów ustaw, 

rozporządzeń lub aktów prawa 

miejscowego.”,”, 

b) skreśla się tiret czwarte; 

 

40)  w art. 3 w pkt 2 w lit. a: 

a) w tiret drugim, w pkt 4 w lit. a skreśla się wyrazy „aplikanta 

sądowo-prokuratorskiego,”, 

b) w tiret trzecim: 

– zdanie wstępne otrzymuje brzmienie: 

„w pkt 5 lit. a i b otrzymują brzmienie:”, 

– dodaje się lit. a w brzmieniu: 

„a) zajmowały stanowisko referendarza sądowego, 

starszego referendarza sądowego, aplikanta 

sądowego, aplikanta prokuratorskiego, asystenta 

sędziego, asystenta prokuratora lub”; 

 

Poprawka  
KU, KGN, KPCPP 
poparta przez 
połączone komisje 
 

41)  w art. 3 w pkt 2 w lit. a w tiret drugim, w pkt 4 lit. c otrzymuje 

brzmienie: 

„c) były zatrudnione w urzędach organów władzy 

publicznej lub w państwowych jednostkach 

organizacyjnych i wykonywały wymagające 

wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio 

związane z występowaniem przed sądami lub 

trybunałami, z wykładnią przepisów prawnych lub 

analizowaniem orzecznictwa sądów i trybunałów 

do celów stosowania prawa albo z tworzeniem 

Poprawka 
mniejszości  
KU, KGN, KPCPP 
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projektów ustaw, rozporządzeń lub aktów prawa 

miejscowego;”; 

 

42)  w art. 3 w pkt 2 w lit. a w tiret trzecim, w lit. b po użytym dwukrotnie 

wyrazie „komandytowej” dodaje się wyrazy „lub komandytowo-

akcyjnej”; 

 

Poprawka  
KU, KGN, KPCPP 
poparta przez 
połączone komisje 
 

43)  w art. 3 w pkt 2 w lit. b w tiret pierwszym, w pkt 2–4 oraz w tiret 

drugim wyrazy „3 lat” zastępuje się wyrazami „4 lat”; 

 

Poprawka  
KU, KGN, KPCPP 
poparta przez 
połączone komisje 
 

44)  w art. 3 w pkt 2 w lit. b w tiret trzecim średnik zastępuje się 

przecinkiem i dodaje się tiret czwarte w brzmieniu: 

„– w pkt 6 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 

7 w brzmieniu: 

„7) osoby, które co najmniej 3 lata wykonywały 

zawód doradcy podatkowego.”; 

 

Poprawka  
mniejszości  
KU, KGN, KPCPP 
poparta przez 
połączone komisje 
 

45)  w art. 3 po pkt 2 dodaje się pkt … w brzmieniu: 

„…) w art. 27 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Rota ślubowania składanego przez radcę prawnego ma 

następujące brzmienie: "Ślubuję uroczyście w wykonywaniu 

zawodu radcy prawnego przyczyniać się do ochrony i 

umacniania porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej, 

obowiązki zawodowe wypełniać sumiennie i zgodnie z 

przepisami prawa, zachować tajemnicę zawodową, postępować 

godnie i uczciwie, kierując się zasadami etyki radcy prawnego i 

sprawiedliwości"."; składający ślubowanie może dodać na końcu 

zwrot: „Tak mi dopomóż Bóg.”.”;”; 

 

Poprawka  
mniejszości  
KU, KGN, KPCPP 

46)  w art. 3 w pkt 3 skreśla lit. a i b; 

 

Poprawka  
KU, KGN, KPCPP 
poparta przez 
połączone komisje 
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47)  w art. 3 w pkt 3 po lit. a dodaje się lit. … i … w brzmieniu: 

„…) ust. 2a otrzymuje brzmienie: 

„2a. Od uchwały Prezydium Krajowej Rady Radców 

Prawnych służy zainteresowanemu odwołanie do Ministra 

Sprawiedliwości.”, 

…) po ust. 2a dodaje się ust. 2aa–2ac w brzmieniu: 

„2aa. Po rozpatrzeniu odwołania, o którym mowa 

w ust. 2a, Minister Sprawiedliwości: 

1) utrzymuje zaskarżoną uchwałę w mocy; 

2) uchyla zaskarżoną uchwałę albo zaskarżoną uchwałę 

i poprzedzającą ją uchwałę rady okręgowej izby 

radców prawnych w całości albo w części i w tym 

zakresie orzeka co do istoty sprawy bądź umarza 

postępowanie w całości lub w części; 

3) umarza postępowanie odwoławcze. 

2ab. Minister Sprawiedliwości może uchylić 

zaskarżoną uchwałę albo zaskarżoną uchwałę i 

poprzedzającą ją uchwałę okręgowej izby radców prawnych 

w całości i przekazać sprawę do ponownego rozpatrzenia 

Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych albo radzie 

okręgowej izby radców prawnych, gdy uchwała została 

wydana z naruszeniem przepisów postępowania, a 

konieczny do wyjaśnienia zakres sprawy ma istotny wpływ 

na jej rozstrzygnięcie. Przekazując sprawę, Minister 

Sprawiedliwości powinien wskazać, jakie okoliczności 

należy wziąć pod uwagę przy ponownym rozpatrzeniu 

sprawy. 

2ac. W zakresie nieuregulowanym do odwołania, 

o którym mowa w ust. 1, stosuje się przepisy ustawy z dnia 

14 czerwca 1960 r. – Kodeks postepowania 

administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267).”,”; 

 

Poprawka  
KU, KGN, KPCPP 
poparta przez 
połączone komisje 
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48)  w art. 3 po pkt 5 dodaje się pkt … w brzmieniu: 

„…) w art. 331 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Egzamin wstępny na aplikację radcowską przeprowadza 

się raz na 6 miesięcy w terminie wskazanym przez Ministra 

Sprawiedliwości.”;”; 

 

Poprawka  
mniejszości  
KU, KGN, KPCPP 

49)  w art. 3 w pkt 7, skreśla się lit. a; 

 

Poprawka  
KU, KGN, KPCPP 
poparta przez 
połączone komisje 
 

50)  w art. 3 skreśla się pkt 8; 

 

Poprawka  
mniejszości  
KU, KGN, KPCPP 
 

51)  w art. 3 w pkt 9: 

a) lit. b otrzymuje brzmienie: 

„b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Przez okres roku od daty zakończenia aplikacji 

wskazanej w zaświadczeniu o odbyciu aplikacji radcowskiej 

aplikant radcowski może zastępować radcę prawnego w 

zakresie, o którym mowa w ust. 1.”,”, 

b) w lit. c: 

– zdanie wstępne otrzymuje brzmienie: 

„ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie:”, 

– dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 

„4. Aplikant radcowski może sporządzać i podpisywać 

pisma procesowe związane z występowaniem radcy 

prawnego przed sądami, organami ścigania i organami 

państwowymi, samorządowymi i innymi instytucjami – 

z wyraźnego upoważnienia radcy prawnego, z wyłączeniem 

apelacji, skargi kasacyjnej i skargi konstytucyjnej.”; 

 

Poprawka  
KU, KGN, KPCPP 
poparta przez 
połączone komisje 
 

52)  w art. 3 w pkt 10: 

a) lit. c otrzymuje brzmienie: 

„c) ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

„6. Nie później niż 90 dni przed terminem egzaminu 

Poprawka  
KU, KGN, KPCPP 



– 18 – 

przewodniczący zespołu podaje do publicznej wiadomości 

na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości oraz 

w Biuletynie Informacji Publicznej ustalony przez zespół 

większością głosów w obecności wszystkich członków 

zespołu i zatwierdzony przez Ministra Sprawiedliwości 

wykaz tytułów aktów prawnych, według stanu prawnego 

obowiązującego w dniu ogłoszenia, z których wybrane 

stanowią podstawę opracowania zadań na egzamin 

radcowski.”, 

b) po lit. c dodaje się lit. … w brzmieniu: 

„…) uchyla się ust. 7,”; 

 

53)  w art. 3 w pkt 10 w lit. d, w ust. 12: 

a) w pkt 2 skreśla się wyrazy „, zadań na egzamin radcowski”, 

b) w części wspólnej po wyrazie „zadań” dodaje się wyrazy „oraz 

opisów istotnych zagadnień”; 

 

Poprawka  
KU, KGN, KPCPP 
poparta przez 
połączone komisje 
 

54)  w art. 3 w pkt 10 w lit. d, w ust. 12 w pkt 3 skreśla się wyrazy „oraz 

liczbę kandydatów”; 

 

Poprawka  
KU, KGN, KPCPP 
poparta przez 
połączone komisje 
 

55)  w art. 3 w pkt 10 w lit. d, w ust. 13 po wyrazie „zadań” dodaje się 

wyrazy „oraz opisów istotnych zagadnień”; 

 

Poprawka  
KU, KGN, KPCPP 
poparta przez 
połączone komisje 
 

56)  w art. 3 w pkt 11 w lit. a, ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. W skład komisji egzaminacyjnych wchodzą 4 

osoby wskazane przez Ministra Sprawiedliwości i 4 osoby 

wskazane przez Krajową Radę Radców Prawnych spośród 

radców prawnych.”; 

 

Poprawka  
KU, KGN, KPCPP 
poparta przez 
połączone komisje 
 

57)  w art. 3 w pkt 11 w lit. b: 

a) w zdaniu wstępnym wyrazy „ust. 7 i 8” zastępuje się wyrazami 

„ust. 7–9”, 

b) dodaje się ust. 9 w brzmieniu: 

Poprawka  
mniejszości  
KU, KGN, KPCPP 
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„9. Egzamin radcowski przeprowadza się raz na 6 

miesięcy w terminie wyznaczonym przez Ministra 

Sprawiedliwości w porozumieniu z Krajową Radą Radców 

Prawnych.”; 

 

58)  w art. 3 w pkt 11 w lit. b, w ust. 8 skreśla się wyraz „odpowiednio”; 

 

Poprawka  
KU, KGN, KPCPP 
poparta przez 
połączone komisje 
 

59)  w art. 3 w pkt 12 w lit. c w tiret pierwszym, w pkt 5–7 oraz w tiret 

drugim wyrazy „3-letni” zastępuje się wyrazami „4-letni”; 

 

Poprawka  
KU, KGN, KPCPP 
poparta przez 
połączone komisje 
 

60)  w art. 3 w pkt 12 w lit. c w tiret trzecim, w pkt 8 wyrazy „dokumenty 

zaświadczające zdanie” zastępuje się wyrazami „dokument 

zaświadczający uzyskanie pozytywnego wyniku z”; 

 

Poprawka  
KU, KGN, KPCPP 
poparta przez 
połączone komisje 
 

61)  w art. 3 w pkt 13 w lit. c, w ust. 5 wyrazy „, apelacji albo skargi 

konstytucyjnej” zastępuje się wyrazami „albo apelacji”; 

 

Poprawka  
KU, KGN, KPCPP 
poparta przez 
połączone komisje 
 

62)  w art. 3 w pkt 13 w lit. f, w ust. 10 wyraz „Egzaminatorzy” zastępuje 

się wyrazami „Członkowie komisji egzaminacyjnej”; 

 

Poprawka  
KU, KGN, KPCPP 
poparta przez 
połączone komisje 
 

63)  w art. 3 w pkt 14: 

a) w lit. b, w ust. 2 użyty po raz pierwszy wyraz „egzaminatorzy” 

zastępuje się wyrazami „członkowie komisji egzaminacyjnej – 

specjaliści” oraz użyty po raz drugi wyraz „egzaminatorzy” 

zastępuje się wyrazami „członkowie komisji egzaminacyjnej”,”, 

b) w lit. c, w ust. 4 wyraz „egzaminatorów” zastępuje się wyrazami 

„członków komisji egzaminacyjnej”; 

 

Poprawka  
KU, KGN, KPCPP 
poparta przez 
połączone komisje 
 

64)  w art. 3 w pkt 14 w lit. c, w ust. 5 we wprowadzeniu do wyliczenia 

wyrazy „jednego z zadań z” zastępuje się wyrazami „zadań z 

różnych”; 

 

Poprawka  
KU, KGN, KPCPP 
poparta przez 
połączone komisje 
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65)  w art. 3 w pkt 16: 

a) w zdaniu wstępnym wyrazy „pkt 3–5” zastępuje się wyrazami „pkt 

3 i 4”, 

b) skreśla się pkt 4, 

c) w pkt 5 wyrazy „6 miesięcy od dnia otrzymania zaświadczenia” 

zastępuje się wyrazami „roku od daty zakończenia aplikacji 

wskazanej w zaświadczeniu”; 

 

Poprawka  
KU, KGN, KPCPP 
poparta przez 
połączone komisje 
 

66)  w art. 4 w pkt 3, w art. 44a w ust. 1 w pkt 3 w lit. a użyte trzykrotnie 

wyrazy „przygotowuje do nabycia” zastępuje się wyrazami 

„umożliwia nabycie”; 

 

Poprawka  
KU, KGN, KPCPP 
poparta przez 
połączone komisje 
 

 Uwaga: 

Poprawki nr 67, 68, 141 i 159 należy głosować łącznie. 

 

67)  w art. 4 w pkt 3, w art. 44b w ust. 4 zdanie pierwsze otrzymuje 

brzmienie: 

„Osoba zainteresowana prowadzi dziennik praktyki 

zawodowej.”; 

 

Poprawka  
KU, KGN, KPCPP 
poparta przez 
połączone komisje 
 

68)  w art. 4: 

a) w pkt 3, w art. 44b w ust. 5, 6, 7 i w ust. 8 we wprowadzeniu do 

wyliczenia oraz w pkt 1, 2 i 5, 

b) w pkt 5, w art. 45h w pkt 1 w lit. b użyte dwukrotnie oraz w części 

wspólnej użyte dwukrotnie 

- wyrazy „praktyk zawodowych” zastępuje się wyrazami „praktyki 

zawodowej”; 

 

Poprawka  
KU, KGN, KPCPP 
poparta przez 
połączone komisje 
 

 Uwaga: 

Poprawki nr 69  i 142  należy głosować łącznie. 

 

69)  w art. 4 w pkt 3, w art. 44b w ust. 6 na końcu dodaje się wyrazy „w 

wysokości nieprzekraczającej 3% kwoty przeciętnego miesięcznego 

wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym 

wydanie dziennika praktyki zawodowej, ogłaszanego przez Prezesa 

Poprawka  
KU, KGN, KPCPP 
poparta przez 
połączone komisje 
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Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie ustawy z dnia 

17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń 

Społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227, z późn. zm.)”; 

 

70)  w art. 4 w pkt 4, w art. 45 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Wniosek o nadanie uprawnień zawodowych może 

dotyczyć tylko jednego z zakresów, o których mowa w art. 43. 

Złożenie przez osobę zainteresowaną wniosku w jednym 

zakresie nie wyłącza możliwości złożenia przez nią wniosku o 

nadanie uprawnień zawodowych w innym zakresie, z tym że 

będzie on rozpatrywany w kolejnym postępowaniu 

kwalifikacyjnym.”; 

 

Poprawka  
KU, KGN, KPCPP 
poparta przez 
połączone komisje 
 

71)  w art. 4: 

a) w pkt 4, w art. 45 w ust. 3, 

b) w pkt 5, w art. 45a w ust. 1 

- wyrazy „lub 44a” zastępuje się wyrazami „lub art. 44a”; 

 

Poprawka  
KU, KGN, KPCPP 
poparta przez 
połączone komisje 
 

 Uwaga: 

Poprawki nr 72, 138, 143, 154 i 164 należy głosować łącznie. 

 

72)  art. 4 w pkt 5: 

a) w art. 45d w ust. 2 wyraz „przepisów” zastępuje się wyrazami 

„ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r.”, 

b) w art. 45g w ust. 4 wyrazy „przepisach odrębnych” zastępuje się 

wyrazami „w ustawie z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach 

uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach 

członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394); 

 

Poprawka  
KU, KGN, KPCPP 
poparta przez 
połączone komisje 
 

73)  w art. 4 w pkt 5, art. 45e otrzymuje brzmienie: 

„Art. 45e. Postępowanie kwalifikacyjne w sprawie nadania 

uprawnień zawodowych trwa nie dłużej niż 4 miesiące od dnia 

jego wszczęcia, a w przypadku postępowania obejmującego 

tylko część wstępną – nie dłużej niż 2 miesiące.”; 

Poprawka  
KU, KGN, KPCPP 
poparta przez 
połączone komisje 
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 Uwaga: 

Poprawki nr 74 i 158 należy głosować łącznie. 

 

74)  w art. 4 w pkt 5, w art. 45g w ust. 5 skreśla się wyrazy „uzupełnienia 

i”; 

 

Poprawka  
KU, KGN, KPCPP 
poparta przez 
połączone komisje 
 

75)  w art. 4 w pkt 5, w art. 45h w pkt 1 w lit. c po wyrazie „organizację” 

dodaje się wyrazy „i sposób”; 

 

Poprawka  
KU, KGN, KPCPP 
poparta przez 
połączone komisje 
 

76)  w art. 5 w pkt 1, ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Komendant oddziału Straży Granicznej w przypadku 

powzięcia wiadomości o wszczęciu postępowania karnego o 

przestępstwo umyślne przeciwko osobie, o której mowa w ust. 2, 

wykonującej zadania związane z kontrolą bezpieczeństwa w 

portach lotniczych lub o tym, że osoba ta wykonywała obowiązki 

służbowe znajdując się w stanie po użyciu alkoholu, środka 

odurzającego lub innej podobnie działającej substancji lub 

środka, niezwłocznie przekazuje tę wiadomość komendantowi 

wojewódzkiemu Policji właściwemu miejscowo w sprawach 

wykreślenia tej osoby z listy kwalifikowanych pracowników 

ochrony fizycznej lub kwalifikowanych pracowników 

zabezpieczenia technicznego, zgodnie z przepisami ustawy 

z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 

2005 r. Nr 145, poz. 1221, z późn. zm.).”; 

 

Poprawka  
KU, KGN, KPCPP 
poparta przez 
połączone komisje 
 

 Uwaga: 

Poprawki nr 77, 81, 82, 96, 97, 106, 108, 109, 252 i 254 należy 

głosować łącznie. 

Przyjęcie tych poprawek wyklucza głosowanie poprawek nr 83–95, 

98–104, 107, 110–135 i 255. 

Przyjęcie tych poprawek spowoduje konieczność modyfikacji 

poprawki nr 253. 
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77)  w art. 6 skreśla się pkt 1; 

 

Poprawka sen. 
A. Możdżanowskiej 

 Uwaga: 

Przyjęcie poprawki nr 78 wyklucza głosowanie poprawki nr 79. 

 

78)  w art. 6 skreśla się pkt 2; 

 

Poprawka  
mniejszości  
KU, KGN, KPCPP 

79)  w art. 6 w pkt 2: 

a) w zdaniu wstępnym wyrazy „§ 3” zastępuje się wyrazami „w § 3 

zdanie pierwsze”, 

b) skreśla się oznaczenie § 3; 

 

Poprawka  
KU, KGN, KPCPP 
poparta przez 
połączone komisje 
 

80)  w art. 6 w pkt 3 w lit. b, w pkt 1a wyrazy „posiada pełnię” zastępuje 

się wyrazami „korzysta w pełni z”; 

 

Poprawka  
KU, KGN, KPCPP 
poparta przez 
połączone komisje 
 

81)  w art. 6 w pkt 3 lit. d otrzymuje brzmienie: 

„d) pkt 6 otrzymuje brzmienie: 

„6) pracował w charakterze asesora notarialnego co 

najmniej rok, przy czym w przypadku wykonywania 

pracy w niepełnym wymiarze czasu pracy okres ten 

ulega proporcjonalnemu wydłużeniu;”,”; 

 

Poprawka sen. 
A. Możdżanowskiej 

82)  w art. 6 skreśla się pkt 4–7; 

 

Poprawka sen. 
A. Możdżanowskiej 

 Uwaga: 

Poprawki nr 83, 86 i 89 należy głosować łącznie. 

 

83)  w art. 6 w pkt 4 w lit a, w § 1 po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu: 

„1a) uzyskały stopień naukowy doktora nauk prawnych 

oraz w okresie 5 lat przed złożeniem wniosku o wpis 

na listę notariuszy, łącznie przez okres co najmniej 3 

lat wykonywały wymagające wiedzy prawniczej 

czynności bezpośrednio związane z czynnościami 

notarialnymi wykonywanymi przez notariusza w 

kancelarii notarialnej, na podstawie umowy o pracę 

Poprawka  
mniejszości  
KU, KGN, KPCPP 
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lub umowy cywilnoprawnej;”; 

 

84)  w art. 6 w pkt 4 w lit. a, w § 2 w pkt 2 wyrazy „asystenta sędziego 

w sądzie” zastępuje się wyrazami „asystenta sędziego”; 

 

Poprawka  
KU, KGN, KPCPP 
poparta przez 
połączone komisje 
 

 Uwaga: 

Poprawki nr 85 i 121 należy głosować łącznie. 

 

85)  w art. 6 w pkt 4: 

a) w lit. a, w § 2 w pkt 2–5, 

b) w lit. b, w § 2a 

- wyrazy „3 lat” zastępuje się wyrazami „4 lat”; 

 

Poprawka  
KU, KGN, KPCPP 
poparta przez 
połączone komisje 
 

 Uwaga: 

Przyjęcie poprawki nr 86 wyklucza głosowanie poprawki nr 87. 

 

86)  w art. 6 w pkt 4 w lit. c, w § 3 wyrazy „§ 2 pkt 1–6” zastępuje się 

wyrazami „§ 1 pkt 1a, § 2 pkt 2–5”; 

 

Poprawka  
mniejszości  
KU, KGN, KPCPP 

87)  w art. 6 w pkt 4 w lit. c, w § 3 wyrazy „pkt 1–6” zastępuje się 

wyrazami „pkt 2–5”; 

 

Poprawka  
KU, KGN, KPCPP 
poparta przez 
połączone komisje 
 

88)  w art. 6 w pkt 4 w lit. c: 

a) zdanie wstępne otrzymuje brzmienie: 

„§ 3 i 4 otrzymują brzmienie:”, 

b) dodaje się § 4 w brzmieniu: 

„§ 4. Osoby, o których mowa w § 2 i 2a, muszą 

spełniać wymagania przewidziane w art. 11 pkt 1–3 i 7.”; 

 

Poprawka  
KU, KGN, KPCPP 
poparta przez 
połączone komisje 
 

89)  w art. 6 po pkt 4 dodaje się pkt … w brzmieniu: 

„…) art. 13 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 13. § 1. Wniosek, o którym mowa w art. 10 § 1, 

powinien zawierać dane o kwalifikacjach osoby zainteresowanej, 

wymienionej w art. 11 lub art. 12 § 1, oraz wskazywać lokal 

przewidywany do prowadzenia kancelarii i termin jej 

Poprawka  
mniejszości  
KU, KGN, KPCPP 
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uruchomienia. Do wniosku osoba zainteresowana jest 

obowiązana dołączyć – w przypadku osoby urodzonej przed 

dniem 1 sierpnia 1972 r. – oświadczenie, o którym mowa w art. 

7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu 

informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z 

lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 

63, poz. 425, z późn. zm.) albo informację, o której mowa w art. 

7 ust. 3a tej ustawy. 

§ 2. Osoby, o których mowa w art. 12 § 1 pkt 1a dołączają 

do wniosku poza oświadczeniem, o którym mowa w § 1: 

1) kwestionariusz osobowy; 

2) życiorys; 

3) kopię dokumentu, potwierdzającego ukończenie wyższych 

studiów prawniczych w Rzeczpospolitej Polskiej i 

uzyskanie tytułu magistra lub zagranicznych studiów 

prawniczych uzyskanych w rzeczpospolitej Polskiej; 

4) dokumenty zaświadczające uzyskanie stopnia naukowego 

doktora nauk prawnych; 

5) dokumenty zaświadczające co najmniej 3 letni okres 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę lub umowy 

cywilnoprawnej przy wykonywaniu wymagających wiedzy 

prawniczej czynności bezpośrednio związanych 

z czynnościami notarialnymi, dokonywanymi przez 

notariusza w kancelarii notarialnej; 

6) zaświadczenie notariusza, z którego wynikać będzie, iż 

osoba ubiegająca się o wpis wykonywała wymagające 

wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związane z 

czynnościami notarialnymi dokonywanymi przez 

notariusza w kancelarii notarialnej.”;”; 

 

90)  w art. 6 w pkt 5 w lit. a w tiret trzecim, w pkt 6 wyrazy „pełnię praw 

publicznych” zastępuje się wyrazami „prawa publiczne”; 

 

Poprawka  
KU, KGN, KPCPP 
poparta przez 
połączone komisje 
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 Uwaga: 

Poprawki nr 91 i 100 należy głosować łącznie. 

 

91)  w art. 6 w pkt 5 w lit. b, w § 3 wyrazy „charakter stwierdzonych, 

w wyniku wizytacji, o której mowa w art. 44 § 2a zdanie pierwsze, 

nieprawidłowości stanowi rażącą i oczywistą obrazę” zastępuje się 

wyrazami „nieprawidłowości stwierdzone w wyniku wizytacji, o 

której mowa w art. 44 § 2a zdanie pierwsze, mają charakter rażącej i 

oczywistej obrazy”; 

 

Poprawka  
KU, KGN, KPCPP 
poparta przez 
połączone komisje 
 

92)  w art. 6 w pkt 6 w lit. a, w § 1 wyrazy „w trybie art. 4 § 3” zastępuje 

się wyrazami „w formie spółki, o której mowa w art. 4 § 3 zdanie 

pierwsze,”; 

 

Poprawka  
KU, KGN, KPCPP 
poparta przez 
połączone komisje 
 

 Uwaga: 

Poprawki nr 93 i  94 należy głosować łącznie. 

 

93)  w art. 6 w pkt 6 w lit. b, w § 3 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu: 

„Zastępstwo obejmuje wyłącznie dokonywanie 

czynności notarialnych, o których mowa w art. 79 pkt 7, 

oraz wydawanie przyjętych na przechowanie pieniędzy, 

papierów wartościowych, dokumentów oraz danych na 

informatycznym nośniku danych, o którym mowa w 

przepisach o informatyzacji działalności podmiotów 

realizujących zadania publiczne.”; 

 

Poprawka  
KU, KGN, KPCPP 
poparta przez 
połączone komisje 
 

94)  w art. 6 w pkt 7, w art. 22 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu: 

„Zastępstwo obejmuje wyłącznie dokonywanie czynności 

notarialnych, o których mowa w art. 79 pkt 7, oraz wydawanie 

przyjętych na przechowanie pieniędzy, papierów wartościowych, 

dokumentów oraz danych na informatycznym nośniku danych, o 

którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności 

podmiotów realizujących zadania publiczne.”; 

 

Poprawka  
KU, KGN, KPCPP 
poparta przez 
połączone komisje 
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95)  w art. 6 w pkt 8, w art. 22a w § 2 skreśla się wyrazy „pod rygorem 

nieważności,”; 

 

Poprawka  
KU, KGN, KPCPP 
poparta przez 
połączone komisje 
 

96)  w art. 6 w pkt 8, w art. 22a: 

a) § 1 i 2 otrzymują brzmienie: 

„Art. 22a. § 1. Notariusz może upoważnić asesora 

notarialnego zatrudnionego w jego kancelarii do stałego 

wykonywania określonych czynności notarialnych. 

§ 2. Upoważnienie jest udzielane w formie pisemnej, na 

czas określony i wskazuje czynności notarialne, do 

wykonywania których asesor został upoważniony.”, 

b) w § 4 wyraz „aplikanta” zastępuje się wyrazem „asesora”; 

 

Poprawka sen. 
A. Możdżanowskiej 

97)  w art. 6 skreśla się pkt 9–18; 

 

Poprawka sen. 
A. Możdżanowskiej 

98)  w art. 6 w pkt 10, w art. 37 wyrazy „1 stycznia danego” zastępuje się 

wyrazami „31 grudnia poprzedniego” oraz wyraz „danym” zastępuje 

się wyrazem „poprzednim”; 

 

Poprawka  
KU, KGN, KPCPP 
poparta przez 
połączone komisje 
 

99)  w art. 6 skreśla się pkt 11; Poprawka sen. 
A. Możdżanowskiej 

100) w art. 6 w pkt 12 w lit. b, w § 2b wyrazy „charakter stwierdzonych 

nieprawidłowości stanowi rażącą i oczywistą obrazę” zastępuje się 

wyrazami „stwierdzone nieprawidłowości mają charakter rażącej i 

oczywistej obrazy”; 

 

Poprawka  
KU, KGN, KPCPP 
poparta przez 
połączone komisje 
 

101) w art. 6 w pkt 16: 

a) § 11 otrzymuje brzmienie: 

„§ 11. Notariusz, u którego aplikant notarialny odbywa 

aplikację, kieruje przez cały okres aplikacji szkoleniem aplikanta 

notarialnego, zapoznaje go z czynnościami należącymi do 

zakresu obowiązków notariusza i współdziała w tym zakresie z 

innymi osobami szkolącymi aplikanta notarialnego.”, 

Poprawka sen. 
A. Możdżanowskiej 
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b) w § 13 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: 

„Na podstawie opinii osób szkolących aplikanta 

notarialnego oraz własnych spostrzeżeń notariusz kierujący 

szkoleniem aplikanta notarialnego sporządza przed upływem 

okresu, o którym mowa w art. 72 § 1, opinię o aplikancie 

notarialnym.”; 

 

102) w art. 6 w pkt 16, w § 12 po wyrazie „kolokwium” dodaje się wyrazy 

„dla aplikantów ubiegających się o otrzymanie upoważnienia, o 

którym mowa w art. 22a § 1”; 

 

Poprawka  
KU, KGN, KPCPP 
poparta przez 
połączone komisje 
 

103) w art. 6 w pkt 16, w § 12 wyrazy „w art. 22a § 1” zastępuje się 

wyrazami „w art. 79 pkt 2, 4, 7 i 8”; 

 

Poprawka  
KU, KGN, KPCPP 
poparta przez 
połączone komisje 
 

104) w art. 6 w pkt 17 po lit. a dodaje się lit. … w brzmieniu: 

„…) § 3 otrzymuje brzmienie: 

„§ 3. Od ostatecznej decyzji odmawiającej wpisu na 

listę aplikantów notarialnych oraz w wypadku niepodjęcia 

uchwały przez radę izby notarialnej w terminie 14 dni od 

złożenia wniosku o wpis lub niepodjęcia uchwały przez 

Krajową Radę Notarialną w terminie 30 dni od doręczenia 

odwołania zainteresowanemu służy skarga do sądu 

administracyjnego.”,”; 

 

Poprawka  
KU, KGN, KPCPP 
poparta przez 
połączone komisje 
 

105) w art. 6 w pkt 19, skreśla się lit. a; 

 

Poprawka  
KU, KGN, KPCPP 
poparta przez 
połączone komisje 
 

106) w art. 6 skreśla się pkt 20 i 21; 

 

Poprawka sen. 
A. Możdżanowskiej 
 

107) w art. 6 w pkt 21, w art. 72 w § 2 skreśla się wyrazy „o której mowa 

w § 1”; 

 

Poprawka  
KU, KGN, KPCPP 
poparta przez 
połączone komisje 
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108) w art. 6 w pkt 22 w zdaniu wstępnym skreśla się wyrazy „i art. 72c” 

oraz skreśla się art. 72c; 

 

Poprawka sen. 
A. Możdżanowskiej 

109) w art. 6 skreśla się pkt 23–34; 

 

Poprawka sen. 
A. Możdżanowskiej 

 Uwaga: 

Poprawki nr 110–112, 114, 115, 123, 125–127 należy głosować 

łącznie. 

Przyjęcie tych poprawek wyklucza głosowanie poprawki nr 113, 

116–119. 

 

110) w art. 6 w pkt 23 w lit a: 

a) zdanie wstępne otrzymuje brzmienie: 

„§ 2 otrzymuje brzmienie:”, 

b) skreśla się § 3; 

 

Poprawka sen. 
A. Możdżanowskiej 

111) w art. 6 w pkt 23 po lit. a dodaje się literę … w brzmieniu: 

„…) § 4 otrzymuje brzmienie: 

„§ 4. Egzamin notarialny składa się z czterech części 

pisemnych.”,”; 

 

Poprawka sen. 
A. Możdżanowskiej 

112) w art. 6 w pkt 23 skreśla się lit. b; 

 

Poprawka sen. 
A. Możdżanowskiej 

113) w art. 6 w pkt 23 w lit. b: 

a) zdanie wstępne otrzymuje brzmienie: 

„§ 6 i 7 otrzymują brzmienie:”, 

b) dodaje się § 6 w brzmieniu: 

„§ 6. W przypadku zaistnienia przeszkody 

uniemożliwiającej przeprowadzenie egzaminu przez 

komisję w terminie, o którym mowa w § 5, Minister 

Sprawiedliwości wyznacza dodatkowy termin 

przeprowadzenia egzaminu przez tę komisję, o którym 

przewodniczący komisji zawiadamia zdających listem 

poleconym za poświadczeniem odbioru oraz obwieszcza na 

Poprawka  
KU, KGN, KPCPP 
poparta przez 
połączone komisje 
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tablicy ogłoszeń w siedzibie wyznaczonej rady izby 

notarialnej. Przepisy § 11 i § 14–17 stosuje się 

odpowiednio, z wyłączeniem terminu, o którym mowa w § 

16.”; 

 

114) w art. 6 w pkt 23 skreśla się lit. d; 

 

Poprawka sen. 
A. Możdżanowskiej 

115) w art. 6 w pkt 23 lit. e otrzymuje brzmienie: 

„e) § 13–15 otrzymują brzmienie: 

„§ 13. Na pierwszą część egzaminu notarialnego 

zespół sporządza zestaw 100 pytań w formie testu 

jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru wraz z wykazem 

prawidłowych odpowiedzi, w sposób uwzględniający 

konieczność ich zabezpieczenia przed nieuprawnionym 

ujawnieniem. Zespół zapewnia zgodność wykazu 

prawidłowych odpowiedzi z obowiązującym stanem 

prawnym. 

§ 14. Na drugą, trzecią i czwartą część egzaminu 

notarialnego zespół sporządza zadania wraz z opisami 

istotnych zagadnień. 

§ 15. Ostateczną treść testu oraz zadań ustala zespół 

większością głosów w obecności co najmniej sześciu 

członków zespołu. W razie równej liczby głosów rozstrzyga 

głos przewodniczącego zespołu.”,”; 

 

Poprawka sen. 
A. Możdżanowskiej 

 Uwaga: 

Poprawki nr 116, 117 i 119 należy głosować łącznie. 

 

116) w art. 6 w pkt 23 w lit. e, w § 17 po wyrazie „zadań” dodaje się 

wyrazy „wraz z opisami istotnych zagadnień”; 

 

Poprawka  
KU, KGN, KPCPP 
poparta przez 
połączone komisje 
 

117) w art. 6 w pkt 23 w lit. e, w § 18 w pkt 2 skreśla się wyrazy „zadań na 

egzamin notarialny”; 

 

Poprawka  
KU, KGN, KPCPP 
poparta przez 
połączone komisje 
 



– 31 – 

118) w art. 6 w pkt 23 w lit. e, w § 18 w pkt 3 skreśla się wyrazy „oraz 

liczbę kandydatów”; 

 

Poprawka  
KU, KGN, KPCPP 
poparta przez 
połączone komisje 
 

119) w art. 6 w pkt 23 w lit. e, w § 19 po wyrazie „zadań” dodaje się 

wyrazy „wraz z opisami istotnych zagadnień”; 

 

Poprawka  
KU, KGN, KPCPP 
poparta przez 
połączone komisje 
 

120) w art. 6 w pkt 24 w lit. c przed tiret pierwszym dodaje się tiret 

w brzmieniu: 

„– wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„Osoby, o których mowa w art. 12 § 2 i 2a, dołączają 

do wniosku odpowiednio:”,”; 

 

Poprawka  
KU, KGN, KPCPP 
poparta przez 
połączone komisje 
 

121) w art. 6 w pkt 24 w lit. c: 

a) w tiret pierwszym, w pkt 5–7, 

b) w tiret drugim, w pkt 8a i 8b 

- wyrazy „3–letni” zastępuje się wyrazami „4–letni”; 

 

Poprawka  
KU, KGN, KPCPP 
poparta przez 
połączone komisje 
 

122) w art. 6 w pkt 25, w art. 74c w § 2 wyraz „konkursowym” zastępuje 

się wyrazem „wstępnym”; 

 

Poprawka  
KU, KGN, KPCPP 
poparta przez 
połączone komisje 
 

123) w art. 6 w pkt 25, art. 74d otrzymuje brzmienie: 

„Art. 74d. § 1. Pierwsza część egzaminu notarialnego 

polega na rozwiązaniu testu składającego się z zestawu 100 

pytań zawierających po 3 propozycje odpowiedzi, z których 

tylko jedna jest prawidłowa, oraz z karty odpowiedzi. Zdający 

może wybrać tylko jedną odpowiedź, którą zaznacza na karcie 

odpowiedzi. Za każdą prawidłową odpowiedź zdający uzyskuje 

1 punkt. 

§ 2. Prawidłowość odpowiedzi ocenia się według stanu 

prawnego obowiązującego w dniu egzaminu notarialnego. 

§ 3. Druga i trzecia część egzaminu notarialnego polegają 

na opracowaniu projektów aktów notarialnych na podstawie 

opisanych przypadków. 

Poprawka sen. 
A. Możdżanowskiej 
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§ 4. Czwarta część egzaminu notarialnego polega na 

opracowaniu projektu odmowy dokonania czynności notarialnej 

albo uzasadnienia jej dopuszczalności albo na opracowaniu 

projektu czynności notarialnej innej niż akt notarialny. 

§ 5. Członkowie komisji dokonują oceny części pierwszej 

egzaminu notarialnego przy zastosowaniu następującej skali 

ocen: 

1) oceny pozytywne: 

a) celująca (6) – 95–100 punktów, 

b) bardzo dobra (5) – 90–94 punktów, 

c) dobra (4) – 82–89 punktów, 

d) dostateczna (3) – 76–81 punktów; 

2) ocena negatywna – niedostateczna (2) – 0–75 punktów. 

§ 6. Członkowie komisji dokonują oceny części drugiej, 

trzeciej i czwartej egzaminu notarialnego przy zastosowaniu 

następującej skali ocen: 

1) oceny pozytywne: 

a) celująca (6), 

b) bardzo dobra (5), 

c) dobra (4), 

d) dostateczna (3); 

2) ocena negatywna – niedostateczna (0). 

§ 7. Podczas egzaminu notarialnego zdający nie może 

posiadać urządzeń służących do przekazu lub odbioru informacji.  

§ 8. Podczas rozwiązywania zadań z części drugiej, trzeciej 

i czwartej egzaminu notarialnego zdający może korzystać z 

tekstów aktów prawnych i komentarzy oraz orzecznictwa.  

§ 9. Przepisy art. 71i § 1, 2 i 4 stosuje się odpowiednio.”; 

 

124) w art. 6 w pkt 25, w art. 74d w § 3 we wprowadzeniu do wyliczenia 

wyrazy „za poszczególne” zastępuje się wyrazem „poszczególnych”; 

 

Poprawka  
KU, KGN, KPCPP 
poparta przez 
połączone komisje 
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125) w art. 6 w pkt 26 skreśla się lit. a; 

 

Poprawka sen. 
A. Możdżanowskiej 

126) w art. 6 w pkt 26 w lit. b, w § 2 po wyrazie „zadań” dodaje się wyrazy 

„z części drugiej, trzeciej i czwartej”; 

 

Poprawka sen. 
A. Możdżanowskiej 

127) w art. 6 w pkt 26 w lit. c, w § 4 we wprowadzeniu do wyliczenia po 

wyrazie „zadań” dodaje się wyrazy „z części drugiej, trzeciej i 

czwartej”; 

 

Poprawka sen. 
A. Możdżanowskiej 

128) w art. 6 w pkt 27, w § 2 wyraz „wydaje” zastępuje się wyrazem 

„doręcza”; 

 

Poprawka  
KU, KGN, KPCPP 
poparta przez 
połączone komisje 
 

129) w art. 6 w pkt 28, w art. 75 w pkt 2 wyrazy „odbywaniu oraz” 

zastępuje się wyrazami „odbywaniu, a także”; 

 

Poprawka  
KU, KGN, KPCPP 
poparta przez 
połączone komisje 
 

 Uwaga: 

Przyjęcie poprawki nr 130 wyklucza głosowanie poprawek nr 131 

i 132. 

 

130) w art. 6 w pkt 28, w art. 75: 

a) skreśla się pkt 4, 

b) w pkt 5 skreśla się wyrazy „oraz tryb postępowania w przypadku 

jego przekroczenia”, 

c) pkt 6 otrzymuje brzmienie: 

„6) tryb przeprowadzenia kolokwiów”, 

d) część wspólna otrzymuje brzmienie: 

„– mając na względzie konieczność zapewnienia właściwego 

prowadzenia aplikacji, odpowiedniego poziomu szkolenia 

aplikantów oraz właściwego przygotowania do zawodu 

notariusza.”; 

 

Poprawka sen. 
A. Możdżanowskiej 

131) w art. 6 w pkt 28, w art. 75 w pkt 4 wyrazy „niebędącego 

zatrudnionym” zastępuje się wyrazem „niezatrudnionego”; 

 

Poprawka  
KU, KGN, KPCPP 
poparta przez 
połączone komisje 
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132) w art. 6 w pkt 28, w art. 75 w części wspólnej wyrazy „w art. 22a § 1” 

zastępuje się wyrazami „w art. 79 pkt 2, 4, 7 i 8,”; 

 

Poprawka  
KU, KGN, KPCPP 
poparta przez 
połączone komisje 
 

133) w art. 6 w pkt 29, w art. 76 w § 3 wyrazy „umieszcza zastępcę 

notarialnego w wykazie zastępców notarialnych tej izby i odbiera 

ślubowanie” zastępuje się wyrazami „odbiera ślubowanie, a następnie 

umieszcza zastępcę notarialnego w wykazie zastępców notarialnych 

danej izby”; 

 

Poprawka  
KU, KGN, KPCPP 
poparta przez 
połączone komisje 
 

134) w art. 6 w pkt 29, w art. 76 w § 5 wyrazy „uprawnienia, o którym 

mowa w § 1” zastępuje się wyrazami „uprawnień zastępcy 

notarialnego”; 

 

Poprawka  
KU, KGN, KPCPP 
poparta przez 
połączone komisje 
 

135) w art. 6 dodaje się pkt 35–37 w brzmieniu: 

„35) w art. 92 w § 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) imię, nazwisko i siedzibę kancelarii notariusza, a jeżeli akt 

sporządziła osoba wyznaczona do zastępstwa notariusza lub 

upoważniona do dokonywania czynności notarialnych – 

nadto imię i nazwisko tej osoby;”; 

36) w art. 95f w § 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) imię, nazwisko i siedzibę kancelarii notariusza, a jeżeli akt 

sporządziła osoba wyznaczona do zastępstwa notariusza lub 

upoważniona do dokonywania czynności notarialnych – 

nadto imię i nazwisko tej osoby;”; 

37) w art. 95h w § 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

„4) imię, nazwisko i siedzibę kancelarii notariusza, a jeżeli akt 

poświadczenia dziedziczenia sporządziła osoba 

wyznaczona do zastępstwa notariusza lub upoważniona do 

dokonywania czynności notarialnych – nadto imię 

i nazwisko tej osoby;”;”; 

 

Poprawka  
KU, KGN, KPCPP 
poparta przez 
połączone komisje 
 

136) w art. 8 w pkt 1, w pkt 14 wyrazy „zgodnie z przepisami prawa” 

zastępuje się wyrazami „w trybie niniejszej ustawy”; 

Poprawka  
KU, KGN, KPCPP 
poparta przez 
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 połączone komisje 
 

137) art. 8 w pkt 1, w pkt 15 skreśla się wyrazy „utworzone, zgodnie 

z przepisami o stowarzyszeniach,”; 

 

Poprawka  
KU, KGN, KPCPP 
poparta przez 
połączone komisje 
 

138) w art. 8: 

a) w pkt 2, w ust. 2 wyrazy „przepisów o zamówieniach publicznych” 

zastępuje się wyrazami „ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 1134, poz. 759, z późn. 

zm.)”, 

b) w pkt 3, w ust. 3 wyrazy „przepisów o zamówieniach publicznych” 

zastępuje się wyrazami „ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 

zamówień publicznych”; 

 

Poprawka  
KU, KGN, KPCPP 
poparta przez 
połączone komisje 
 

139) w art. 8 w pkt 4, w ust. 4 skreśla się zdanie drugie; 

 

Poprawka  
KU, KGN, KPCPP 
poparta przez 
połączone komisje 
 

140) w art. 8 w pkt 5 w lit. a w tiret pierwszym: 

a) w zdaniu wstępnym skreśla się wyrazy „i 3”, 

b) skreśla się pkt 3; 

 

Poprawka sen. 
A. Możdżanowskiej 
 

141) w art. 8 w pkt 5 w lit. b, w ust. 1a zdanie pierwsze otrzymuje 

brzmienie: 

„Kandydat na rzeczoznawcę prowadzi dziennik 

praktyki zawodowej, o której mowa w ust. 1 pkt 5.”; 

 

Poprawka  
KU, KGN, KPCPP 
poparta przez 
połączone komisje 
 

142) w art. 8 w pkt 5 w lit. b, w ust. 1a wyrazy „1%” zastępuje się 

wyrazami „3%”; 

 

Poprawka  
KU, KGN, KPCPP 
poparta przez 
połączone komisje 
 

143) w art. 8 w pkt 5 w lit. b, w ust. 1a wyraz „przepisów” zastępuje się 

wyrazami „ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r.”; 

 

Poprawka  
KU, KGN, KPCPP 
poparta przez 
połączone komisje 
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 Uwaga: 

Przyjęcie poprawki nr 144 wyklucza głosowanie poprawek nr 145, 

146 i 148. 

 

144) w art. 8 w pkt 5 skreśla się lit. c i d; 

 

Poprawka sen. 
A. Możdżanowskiej 

 Uwaga: 

Poprawki nr 145 i 148 należy głosować łącznie. 

Przyjęcie tych poprawek wyklucza głosowanie poprawek nr 146 i 

147. 

 

145) w art. 8 w pkt 5 w lit. c, ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, nie 

dotyczy osoby, która posiada dyplom ukończenia studiów 

wyższych na kierunku, którego program umożliwia nabycie 

wiedzy i umiejętności w zakresie wyceny nieruchomości w 

takim stopniu, jak program studiów podyplomowych w 

zakresie wyceny nieruchomości, co potwierdza suplement 

do dyplomu lub zaświadczenie uczelni.”; 

 

Poprawka sen. 
P. Zientarskiego 
poparta przez 
połączone komisje 
 

 Uwaga: 

Przyjęcie poprawki nr 146 wyklucza głosowanie poprawki nr 147. 

 

146) w art. 8 w pkt 5: 

a) w lit. c, ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, nie 

dotyczy osoby, która posiada dyplom ukończenia studiów 

wyższych na kierunku, którego program umożliwia nabycie 

wiedzy i umiejętności w zakresie wyceny nieruchomości, co 

potwierdza suplement do dyplomu lub zaświadczenie 

uczelni.”, 

b) w lit. e, ust. 2d otrzymuje brzmienie: 

„2d. Egzamin, o którym mowa w ust. 1 pkt 6, może 

być zaliczony na podstawie dyplomu ukończenia studiów 

wyższych na kierunku, którego program umożliwia nabycie 

wiedzy i umiejętności dotyczących wyceny nieruchomości, 

Poprawka  
KU, KGN, KPCPP 
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które sprawdzane są w postępowaniu kwalifikacyjnym do 

wykonywania zawodu rzeczoznawcy, jeżeli studia 

realizowane były na podstawie umowy między uczelnią a 

organizacją zawodową rzeczoznawców majątkowych.”; 

 

147) w art. 8 w pkt 5 w lit. e: 

a) w zdaniu wstępnym skreśla się wyrazy „–2d”, 

b) ust. 2b otrzymuje brzmienie: 

„2b. Praktykę zawodową realizowaną w toku studiów 

wyższych albo realizowaną w ramach stosunku pracy lub 

umowy cywilnoprawnej u podmiotu prowadzącego 

działalność w zakresie szacowania nieruchomości , uznaje 

się za praktykę, o której mowa w ust. 1 pkt 5, jeżeli została 

zrealizowana w sposób i na warunkach określonych w 

przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 197 

pkt 1 ustawy.”, 

c) skreśla się ust. 2c i 2d; 

 

Poprawka sen. 
A. Możdżanowskiej 

148) w art. 8 w pkt 5 lit. e otrzymuje brzmienie: 

”e) dodaje się ust. 2b w brzmieniu: 

„2b. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, nie 

dotyczy osoby, która odbyła praktykę w zakresie wyceny 

nieruchomości objętą programem studiów w wymiarze 

jednego semestru, pod warunkiem, że była realizowana na 

podstawie umowy dotyczącej praktyki zawartej między 

uczelnią a organizacją zawodową rzeczoznawców 

majątkowych, lub posiada udokumentowane dwuletnie 

doświadczenie zawodowe na stanowisku związanym z 

wyceną nieruchomości.”,”; 

 

Poprawka sen. 
P. Zientarskiego 
poparta przez 
połączone komisje 
 

149) w art. 8 w pkt 6 w lit. b, w ust. 5 skreśla się wyrazy „z urzędu”; 

 

Poprawka  
KU, KGN, KPCPP 
poparta przez 
połączone komisje 
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 Uwaga: 

Przyjęcie poprawki nr 150 wyklucza głosowanie poprawek nr 231 

i 274. 

 

150) w art. 8: 

a) pkt 7 otrzymuje brzmienie: 

„7) uchyla się art. 179; 

b) po pkt 7 dodaje się pkt 7a –7g w brzmieniu: 

„7a) w art. 180: 

a) uchyla się ust. 1–2, 

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Zakres czynności pośrednictwa w obrocie 

nieruchomościami określa umowa pośrednictwa. Umowa 

wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.”, 

c) uchyla się ust. 3a–7; 

7b) w art. 181: 

a) uchyla się ust. 1 i 2; 

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Pośrednik w obrocie nieruchomościami podlega 

obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności 

cywilnej za szkody wyrządzone w związku z 

pośrednictwem w obrocie nieruchomościami. Jeżeli 

pośrednik w obrocie nieruchomościami wykonuje 

czynności przy pomocy innych osób, działających pod jego 

nadzorem, podlega on również ubezpieczeniu 

odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone 

działaniem tych osób.”, 

c) uchyla się ust. 5 i 6; 

7c) uchyla się art. 182 i art. 183; 

7d) uchyla się art. 184; 

7e) w art. 185: 

a) uchyla się ust. 1–1c, 

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Zarządca nieruchomości działa na podstawie 

Poprawka sen. 
J.M. Jackowskiego 
poparta przez 
połączone komisje 
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umowy o  zarządzanie nieruchomością, zawartej z jej 

właścicielem, wspólnotą mieszkaniową albo inną osobą lub 

jednostką organizacyjną, której przysługuje prawo do 

nieruchomości, ze skutkiem prawnym bezpośrednio dla tej 

osoby lub jednostki organizacyjnej. Umowa wymaga formy 

pisemnej pod rygorem nieważności.”, 

c) uchyla się ust. 3–5; 

7f) w art. 186: 

a) uchyla się ust. 1 i 2, 

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Zarządca nieruchomości podlega obowiązkowemu 

ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej za szkody 

wyrządzone w związku z zarządzaniem nieruchomością. 

Jeżeli zarządca nieruchomości wykonuje czynności przy 

pomocy innych osób, działających pod jego nadzorem, 

podlega on również ubezpieczeniu odpowiedzialności 

cywilnej za szkody wyrządzone działaniem tych osób.”, 

c) uchyla się ust. 5 i 6; 

7g) uchyla się art. 187–190;”; 

 

151) w art. 8 w pkt 9: 

a) po lit. a dodaje się lit. … w brzmieniu: 

„…) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Spełnienie wymogów, o których mowa w ust. 1, 

stwierdza Państwowa Komisja Kwalifikacyjna 

w postępowaniu kwalifikacyjnym.”,”, 

b) w lit. b średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. … i … 

w brzmieniu: 

„…) ust. 3c i 3d otrzymują brzmienie: 

„3c. Jeżeli w toku postępowania kwalifikacyjnego na 

podstawie złożonych dokumentów nie jest możliwe 

stwierdzenie, czy kandydat spełnia warunki określone w art. 

177, przewodniczący zespołu kwalifikacyjnego w 

Poprawka  
KU, KGN, KPCPP 
poparta przez 
połączone komisje 
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uzgodnieniu z właściwym wiceprzewodniczącym 

Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej występuje z 

wnioskiem do ministra o zwrócenie się do odpowiednich 

organów, instytucji lub osób o udzielenie informacji 

niezbędnych dla przeprowadzenia tego postępowania. Bieg 

terminu, o którym mowa w ust. 3a, ulega zawieszeniu do 

dnia otrzymania dodatkowych wyjaśnień. 

3d. Przepisu ust. 3c nie stosuje się do warunków 

określonych w art. 177 ust. 1 pkt 1 i 2.”, 

…) ust. 4–6 otrzymują brzmienie: 

„4. Minister właściwy do spraw budownictwa, 

lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego 

oraz mieszkalnictwa powołuje i odwołuje, w drodze 

zarządzenia, Państwową Komisję Kwalifikacyjną, w której 

skład wchodzą: przedstawiciele ministra (3/5 członków) 

oraz osoby wskazane przez organizacje zawodowe 

rzeczoznawców majątkowych (2/5 członków). 

5. Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadza się na 

koszt osób ubiegających się o nadanie uprawnień 

zawodowych. Koszty są pokrywane przez wniesienie opłaty 

za postępowanie kwalifikacyjne. 

6. Wysokość opłaty za postępowanie kwalifikacyjne 

nie może być wyższa niż kwota przeciętnego miesięcznego 

wynagrodzenia w roku poprzedzającym przeprowadzenie 

postępowania kwalifikacyjnego, ogłaszanego przez Prezesa 

Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie ustawy z 

dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu 

Ubezpieczeń Społecznych.”;”; 

 

152) w art. 8 w pkt 9 w lit. b, w ust. 3a po wyrazach „dwa miesiące od 

dnia” dodaje się wyraz „wszczęcia”; 

 

Poprawka  
KU, KGN, KPCPP 
poparta przez 
połączone komisje 
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153) w art. 8 w pkt 11, w art. 193: 

a) w ust. 2 skreśla się wyrazy „wymienionego w ust. 1”, 

b) w ust. 3 wyrazy „rejestrze, o którym mowa w ust. 1,” zastępuje się 

wyrazami „centralnym rejestrze”, 

c) w ust. 5 po wyrazach „Wykreślenie z” dodaje się wyraz 

„centralnego”, 

d) w ust. 6 po użytych dwukrotnie wyrazach „wpis do” dodaje się 

wyraz „centralnego”, 

e) w ust. 9 po wyrazach „Wyciągi z” dodaje się wyraz „centralnego”, 

f) w ust. 10 po wyrazach „zmiany w” dodaje się wyraz „centralnym”; 

 

Poprawka  
KU, KGN, KPCPP 
poparta przez 
połączone komisje 
 

154) w art. 8 w pkt 11, w art. 193 w ust. 3: 

a) wyrazy „przepisach odrębnych” zastępuje się wyrazami „ustawie z 

dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji 

zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii 

Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394)”, 

b) skreśla się wyrazy „poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej”; 

 

Poprawka  
KU, KGN, KPCPP 
poparta przez 
połączone komisje 
 

155) w art. 8 w pkt 11, w art. 193 w ust. 4 skreśla się zdanie pierwsze; 

 

Poprawka  
KU, KGN, KPCPP 
poparta przez 
połączone komisje 
 

156) w art. 8 w pkt 11, w art. 193 w ust. 8 wyrazy „kar dyscyplinarnych, 

o których” zastępuje się wyrazami „kary dyscyplinarnej, o której”; 

 

Poprawka  
KU, KGN, KPCPP 
poparta przez 
połączone komisje 
 

157) w art. 8 w pkt 11, w art. 193 po ust. 8 dodaje się ust. 8a w brzmieniu: 

„8a. W razie zatarcia kary dyscyplinarnej informację o tej 

karze wykreśla się z centralnego rejestru.”; 

 

Poprawka  
KU, KGN, KPCPP 
poparta przez 
połączone komisje 
 

158) w art. 8 w pkt 11, w art. 193 w ust. 10 skreśla się wyrazy 

„uzupełnienia i”; 

 

Poprawka  
KU, KGN, KPCPP 
poparta przez 
połączone komisje 
 

159) w art. 8 w pkt 17 w lit. b, w pkt 1 wyrazy „dziennika praktyk” 

zastępuje się wyrazami „dziennika praktyki zawodowej”; 

Poprawka  
KU, KGN, KPCPP 
poparta przez 
połączone komisje 
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160) w art. 9 w pkt 5, w art. 19 w ust. 1 w pkt 2 w lit. b wyraz „dotyczącą” 

zastępuje się wyrazami „w zakresie”; 

 

Poprawka  
KU, KGN, KPCPP 
poparta przez 
połączone komisje 
 

161) w art. 9 w pkt 5, w art. 20 w ust. 1 w pkt 2 wyrazy „przypadkach 

określonych w ustawie” zastępuje się wyrazami „przypadku, o którym 

mowa w art. 40 ust. 1”; 

 

Poprawka  
KU, KGN, KPCPP 
poparta przez 
połączone komisje 
 

162) w art. 9 w pkt 5, w art. 20 w ust. 5 w części wspólnej wyrazy 

„stosowanych legitymacji, dokumentacji” zastępuje się wyrazami 

„prowadzonej dokumentacji, stosowanych legitymacji”; 

 

Poprawka  
KU, KGN, KPCPP 
poparta przez 
połączone komisje 
 

 Uwaga: 

Poprawki nr 163 i 265  należy głosować łącznie. 

 

163) w art. 9 w pkt 12, w art. 26 w ust. 3 w pkt 3 skreśla się wyrazy 

„ośmioklasową szkołę podstawową lub”; 

 

Poprawka  
KU, KGN, KPCPP 
poparta przez 
połączone komisje 
 

164) w art. 9 w pkt 12: 

a) w art. 26 w ust. 4 wyrazy „odrębnych przepisów” zastępuje się 

wyrazami „ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania 

kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich 

Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394)”, 

b) w art. 27 w ust. 3 wyrazy „odrębnych przepisów” zastępuje się 

wyrazami „ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania 

kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich 

Unii Europejskiej”; 

 

Poprawka  
KU, KGN, KPCPP 
poparta przez 
połączone komisje 
 

165) w art. 9 w pkt 12, w art. 26 w ust. 7 w pkt 1 wyraz „kwalifikację” 

zastępuje się wyrazem „kwalifikacje”; 

 

Poprawka  
KU, KGN, KPCPP 
poparta przez 
połączone komisje 
 

166) w art. 9 w pkt 12, w art. 26 w ust. 7: 

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

Poprawka  
KU, KGN, KPCPP 
poparta przez 
połączone komisje 
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„2a) świadectwo szkolenia zawodowego zakończonego 

złożeniem egzaminu na pierwszy stopień podoficerski, 

chorążego lub oficerski Służby Więziennej wraz ze 

świadectwem szkolenia specjalistycznego w zakresie 

specjalizacji ochronnej w Służbie Więziennej;”, 

b) w pkt 3 po wyrazie „Granicznej” dodaje się wyrazy „, Służby 

Więziennej”; 

 

 

167) w art. 9 w pkt 12, w art. 29 w ust. 2 w pkt 3 po wyrazie 

„zaświadczenie” dodaje się wyrazy „lub świadectwo”; 

 

Poprawka  
KU, KGN, KPCPP 
poparta przez 
połączone komisje 
 

168) w art. 9 w pkt 12, w art. 29: 

a) w ust. 6 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) wykonując zadania pracownika ochrony fizycznej dopuścił 

się czynu zabronionego określonego w art. 70 § 2 lub art. 

87 § 1 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń 

(Dz. U. z 2010 r. Nr 46, poz. 275, z późn. zm.).”, 

b) w ust. 7 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) wykonując zadania pracownika zabezpieczenia 

technicznego dopuścił się czynu zabronionego określonego 

w art. 70 § 2 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks 

wykroczeń.”; 

 

Poprawka  
KU, KGN, KPCPP 
poparta przez 
połączone komisje 
 

169) w art. 9 w pkt 12, w art. 29: 

a) w ust. 8 skreśla się wyrazy „, której może być nadany rygor 

natychmiastowej wykonalności”, 

b) po ust. 8 dodaje się ust. 8a w brzmieniu: 

„8a. Decyzja administracyjna, o której mowa w ust. 8, 

podlega natychmiastowemu wykonaniu.”; 

 

Poprawka  
KU, KGN, KPCPP 
poparta przez 
połączone komisje 
 

170) w art. 9 w pkt 12, w art. 32 w pkt 3 wyraz „i” zastępuje się wyrazem 

„lub”; 

 

Poprawka  
KU, KGN, KPCPP 
poparta przez 
połączone komisje 
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171) w art. 9 w pkt 12, w art. 33 w ust. 2 skreśla się wyrazy „na podstawie 

odrębnych przepisów”; 

 

Poprawka  
KU, KGN, KPCPP 
poparta przez 
połączone komisje 
 

172) w art. 9 w pkt 12, w art. 34 w ust. 3 w pkt 1 wyrazy „naukowo-

badawcze” zastępuje się wyrazem „badawcze”; 

 

Poprawka  
KU, KGN, KPCPP 
poparta przez 
połączone komisje 
 

 Uwaga: 

Poprawki nr 173 i 264  należy głosować łącznie. 

 

173) w art. 9 skreśla się pkt 15 i 16; 

 

Poprawka  
KU, KGN, KPCPP 
poparta przez 
połączone komisje 
 

174) w art. 9 w pkt 17, w art. 38b w ust. 2 i w art. 38c wyraz 

„indywidualny” zastępuje się wyrazami „będący osobą fizyczną”; 

 

Poprawka  
KU, KGN, KPCPP 
poparta przez 
połączone komisje 
 

175) w art. 9 w pkt 17, w art. 38c po wyrazie „prokurenta” dodaje się 

wyrazy „lub pełnomocnika ustanowionego do kierowania 

działalnością określoną w koncesji”; 

 

Poprawka  
KU, KGN, KPCPP 
poparta przez 
połączone komisje 
 

 Uwaga: 

Poprawki nr 176 i 179 należy głosować łącznie. 

Przyjęcie tych poprawek wyklucza głosowanie poprawki nr 180 . 

 

176) w art. 10 w pkt 3 w lit. a, w ust. 1 w pkt 3 wyrazy „województw, 

powiatów, gmin, a także regionów” zastępuje się wyrazem 

„obszarów”; 

 

Poprawka  
mniejszości  
KU, KGN, KPCPP 

 Uwaga: 

Poprawki nr 177, 184, 186–189, 192–194, 200 i 202 należy głosować 

łącznie. 

Przyjęcie tych poprawek wyklucza głosowanie poprawek nr 182, 197 

i 204. 

 

177) w art. 10 w pkt 3 w lit. b, w ust. 1a wyrazy „przewodnika górskiego 

dla określonego obszaru górskiego” zastępuje się wyrazami 

„przewodników wymienionych w ust. 1”; 

Poprawka  
mniejszości  
KU, KGN, KPCPP 
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178) w art. 10 w pkt 3 w lit. b, w ust. 1b w pkt 4 skreśla się wyrazy 

„, z zastrzeżeniem art. 22a ust. 2”; 

 

Poprawka  
KU, KGN, KPCPP 
poparta przez 
połączone komisje 
 

179) w art. 10 w pkt 3: 

a) w lit. c wyrazy „ust. 3–7” zastępuje się wyrazami „ust. 3”, 

b) dodaje się lit. d w brzmieniu: 

„d) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Minister właściwy do spraw turystyki ogłasza, w 

drodze obwieszczenia, na wniosek marszałka województwa 

lub marszałków województw, zakres terytorialny obszarów 

lub przebieg tras turystycznych, o których mowa w ust. 1 

pkt 3. Wniosek określa granice obszarów lub przebieg tras 

oraz uzasadnienie zawierające w szczególności opis 

miejscowości i obiektów o znaczeniu historycznym, 

kulturowym i krajobrazowym lub posiadających szczególne 

znaczenie turystyczne, znajdujących się na trasach 

turystycznych.”;”; 

 

Poprawka  
mniejszości  
KU, KGN, KPCPP 

180) w art. 10 w pkt 3 w lit. c wyrazy „ust. 3–7” zastępuje się wyrazami 

„ust. 3”; 

 

Poprawka  
mniejszości  
KU, KGN, KPCPP 

181) w art. 10 w pkt 4, w art. 22 we wprowadzeniu do wyliczenia wyraz „i” 

zastępuje się wyrazem „lub”; 

 

Poprawka  
KU, KGN, KPCPP 
poparta przez 
połączone komisje 
 

182) w art. 10 w pkt 4, w art. 22 dotychczasową treść oznacza się jako 

ust. 1 i dodaje się ust. 2–5 w brzmieniu: 

„2. W mieście o wyjątkowym znaczeniu historycznym, 

którego zespół miejski wpisany jest na listę pomników historii, 

rada miasta może, w drodze uchwały, uzależnić posiadanie 

uprawnień przewodnika miejskiego od zdania egzaminu 

potwierdzającego znajomość historii miasta, jego kultury i sztuki 

Poprawka sen.  
M. Borowskiego 
poparta przez 
połączone komisje 
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oraz topografii. 

3. Za przeprowadzenie egzaminu, o którym mowa w ust. 2, 

pobiera się opłatę. 

4. W uchwale, o której mowa w ust. 2, rada miasta określi: 

1) częstotliwość egzaminów, nie rzadziej jednak niż raz w 

roku; 

2) sposób powoływania komisji egzaminacyjnej oraz skład i 

tryb jej pracy;  

4) sposób egzaminowania oraz zakres wiedzy wymagany na 

egzaminie, na podstawie którego komisja egzaminacyjna 

przygotowuje pytania egzaminacyjne; 

5) wzór zaświadczenia o pozytywnym wyniku egzaminu; 

6) wysokość opłaty za przeprowadzenie egzaminu a także 

wysokość wynagrodzenia członków komisji za 

przeprowadzenie egzaminu, mając na względzie 

rzeczywiste koszty przeprowadzenia egzaminu 

i funkcjonowania komisji egzaminacyjnych, a także nakład 

pracy członków komisji egzaminacyjnej oraz zakres ich 

obowiązków. 

5. W przypadku imprezy turystycznej, która odbędzie się w 

mieście, którego rada podjęła uchwałę, o której mowa w ust. 2, 

organizator turystyki jest obowiązany poinformować klienta, że 

rekomendowany przez niego przewodnik zdał stosowny 

egzamin.”; 

 

183) w art. 10 w pkt 4, w art. 22 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 

2 i dodaje się ust. 1 w brzmieniu: 

„1. Wykonywanie zadań przewodnika miejskiego, 

przewodnika terenowego lub pilota wycieczek wymaga 

posiadania uprawnień określonych ustawą.”; 

 

Poprawka 
sen. G. Sztark 
poparta przez 
połączone komisje 
 

184) w art. 10 w pkt 4 , w art. 22 dotychczasową treść oznacza się jako 

ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu: 

Poprawka  
mniejszości  
KU, KGN, KPCPP 
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„2. W mieście o wyjątkowym znaczeniu historycznym, 

którego zespół miejski wpisany jest na listę pomników historii, 

rada miasta może uzależnić dodatkowo udzielenie licencji 

przewodnika miejskiego od zdania egzaminu potwierdzającego 

znajomość historii miasta, jego kultury i sztuki oraz topografii. 

Egzamin przeprowadza się w terminie 3 miesięcy od złożenia 

wniosku przez kandydata. W uchwale rada miasta określa zasady 

i tryb przeprowadzenia egzaminu, a także określa wysokość 

opłaty za przystąpienie do egzaminu. Wpływy z opłaty 

egzaminacyjnej stanowią dochód własny gminy.”; 

 

185) w art. 10 w pkt 7 w lit. b, w ust. 1b po użytym po raz pierwszy 

wyrazie „rejestru” dodaje się wyrazy „organizatorów szkoleń”; 

 

Poprawka  
KU, KGN, KPCPP 
poparta przez 
połączone komisje 
 

186) w art. 10 w pkt 9 w lit. a, ust. 1–4 otrzymują brzmienie: 

„1. Egzamin o którym mowa w art. 21 ust. 1b lub w 

art. 22 ust. 2 przeprowadza komisja egzaminacyjna 

powoływana przez marszałka województwa właściwego ze 

względu na: 

1) obszar uprawnień – dla przewodników turystycznych; 

2)  miejsce zamieszkania kandydata – dla pilotów 

wycieczek. 

2. W przypadku gdy obszar uprawnień, o których 

mowa w ust. 1 pkt 1 obejmuje terytorium wykraczające 

poza jedno województwo, egzamin przeprowadza komisja 

egzaminacyjna powoływana przez marszałka województwa 

właściwego ze względu na zakres terytorialny jednej z 

części tego obszaru. Wyboru komisji egzaminacyjnej 

dokonuje kandydat na przewodnika. 

3. W przypadku pilotów wycieczek, gdy w 

województwie właściwym ze względu na miejsce 

zamieszkania kandydata nie jest możliwe powołanie komisji 

egzaminacyjnej lub przeprowadzenie egzaminu kandydatów 

Poprawka  
mniejszości  
KU, KGN, KPCPP 
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na pilotów, właściwy marszałek wyraża zgodę na odbycie 

egzaminu przed komisją egzaminacyjną w innym 

województwie. 

4. Do komisji egzaminacyjnych: 

1) na przewodnika turystycznego powołuje się 

przedstawicieli organizacji zrzeszających 

przewodników dla określonego obszaru uprawnień i 

specjalistów w dziedzinie turystyki, będących 

czynnymi przewodnikami na danym obszarze, 

2) na pilota wycieczek powołuje się przedstawicieli 

organizacji zrzeszających pilotów lub organizatorów 

turystyki i specjalistów w dziedzinie turystyki, 

będących czynnymi pilotami lub organizatorami 

turystyki.”; 

 

187) w art. 10 w pkt 9 w lit. c, w ust. 6 wyraz „górskiego” zastępuje się 

wyrazami „turystycznego lub pilota wycieczek”; 

 

Poprawka  
mniejszości  
KU, KGN, KPCPP 

188) w art. 10 w pkt 9 w lit. d, w ust. 7 wyraz „górskiego” zastępuje się 

wyrazami „turystycznego lub pilota wycieczek”; 

 

Poprawka  
mniejszości  
KU, KGN, KPCPP 

189) w art. 10 skreśla się pkt 10; 

 

Poprawka  
mniejszości  
KU, KGN, KPCPP 
 
 

190) w art. 10 w pkt 10: 

a) w zdaniu wstępnym wyrazy „ust. 1 i 2 otrzymują” zastępuje się 

wyrazami „ust. 2 otrzymuje”, 

b) skreśla się ust. 1, 

c) w ust. 2 wyraz „górskiego” zastępuje się wyrazami „turystycznego 

lub pilota wycieczek” oraz po wyrazach „zawieszonych 

uprawnień” dodaje się wyrazy „przewodnika górskiego”; 

 

Poprawka 
sen. G. Sztark 
poparta przez 
połączone komisje 
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191) w art. 10 w pkt 11, art. 27 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 27. Uprawnienia przewodnika turystycznego lub 

pilota wycieczek cofa się, jeżeli: 

1) przewodnik turystyczny lub pilot wycieczek zostanie 

skazany prawomocnym wyrokiem za popełnienie 

przestępstwa, o którym mowa w art. 21 ust. 1b pkt 2 lub art. 

22 ust. 2 pkt 2; 

2) przewodnik górski nie zda egzaminu sprawdzającego, o 

którym mowa w art. 26 ust. 2 zdanie drugie.”; 

 

Poprawka 
sen. G. Sztark 
poparta przez 
połączone komisje 
 

192) w art. 10 w pkt 11, w art. 27 we wprowadzeniu do wyliczenia wyraz 

„górskiego” zastępuje się wyrazami „turystycznego lub pilota 

wycieczek” oraz wyraz „górski” zastępuje się wyrazami „lub pilot”; 

 

Poprawka  
mniejszości  
KU, KGN, KPCPP 

193) w art. 10 w pkt 11, w art. 27 w pkt 1 po wyrazach „pkt 2” dodaje się 

wyrazy „lub art. 22 ust. 1 pkt 2”; 

 

Poprawka  
mniejszości  
KU, KGN, KPCPP 

194) w art. 10 w pkt 12, w art. 28: 

a) w ust. 1 wyraz „górskiego” zastępuje się wyrazami „turystycznego 

lub pilota wycieczek”, 

b) w ust. 2: 

- wyraz „górskiego” zastępuje się wyrazami „turystycznego lub 

pilota wycieczek”, 

- użyte po raz pierwszy wyrazy „zawodu przewodnika 

górskiego” zastępuje się wyrazami „odpowiednio zawodów 

przewodnika turystycznego lub pilota wycieczek”, 

- użyte po raz drugi wyrazy „zawodu przewodnika górskiego” 

zastępuje się wyrazami „odpowiednio tych zawodów”, 

- użyte po raz trzeci wyrazy „zawodu przewodnika górskiego” 

zastępuje się wyrazami „zawodów przewodnika turystycznego 

lub pilota wycieczek”, 

c) w ust. 3 wyrazy „przewodników górskich” zastępuje się wyrazami 

„przewodnika turystycznego lub pilota wycieczek”, 

Poprawka  
mniejszości  
KU, KGN, KPCPP 
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d) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Nadanie uprawnień przewodnika turystycznego i pilota 

wycieczek dokumentuje się przez wydanie legitymacji i 

identyfikatora przewodnika lub pilota. W trakcie wykonywania 

zadań przewodnik turystyczny i pilot wycieczek są obowiązani 

do posiadania przy sobie legitymacji i identyfikatora oraz do 

okazywania legitymacji na żądanie osoby upoważnionej do 

wykonywania kontroli, o których mowa w art. 29 ust. 3, a także 

funkcjonariuszy lub strażników służb uprawnionych do 

legitymowania osób w celu ustalenia posiadanych przez nie 

uprawnień.”, 

e)  w ust. 5 i 6 wyraz „górskiego” zastępuje się wyrazami 

„turystycznego i pilota wycieczek”; 

 

195) w art. 10 w pkt 12, w art. 28: 

a) w ust. 1, w ust. 2 użyty trzykrotnie, w ust. 4 użyty trzykrotnie, w 

ust. 5 oraz w ust. 6 wyraz „górskiego” zastępuje się wyrazami 

„turystycznego lub pilota wycieczek”, 

b) w ust. 3 wyraz „górskich” zastępuje się wyrazami „turystycznych 

lub pilotów wycieczek”, 

c) ust. 4 wyraz „górski” zastępuje się wyrazami „turystyczny lub pilot 

wycieczek”; 

 

Poprawka 
sen. G. Sztark 
poparta przez 
połączone komisje 
 

196) w art. 10 w pkt 12, w art. 28 w ust. 2 wyrazy „odrębnych przepisów” 

zastępuje się wyrazami „ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach 

uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach 

członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394)”; 

 

Poprawka  
KU, KGN, KPCPP 
poparta przez 
połączone komisje 
 

197) w art. 10 w pkt 12, w art. 28 w ust. 4 wyrazy „podmiotów 

upoważnionych na postawie odrębnych przepisów” zastępuje się 

wyrazami „funkcjonariuszy lub strażników służb uprawnionych do 

legitymowania osób w celu ustalenia posiadanych przez nie 

uprawnień”; 

Poprawka  
KU, KGN, KPCPP 
poparta przez 
połączone komisje 
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198) w art. 10 w pkt 13: 

a) w lit. a, w ust. 1 w pkt 2 wyraz „i” zastępuje się wyrazem 

„, przewodników” oraz po wyrazach „art. 22” dodaje się wyrazy 

„oraz poprawność wykonywania zadań przewodnika miejskiego, 

przewodnika terenowego lub pilota wycieczek”, 

b) w lit. c, w ust. 5 wyraz „górskiemu” zastępuje się wyrazami 

„turystycznemu lub pilotowi wycieczek”; 

 

Poprawka 
sen. G. Sztark 
poparta przez 
połączone komisje 
 

199) w art. 10 w pkt 13 w lit. b, w ust. 3 skreśla się wyrazy „i 1a”; 

 

Poprawka  
KU, KGN, KPCPP 
poparta przez 
połączone komisje 
 

200) w art. 10 w pkt 13 skreśla się lit. c; 

 

Poprawka  
mniejszości  
KU, KGN, KPCPP 
 

201) w art. 10 w pkt 14 w lit. a, w ust. 1 wyrazy „reprezentującej 

organizatora turystyki” zastępuje się wyrazami „posiadającej 

kwalifikacje odpowiednie do rodzaju imprezy”; 

 

Poprawka  
mniejszości  
KU, KGN, KPCPP 

202) w art. 10 w pkt 17 otrzymuje brzmienie: 

„17) w art. 34 w ust. 1: 

a) pkt 2–4 otrzymują brzmienie: 

„2) kwalifikacje, skład, sposób powoływania i 

odwoływania członków komisji egzaminacyjnych, o 

których mowa w art. 25, procedurę egzaminowania 

kandydatów na przewodników turystycznych i pilotów 

wycieczek oraz wzór świadectwa wydawanego przez 

te komisje, ze uwzględnieniem obiektywności i 

rzetelności przeprowadzanej procedury 

egzaminacyjnej; 

3) konieczne elementy wniosku o nadanie uprawnień 

przewodnika turystycznego lub pilota wycieczek oraz 

dokumenty, jakie powinny być załączane do wniosku, 

Poprawka  
mniejszości  
KU, KGN, KPCPP 
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z uwzględnieniem kompletności danych wymaganych 

do nadania uprawnień; 

4) programy szkolenia kandydatów na przewodników 

górskich, wraz z minimalnym wymiarem godzin zajęć 

dla poszczególnych przedmiotów stanowiących 

program szkolenia, z uwzględnieniem zakresu 

zagadnień niezbędnych do właściwego wykonywania 

zadań przewodnika górskiego dla określonego obszaru 

górskiego;”, 

b) po pkt 4 dodaje się pkt 4a w brzmieniu: 

„4a) zakres wiedzy i predyspozycji wymaganych przez 

komisje egzaminacyjne od kandydatów na 

przewodników turystycznych i pilotów wycieczek;”, 

c)  pkt 5 otrzymuje brzmienie: 

„5) warunki uzyskiwania poszczególnych klas 

przewodników górskich, obszar uprawnień 

przewodników górskich i stopień trudności tras oraz 

wycieczek prowadzonych przez przewodników 

górskich posiadających uprawnienia określonej klasy, 

program podstawowego szkolenia specjalistycznego 

oraz programy uzupełniającego szkolenia dla 

przewodników górskich poszczególnych klas, z 

uwzględnieniem zakresu zagadnień niezbędnych do 

właściwego wykonywania zadań przewodnika 

górskiego dla określonego obszaru górskiego;”, 

d) uchyla się pkt 6; 

e) pkt 7–9 otrzymują brzmienie: 

„7) kwalifikacje, skład, sposób powoływania i 

odwoływania członków komisji egzaminacyjnych 

języków obcych, o których mowa w art. 32 ust. 2, 

sposób i tryb działania tych komisji, procedurę 

przeprowadzania egzaminów z języków obcych oraz 

wzór świadectwa wydawanego przez komisje języków 
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obcych, z uwzględnieniem obiektywności i rzetelności 

przeprowadzanej procedury egzaminacyjnej; 

8) wysokość opłat za sprawdzenie kwalifikacji osób 

ubiegających się o uprawnienia przewodnika 

turystycznego lub pilota wycieczek oraz sprawdzenie 

znajomości języka obcego przez komisję 

egzaminacyjną języków obcych, o której mowa w art. 

32 ust. 2, w tym wysokość opłat za poszczególne 

części egzaminów, w wysokości nie niższej niż 100 zł 

oraz nie wyższej niż 400 zł, a także wysokość 

wynagrodzenia członków komisji za przeprowadzenie 

poszczególnych rodzajów i części egzaminów, mając 

na względzie rzeczywiste koszty przeprowadzenia 

egzaminu i funkcjonowania komisji egzaminacyjnych, 

a także nakład pracy członków komisji egzaminacyjnej 

oraz zakres ich obowiązków; 

9) wzory dokumentów potwierdzających posiadanie 

uprawnień przewodnika turystycznego lub pilota 

wycieczek, a także sposób noszenia identyfikatorów 

podczas wykonywania jego zadań, z uwzględnieniem 

przejrzystości oraz kompletności danych dotyczących 

nadanych uprawnień przewodnika górskiego dla 

określonego obszaru górskiego i terminu ważności 

tych uprawnień.”.”; 

 

203) w art. 10 w pkt 17, w ust. 1: 

a) w pkt 3 wyraz „górskiego” zastępuje się wyrazami „turystycznego 

lub pilota wycieczek”, 

b) w pkt 8 użyte trzykrotnie wyrazy „przewodnika górskiego” 

zastępuje się wyrazami „przewodnika turystycznego lub pilota 

wycieczek” oraz skreśla się wyrazy „dla określonego obszaru 

górskiego”; 

 

Poprawka 
sen. G. Sztark 
poparta przez 
połączone komisje 
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204) w art. 10 w pkt 17, w ust. 1 w pkt 7 po wyrazach „komisji 

egzaminacyjnych” dodaje się wyrazy „, a także nakład pracy 

członków komisji egzaminacyjnej oraz zakres ich obowiązków”; 

 

Poprawka  
KU, KGN, KPCPP 
poparta przez 
połączone komisje 
 

205) w art. 11 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) w art. 7: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Rewirem komorniczym jest obszar właściwości 

sądu rejonowego, przy którym działa komornik.”, 

b) ust. 2a otrzymuje brzmienie: 

„2a. Jeżeli w obszarze właściwości nowo utworzonego 

sądu rejonowego nie ma siedziby kancelarii komorniczej, 

do czasu powołania komornika w tym rewirze, czynności 

egzekucyjne wykonują komornicy dotychczas właściwi.”, 

c) uchyla się ust. 2b, 

d) uchyla się ust. 4 i 5;”; 

 

Poprawka  
KU, KGN, KPCPP 
poparta przez 
połączone komisje 
 

206) w art. 11 w pkt 5 w lit. c, w ust. 3 skreśla się wyrazy „aplikanta 

sądowo-prokuratorskiego,”; 

 

Poprawka  
KU, KGN, KPCPP 
poparta przez 
połączone komisje 
 

207) w art. 11 w pkt 6, w art. 11 w ust. 4 skreśla się wyrazy „o powołanie 

na stanowisko komornika”; 

 

Poprawka  
KU, KGN, KPCPP 
poparta przez 
połączone komisje 
 

208) w art. 11 po pkt 7 dodaje się pkt … w brzmieniu: 

„…) w art. 14 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. W terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, 

o którym mowa w ust. 1, prezes sądu apelacyjnego odbiera 

od komornika ślubowanie według następującej roty: 

"Ślubuję uroczyście jako komornik powierzone mi 

obowiązki wypełniać zgodnie z prawem i sumieniem, dochować 

tajemnicy państwowej i zawodowej, w postępowaniu swym 

kierować się zasadami uczciwości, godności i honoru.”; 

Poprawka  
mniejszości  
KU, KGN, KPCPP 
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składający ślubowanie może dodać na końcu zwrot: „Tak mi 

dopomóż Bóg.”.”; 

 

 Uwaga: 

Poprawki nr 209, 212, 216–219, 222–224, 227 i 228 należy głosować 

łącznie. 

Przyjęcie tych poprawek wyklucza głosowanie poprawek nr 220 

i 229. 

 

209) w art. 11 w pkt 9 po wyrazach „w art. 29a” dodaje się dwukropek, 

pozostałą treść oznacza się jako lit. b oraz dodaje się lit. a i c 

w brzmieniu: 

„a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Minister Sprawiedliwości powołuje co 2 lata, 

w drodze zarządzenia, komisje do spraw przeprowadzenia 

egzaminu konkursowego, obejmujące obszar właściwości 

jednej lub kilku izb komorniczych, zwane dalej „komisjami 

egzaminacyjnymi”.”, 

„c) po ust. 7 dodaje się ust. 8 w brzmieniu: 

„8. Minister Sprawiedliwości, nie później niż na 21 dni 

przed wyznaczonym terminem egzaminu konkursowego, 

może powołać na obszarze właściwości izby komorniczej 

więcej niż jedną komisję egzaminacyjną do 

przeprowadzenia egzaminu, jeżeli przemawiają za tym 

względy organizacyjne, a w szczególności duża liczba 

kandydatów przystępujących do egzaminu. Przepisu ust. 1 

nie stosuje się.”,”; 

 

Poprawka  
KU, KGN, KPCPP 
poparta przez 
połączone komisje 
 

210) w art. 11 w pkt 10, w art. 29b w ust. 6 wyrazy „i zadań na egzamin 

konkursowy sporządza” zastępuje się wyrazami „na egzamin 

konkursowy ustala”; 

 

Poprawka  
KU, KGN, KPCPP 
poparta przez 
połączone komisje 
 

211) w art. 11 w pkt 10, w art. 29b w ust. 7 wyrazy „zgłoszone przez nich” 

zastępuje się wyrazem „sporządzone”; 

Poprawka  
KU, KGN, KPCPP 
poparta przez 
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 połączone komisje 
 

212) w art. 11 w pkt 10, w art. 29b: 

a) w ust. 8 po wyrazach „komisji egzaminacyjnej” dodaje się wyrazy 

„lub komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu 

komorniczego, zwanej dalej „komisją komorniczą”, 

b) w ust. 12 wyrazy „, o których mowa w art. 31 ust. 1,” zastępuje się 

wyrazami „oraz komisjom komorniczym”; 

 

Poprawka  
KU, KGN, KPCPP 
poparta przez 
połączone komisje 
 

213) w art. 11 w pkt 10, w art. 29b w ust. 12 po wyrazie „zadań” dodaje się 

wyrazy „wraz z opisami istotnych zagadnień”; 

 

Poprawka  
KU, KGN, KPCPP 
poparta przez 
połączone komisje 
 

214) w art. 11 w pkt 10, w art. 29b w ust. 13 po wyrazie „zadań” dodaje się 

wyrazy „wraz z opisami istotnych zagadnień”; 

 

Poprawka  
KU, KGN, KPCPP 
poparta przez 
połączone komisje 
 

215) w art. 11 w pkt 16: 

a) w zdaniu wstępnym wyrazy „pkt 1” zastępuje się wyrazami „pkt 

2”, 

b) dotychczasowy pkt 1 oznacza się jako pkt 2; 

 

Poprawka  
KU, KGN, KPCPP 
poparta przez 
połączone komisje 
 

216) w art. 11 w pkt 17 otrzymuje brzmienie: 

„17) art. 31 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 31. 1. Egzamin komorniczy przeprowadzają komisje 

komornicze w składzie sześciu członków. 

2. Minister Sprawiedliwości powołuje co 2 lata, w drodze 

zarządzenia, komisje komornicze na obszarze właściwości jednej 

lub kilku izb komorniczych, a także wyznacza przewodniczącego 

komisji komorniczej. 

3. Siedziba komisji komorniczej mieści się w siedzibie rady 

właściwej izby komorniczej. 

4. Do składu komisji komorniczych kandydatów na 

członków wskazują: Minister Sprawiedliwości – trzech 

egzaminatorów spośród sędziów sądów powszechnych oraz 

Poprawka  
KU, KGN, KPCPP 
poparta przez 
połączone komisje 
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Krajowa Rada Komornicza – trzech egzaminatorów spośród 

komorników. 

5. Komisja komornicza czuwa nad prawidłowym 

przebiegiem egzaminu komorniczego. Przewodniczący komisji 

kieruje jej pracami i reprezentuje ją na zewnątrz. 

6. Do członków komisji komorniczej w zakresie 

wyłączenia od udziału w przeprowadzeniu egzaminu 

komorniczego stosuje się odpowiednio przepisy art. 29f. 

7. Właściwe izby komornicze zapewniają, jako zadanie 

zlecone z zakresu administracji rządowej, obsługę 

administracyjną i techniczną działalności komisji komorniczych. 

8. Przewodniczącemu i członkom komisji komorniczej za 

udział w jej pracach przysługuje wynagrodzenie oraz zwrot 

kosztów podróży i noclegów na zasadach określonych 

w przepisach dotyczących należności przysługujących 

pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej 

jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na 

obszarze kraju. 

9. Minister Sprawiedliwości, nie później niż na 21 dni 

przed wyznaczony terminem egzaminu komorniczego, może 

powołać na obszarze właściwości izby komorniczej więcej niż 

jedną komisję komorniczą, jeżeli przemawiają za tym względy 

organizacyjne, a w szczególności duża liczba kandydatów 

przystępujących do egzaminu. Przepisu ust. 2 nie stosuje się.”; 

 

217) w art. 11 w pkt 18: 

a) w lit. a po wyrazach „w ust. 1” dodaje się dwukropek, pozostałą 

treść oznacza się jako tiret pierwsze i dodaje się tiret drugie w 

brzmieniu: 

„– pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) siedziby i adresy komisji komorniczych, do 

których należy składać wnioski;”;”, 

b) w lit. b, w ust. 3 wyrazy „komisji egzaminacyjnej” zastępuje się 

Poprawka  
KU, KGN, KPCPP 
poparta przez 
połączone komisje 
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wyrazami „komisji komorniczej”; 

 

218) w art. 11 pkt 19 otrzymuje brzmienie: 

„19) art. 31c otrzymuje brzmienie: 

„Art. 31c. 1. Egzamin komorniczy przeprowadza się raz w 

roku w terminie wyznaczonym przez Ministra Sprawiedliwości. 

Przepis art. 29c ust. 3 stosuje się odpowiednio. 

2. Egzamin komorniczy polega na sprawdzeniu 

przygotowania osoby przystępującej do egzaminu komorniczego, 

zwanej dalej „zdającym”, do samodzielnego i należytego 

wykonywania zawodu komornika. 

3. W trakcie egzaminu komorniczego zdający opracowuje 

dwa zadania pisemne dotyczące czynności wchodzących w 

zakres ustawowych zadań komorników. 

4. W trakcie egzaminu komorniczego zdający może 

korzystać z tekstów aktów prawnych i komentarzy oraz z 

orzecznictwa. W trakcie egzaminu zdający nie może posiadać 

przy sobie urządzeń służących do przekazu lub odbioru 

informacji. 

5. Egzamin komorniczy odbywa się w obecności co 

najmniej trzech członków komisji komorniczej.”;”; 

 

Poprawka  
KU, KGN, KPCPP 
poparta przez 
połączone komisje 
 

219) w art. 11 w pkt 20, w art. 31d: 

a) w ust. 1 wyraz „Egzaminatorzy” zastępuje się wyrazami 

„Członkowie komisji komorniczej”, 

b) w ust. 2, w ust. 3 użyte dwukrotnie oraz w ust. 4 we wprowadzeniu 

do wyliczenia wyrazy „komisji egzaminacyjnej” zastępuje się 

wyrazami „komisji komorniczej”; 

 

Poprawka  
KU, KGN, KPCPP 
poparta przez 
połączone komisje 
 

220) w art. 11 w pkt 20, w art. 31d w ust. 1 wyraz „Egzaminatorzy” 

zastępuje się wyrazami „Członkowie komisji egzaminacyjnej”; 

 

Poprawka sen. 
P. Zientarskiego 
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221) w art. 11 w pkt 20, w art. 31d w ust. 3 wyraz „dotyczące” zastępuje 

się wyrazem „dotyczących”; 

 

Poprawka  
KU, KGN, KPCPP 
poparta przez 
połączone komisje 
 

222) w art. 11 po pkt 21 dodaje się pkt 21a w brzmieniu: 

„21a) art. 31g otrzymuje brzmienie: 

„Art. 31g. 1. Z przebiegu egzaminu komorniczego 

niezwłocznie sporządza się protokół. Protokół podpisują tylko ci 

członkowie komisji komorniczej, którzy brali udział w 

przeprowadzeniu egzaminu. 

2. W terminie 7 dni od dnia sporządzenia protokołu 

przewodniczący komisji komorniczej doręcza odpisy protokołu 

Ministrowi Sprawiedliwości oraz Krajowej Radzie 

Komorniczej.”;”; 

 

Poprawka  
KU, KGN, KPCPP 
poparta przez 
połączone komisje 
 

223) w art. 11 w pkt 22, w lit. a w wyrazy „Komisja egzaminacyjna” 

zastępuje się wyrazami „Komisja komornicza”; 

 

Poprawka  
KU, KGN, KPCPP 
poparta przez 
połączone komisje 
 

224) w art. 11 w pkt 22, w lit. c: 

a) w ust. 4 w wyrazy „komisji egzaminacyjnej” zastępuje się 

wyrazami „komisji komorniczej”, 

b) w ust. 5 w wyrazy „komisję egzaminacyjną” zastępuje się 

wyrazami „komisję komorniczą”; 

 

Poprawka  
KU, KGN, KPCPP 
poparta przez 
połączone komisje 
 

225) w art. 11 w pkt 22 w lit. c, w ust. 12 wyrazy „, który miałby związek 

z wykonywaniem zadań członka komisji odwoławczej oraz 

rzutowałby” zastępuje się wyrazami „oraz to, czy ma on związek 

z wykonywaniem zadań członka komisji odwoławczej i rzutuje”; 

 

Poprawka  
KU, KGN, KPCPP 
poparta przez 
połączone komisje 
 

226) w art. 11 w pkt 22 w lit. c, w ust. 14 w zdaniu drugim po wyrazach 

„stosuje się” dodaje się wyraz „odpowiednio”; 

 

Poprawka  
KU, KGN, KPCPP 
poparta przez 
połączone komisje 
 

227) w art. 11 w pkt 23: 

a) przed lit. a dodaje się lit. … w brzmieniu: 

Poprawka  
KU, KGN, KPCPP 
poparta przez 
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„…) pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) tryb i sposób powoływania i działania komisji 

egzaminacyjnych i komisji komorniczych oraz 

przeprowadzania egzaminu konkursowego i egzaminu 

komorniczego, mając na względzie konieczność 

zapewnienia odpowiedniej sprawności działania 

komisji egzaminacyjnych i komisji komorniczych oraz 

zapewnienia bezstronności i jednolitego poziomu 

oceny wiedzy kandydatów oraz zdających;”;”, 

b) w lit. b, w pkt 5: 

– we wprowadzeniu do wyliczenia po wyrazach „komisji 

egzaminacyjnej” dodaje się wyrazy „oraz przewodniczącego i 

członków komisji komorniczej”, 

– w tiret drugim i czwartym wyrazy „komisji egzaminacyjnej” 

zastępuje się wyrazami „komisji komorniczej”; 

 

połączone komisje 
 

228) w art. 11 w pkt 23: 

a) w lit. b, w pkt 5: 

– dotychczasowe tiret od pierwszego do czwartego oznacza się 

jako lit. a–d, 

– skreśla się wyrazy „, a także tryb jego wypłacania, 

uwzględniając nakład ich pracy i zakres obowiązków oraz 

mając na uwadze dokonanie wypłaty tego wynagrodzenia po 

złożeniu przez przewodniczącego protokołu z prac komisji 

egzaminacyjnej”, 

b) w lit. c: 

– w zdaniu wstępnym wyrazy „pkt 6–8” zastępuje się wyrazami 

„pkt 6–9”, 

– przed pkt 6 dodaje się pkt … w brzmieniu: 

„…) tryb wypłacania wynagrodzenia przewodniczącego 

i członków komisji egzaminacyjnej oraz komisji 

komorniczej, mając na uwadze dokonanie wypłaty 

tego wynagrodzenia po złożeniu przez 

Poprawka  
KU, KGN, KPCPP 
poparta przez 
połączone komisje 
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przewodniczących protokołów z prac komisji 

egzaminacyjnej oraz prac komisji komorniczej;”;”; 

 

229) w art. 11 w pkt 23: 

a) w lit. b, w pkt 5: 

– dotychczasowe tiret od pierwszego do czwartego oznacza się 

jako lit. a–d, 

– skreśla się wyrazy „, a także tryb jego wypłacania, 

uwzględniając nakład ich pracy i zakres obowiązków oraz 

mając na uwadze dokonanie wypłaty tego wynagrodzenia po 

złożeniu przez przewodniczącego protokołu z prac komisji 

egzaminacyjnej”, 

b) w lit. c: 

– w zdaniu wstępnym wyrazy „pkt 6–8” zastępuje się wyrazami 

„pkt 6–9”, 

– przed pkt 6 dodaje się pkt … w brzmieniu: 

„…) tryb wypłacania wynagrodzenia przewodniczącego 

i członków komisji egzaminacyjnej, mając na uwadze 

dokonanie wypłaty tego wynagrodzenia po złożeniu 

przez przewodniczącego protokołu z prac komisji 

egzaminacyjnej;”;”; 

 

Poprawka sen. 
P. Zientarskiego 

230) w art. 14 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) w art. 37a uchyla się ust. 13.”; 

 

Poprawka sen. 
S. Jurcewicza 
poparta przez 
połączone komisje 
 

 Uwaga: 

Poprawki nr 231 i 274 należy głosować łącznie. 

 

231) po art. 14 dodaje się art. 14a w brzmieniu: 

„Art. 14a. W ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw 

lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu 

cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266, z późn. zm.) w art. 4a po 

ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu: 

Poprawka sen. 
S. Jurcewicza 
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„3a. Zarządca nieruchomości przekazuje organom 

wykonawczym gminy właściwej ze względu na miejsce położenia 

nieruchomości wynikające z umów najmu dane dotyczące czynszów 

najmu lokali mieszkalnych położonych w zarządzanych przez niego 

budynkach, w powiązaniu z lokalizacją, wiekiem budynku i jego 

stanem technicznym oraz powierzchnią użytkową lokalu i jego 

standardem. ”. ”; 

 

232) w art. 15: 

a) w pkt 1, w art. 11a wyrazy „detektywów, o którym mowa w art. 40 

ust. 1” zastępuje się wyrazami „osób, którym wydano licencje, 

zwany dalej „rejestrem detektywów””, 

b) w pkt 5 kropkę na końcu zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 6 

w brzmieniu: 

„6) w art. 40 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Minister właściwy do spraw wewnętrznych prowadzi 

rejestr detektywów.”.”; 

 

Poprawka  
KU, KGN, KPCPP 
poparta przez 
połączone komisje 
 

 Uwaga: 

Przyjęcie poprawki nr 233 wyklucza głosowanie poprawki nr 234. 

 

233) w art. 16 w pkt 1 w lit. c: 

a) w zdaniu wstępnym wyrazy „ust. 3a i 3b” zastępuje się wyrazami 

„ust. 3a–3c”, 

b) ust. 3a otrzymuje brzmienie: 

„3a. Rada gminy liczącej powyżej 100 000 

mieszkańców może wprowadzić, w drodze uchwały, 

obowiązek ukończenia szkolenia zakończonego egzaminem 

przed komisją egzaminacyjną, potwierdzającym znajomość 

topografii miejscowości oraz przepisów prawa 

miejscowego, przez przedsiębiorcę osobiście wykonującego 

przewozy lub kierowcę przez niego zatrudnionego.”, 

c) po ust. 3a dodaje się ust. … w brzmieniu: 

„…. Za przeprowadzenie szkolenia i egzaminu, o 

Poprawka sen. 
S. Jurcewicza 
poparta przez 
połączone komisje 
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których mowa w ust. 3a, pobiera się opłatę.”, 

d) w ust. 3b: 

– wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„W przypadku, o którym mowa w ust. 3a, rada gminy 

określi, w drodze uchwały:”, 

– pkt 6 otrzymuje brzmienie: 

„6) wysokość opłat za szkolenie i egzamin, uwzględniając 

koszty szkolenia i egzaminowania oraz to, że łączna 

wysokość tych opłat nie może przekroczyć 20% kwoty 

przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w 

gospodarce narodowej w roku poprzedzającym 

przeprowadzenie szkolenia i egzaminu, ogłaszanego 

przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na 

podstawie przepisów ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. 

o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń 

Społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227, z 

późn. zm.).”; 

 

234) w art. 16 w pkt 1 w lit. c: 

a) w zdaniu wstępnym wyrazy „ust. 3a i 3b” zastępuje się wyrazami 

„ust. 3a–3c”, 

b) ust. 3a otrzymuje brzmienie: 

„3a. Rada gminy może wprowadzić, w drodze 

uchwały, obowiązek ukończenia szkolenia zakończonego 

egzaminem przed komisją egzaminacyjną, potwierdzającym 

znajomość topografii miejscowości oraz przepisów prawa 

miejscowego, przez przedsiębiorcę osobiście wykonującego 

przewozy lub kierowcę przez niego zatrudnionego.”, 

c) po ust. 3a dodaje się ust. … w brzmieniu: 

„…. Za przeprowadzenie szkolenia i egzaminu, 

o których mowa w ust. 3a, pobiera się opłatę.”, 

d) w ust. 3b: 

– wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

Poprawka  
KU, KGN, KPCPP 



– 64 – 

„W przypadku, o którym mowa w ust. 3a, rada gminy 

określi, w drodze uchwały:”, 

– pkt 6 otrzymuje brzmienie: 

„6) wysokość opłat za szkolenie i egzamin, uwzględniając 

koszty szkolenia i egzaminowania oraz to, że łączna 

wysokość tych opłat nie może przekroczyć 20% kwoty 

przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia 

w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym 

przeprowadzenie szkolenia i egzaminu, ogłaszanego 

przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na 

podstawie przepisów ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. 

o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń 

Społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227, 

z późn. zm.).”; 

 

235) w art. 16 w pkt 2 w lit. a w zdaniu wstępnym wyraz „średnikiem” 

zastępuje się wyrazem „przecinkiem”; 

 

Poprawka  
KU, KGN, KPCPP 
poparta przez 
połączone komisje 
 

236) w art. 19, w ust. 1a po wyrazach „formy organizacyjne” dodaje się 

wyraz „zajęć”; 

 

Poprawka  
KU, KGN, KPCPP 
poparta przez 
połączone komisje 
 

237) w art. 20 w pkt 1 skreśla się lit. a; 

 

Poprawka  
KU, KGN, KPCPP 
poparta przez 
połączone komisje 
 

238) w art. 23 w pkt 5 w lit. b, ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Minister Sprawiedliwości może zawiesić osobie 

posiadającej licencję syndyka prawa wynikające z licencji, 

jeżeli przeciwko tej osobie jest prowadzone postępowanie o 

nieumyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego, 

postępowanie o nieumyślne przestępstwo skarbowe lub 

postępowanie o umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia 

publicznego, w którym oskarżycielem jest podmiot, o 

którym mowa w art. 55 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. 

Poprawka  
KU, KGN, KPCPP 
poparta przez 
połączone komisje 
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– Kodeks postępowania karnego, mając na uwadze 

charakter i wagę zarzucanego jej czynu oraz to, czy ma on 

związek z wykonaniem uprawnień wynikających z licencji 

syndyka i rzutuje na jakość i sposób wykonywania tych 

uprawnień.”; 

 

239) w art. 24 w pkt 3, w pkt 5 wyraz „kursu” zastępuje się wyrazem 

„szkolenia”; 

 

Poprawka  
KU, KGN, KPCPP 
poparta przez 
połączone komisje 
 

 Uwaga: 

Przyjęcie poprawki nr 240  wyklucza głosowanie poprawki nr 241 

i 242. 

 

240) w art. 25 w pkt 1, w art. 41 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

 „3. Trenerem lub instruktorem w sportach, w których 

działają polskie związki sportowe, może być osoba, która: 

1) posiada: 

a) wykształcenie wyższe w obszarze kształcenia 

umożliwiającym nabycie specjalistycznej wiedzy 

i umiejętności trenerskich lub instruktorskich, lub 

b) wykształcenie średnie oraz ukończyła specjalistyczny 

kurs trenerów lub instruktorów w danym sporcie i 

zdała egzamin końcowy; 

2) nie była karana za przestępstwo, o którym w art. 46–50, lub 

określone w rozdziale XIX, XXIII, z wyjątkiem art. 192 i 

art. 193, rozdziale XXV i XXVI ustawy z dnia 6 czerwca 

1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. 

zm.).”; 

 

Poprawka  
mniejszości  
KU, KGN, KPCPP 

 Uwaga: 

Przyjęcie poprawki nr 241 wyklucza głosowanie poprawki nr 242. 

 

241) w art. 25 w pkt 1, w art. 41 w ust. 3 pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

„4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne 

przestępstwo, o którym w art. 46–50, lub określone 

Poprawka  
KU, KGN, KPCPP 
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w rozdziale XIX, XXIII, z wyjątkiem art. 192 i art. 193, 

rozdziale XXV i XXVI ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – 

Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.).”; 

 

242) w art. 25 w pkt 1, w art. 41 w ust. 3 pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

„4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo, 

o którym mowa w art. 46–50, a w przypadku gdy prowadzi 

zajęcia z udziałem małoletnich, również za umyślne 

przestępstwo określone w rozdziale XIX, XXIII, z 

wyjątkiem art. 192 i art. 193, rozdziale XXV i XXVI 

ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. Nr 

88, poz. 553, z późn. zm.).”; 

 

Poprawka 
senatorów: 
P. Zientarskiego,  
R. Dowhana 

243) w art. 26: 

a) w pkt 1 w lit b: 

– w lit. a i b skreśla się wyrazy „liczony od dnia zakończenia 

okresu, o którym mowa w art. 91 ust. 1”, 

– w lit. c, w pkt 3 skreśla się wyrazy „liczony od dnia 

zakończenia okresu, o którym mowa w art. 91 ust. 1,”, 

b) w pkt 2 w lit. a, w pkt 2 we wprowadzeniu do wyliczenia skreśla 

się wyrazy „, liczony od dnia zakończenia okresu, o którym mowa 

w art. 91 ust. 1,”, 

c) w pkt 3, ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. Okres posiadania uprawnień do kierowania pojazdami, 

o którym mowa w art. 33 ust. 1 pkt 2 lit. b i pkt 3 oraz w art. 58 

ust. 1 pkt 2, dla osób, które uzyskały uprawnienia do kierowania 

pojazdami po dniu 4 stycznia 2016 r. liczy się od dnia 

zakończenia okresu próbnego, o którym mowa w art. 91 ust. 1.”; 

 

Poprawka  
KU, KGN, KPCPP 
poparta przez 
połączone komisje 

244) w art. 26 w pkt 2 w lit. a, w pkt 2 wyrazy „3 lat” zastępuje się 

wyrazami „4 lat”; 

 

Poprawka  
mniejszości  
KU, KGN, KPCPP 
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245) w art. 27, pkt 5 otrzymuje brzmienie: 

„5) uprawnienia trenera, instruktora sportu lub menedżera 

sportu, zwane dalej „dodatkowymi uprawnieniami w 

zakresie kultury fizycznej”.”; 

 

Poprawka  
KU, KGN, KPCPP 
poparta przez 
połączone komisje 

 Uwaga: 

Przyjęcie poprawki nr 246 wyklucza głosowanie poprawki nr 247. 

 

246) w art. 28 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 

2 i 3 w brzmieniu: 

„2. W przypadku osób, o których mowa w ust. 1 pkt 4, 

zachowują ważność legitymacje przewodnika górskiego i 

identyfikatory przewodnika górskiego wydane przed dniem 1 stycznia 

2014 r. Ważność identyfikatora przewodnika górskiego kończy się z 

upływem 5 lat od dnia jego wydania. 

3. Osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 5, mogą posługiwać się 

wydanymi im identyfikatorami przewodnika turystycznego, nie dłużej 

jednak niż do dnia upływu daty ich ważności.”; 

 

Poprawka sen. 
S. Jurcewicza 

247) w art. 28 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 

2 i 3 w brzmieniu: 

„2. W przypadku osób, o których mowa w ust. 1 pkt 4, 

zachowują ważność legitymacje przewodnika górskiego i 

identyfikatory przewodnika górskiego wydane przed dniem wejścia w 

życie niniejszej ustawy. Ważność identyfikatora przewodnika 

górskiego kończy się z upływem 5 lat od dnia jego wydania. 

3. Osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 5, mogą posługiwać się 

wydanymi im identyfikatorami przewodnika turystycznego, nie dłużej 

jednak niż do dnia upływu daty ich ważności.”; 

 

Poprawka  
KU, KGN, KPCPP 

248) w art. 28: 

a) pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

„4) uzyskały uprawnienia przewodnika turystycznego lub pilota 

wycieczek na podstawie przepisów ustawy zmienianej w art. 10, 

Poprawka 
sen. G. Sztark 
poparta przez 
połączone komisje 
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w brzmieniu dotychczasowym, zachowują swoje uprawnienia;”, 

b) skreśla się pkt 5, 

c) dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w 

brzmieniu: 

„2. W odniesieniu do osób, o których mowa w ust. 1 pkt 4, 

ważność zachowują legitymacje i identyfikatory przewodnika 

turystycznego i pilota wycieczek wydane przed dniem 1 stycznia 

2014 r. Ważność identyfikatora przewodnika turystycznego lub pilota 

wycieczek kończy się z upływem daty jego ważności.”; 

 

249) w art. 28 w pkt 5 wyraz „i” zastępuje się wyrazem „lub”; 

 

Poprawka  
KU, KGN, KPCPP 

250) w art. 28 w pkt 7 skreśla się wyraz „zawodowy”; 

 

Poprawka  
KU, KGN, KPCPP 
poparta przez 
połączone komisje 
 

251) w art. 29 skreśla się wyrazy „pkt 2”; 

 

Poprawka  
KU, KGN, KPCPP 
poparta przez 
połączone komisje 
 

252) w art. 30 skreśla się ust. 2; 

 

Poprawka sen. 
A. Możdżanowskiej 
 

253) w art. 30 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 30. 1. Do egzaminu adwokackiego oraz radcowskiego 

przeprowadzanego w latach 2014 i 2015 stosuje się przepisy 

dotychczasowe, z tym że: 

1) do komisji przeprowadzających egzamin adwokacki stosuje się 

przepisy ustawy zmienianej w art. 2 w brzmieniu nadanym 

niniejszą ustawą; 

2) do komisji przeprowadzających egzamin radcowski stosuje się 

przepisy ustawy zmienianej w art. 3 w brzmieniu nadanym 

niniejszą ustawą; 

3) egzaminy te nie obejmują zadania polegającego na rozwiązaniu 

testu. 

2. Do egzaminu notarialnego przeprowadzanego w latach 2013 i 

Poprawka  
KU, KGN, KPCPP 
poparta przez 
połączone komisje 
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2014 stosuje się przepisy dotychczasowe, z tym, że egzamin ten nie 

obejmuje zadania polegającego na rozwiązaniu testu. 

3. Do egzaminu konkursowego na aplikację komorniczą 

przeprowadzanego w roku 2013, a także do przeprowadzonego w tym 

roku egzaminu komorniczego oraz postępowania odwoławczego od 

uchwały o wyniku tego egzaminu stosuje się przepisy 

dotychczasowe.”; 

 

254) skreśla się art. 32–35; 

 

Poprawka sen. 
A. Możdżanowskiej 

255) w art. 33: 

a) w ust. 3 wyrazy „po dniu” zastępuje się wyrazami „od dnia”, 

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Przepisów art. 44 § 2a–2c ustawy zmienianej w art. 6 nie 

stosuje się do osób, które przed wejściem w życie niniejszej ustawy 

zostały powołane na stanowisko notariusza albo zostaną powołane na 

to stanowisko po wejściu w życie niniejszej ustawy, jeżeli przed 

powołaniem pracowały w charakterze asesora notarialnego przez 

okres co najmniej 2 lat.”; 

 

Poprawka  
KU, KGN, KPCPP 
poparta przez 
połączone komisje 
 

 Uwaga: 

Poprawki nr 256, 258, 260, 263, 266 i 270a należy głosować łącznie. 

Przyjęcie tych poprawek wyklucza głosowanie poprawki nr 257, 259 

i 267. 

 

256) w art. 36: 

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

wyrazami "1 stycznia 2014 r.",  

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. W przypadku orzeczenia wobec pośrednika w obrocie 

nieruchomościami lub zarządcy nieruchomości kary dyscyplinarnej jej 

zatarcie następuje z dniem 1 stycznia 2014 r.”, 

c) skreśla się ust. 3 i 4; 

 

Poprawka sen. 
S. Jurcewicza 
poparta przez 
połączone komisje 
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257) w art. 36: 

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. W przypadku orzeczenia wobec pośrednika w obrocie 

nieruchomościami lub zarządcy nieruchomości kary dyscyplinarnej jej 

zatarcie następuje z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy.”, 

b) skreśla się ust. 3 i 4; 

 

Poprawka  
KU, KGN, KPCPP 

258) w art. 37: 

a) skreśla się ust. 1, 

b) w ust. 2 wyrazy "wejścia w życie niniejszej ustawy" zastępuje się 

wyrazami "1 stycznia 2014 r.", 

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Postępowania kwalifikacyjne o nadanie licencji zawodowej 

w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami lub w zakresie 

zarządzania nieruchomościami wszczęte i niezakończone do dnia 

1 stycznia 2014 r. umarza się.”, 

d) dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 

„4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, opłata za 

postępowanie kwalifikacyjne podlega zwrotowi.”; 

 

Poprawka sen. 
S. Jurcewicza 
poparta przez 
połączone komisje 
 

259) w art. 37: 

a) skreśla się ust. 1, 

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Postępowania kwalifikacyjne o nadanie licencji zawodowej 

w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami lub w zakresie 

zarządzania nieruchomościami wszczęte i niezakończone do dnia 

wejścia w życie niniejszej ustawy umarza się.”, 

c) dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 

„4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, opłata za 

postępowanie kwalifikacyjne podlega zwrotowi.”; 

 

Poprawka  
KU, KGN, KPCPP 

260) w art. 38 wyrazy "wejścia w życie niniejszej ustawy" zastępuje się 

wyrazami "1 stycznia 2014 r."; 

Poprawka sen. 
S. Jurcewicza 
poparta przez 
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 połączone komisje 
 

 Uwaga: 

Przyjęcie poprawki nr 261  wyklucza głosowanie poprawki nr  262. 

 

261) w art. 39 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Dane osób, które w 31 grudnia 2013 r. posiadały ważne 

licencje pracownika ochrony fizycznej lub zabezpieczenia 

technicznego, właściwy komendant wojewódzki Policji wpisuje na 

listy, o których mowa w art. 28 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 9, w 

brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, wydając w tym przedmiocie 

zaświadczenie. Do dnia 31 marca 2014 r. dokumentem 

potwierdzającym dokonanie wpisu na listy jest także, ważna w dniu 

31 grudnia 2013 r., licencja pracownika ochrony fizycznej lub 

zabezpieczenia technicznego.”; 

 

Poprawka  
KU, KGN, KPCPP 
poparta przez 
połączone komisje 
 

262) w art. 39 w ust. 1  wyrazy "w życie niniejszej ustawy" zastępuje się 

wyrazami "1 stycznia 2014 r."; 

 

Poprawka sen. 
S. Jurcewicza 

263) w art. 39 w ust. 2  wyrazy "w życie niniejszej ustawy" zastępuje się 

wyrazami "1 stycznia 2014 r."; 

 

Poprawka sen. 
S. Jurcewicza 
poparta przez 
połączone komisje 
 

264) w art. 39 w ust. 2 skreśla się wyrazy „, w brzmieniu nadanym 

niniejszą ustawą”; 

 

Poprawka  
KU, KGN, KPCPP 
poparta przez 
połączone komisje 
 

265) w art. 39 po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu: 

„3a. Wymóg ukończenia gimnazjum, o którym mowa 

w art. 26 ust. 3 pkt 3 ustawy zmienianej w art. 9, spełniają też osoby, 

które ukończyły siedmioklasową albo ośmioklasową szkołę 

podstawową.”; 

 

Poprawka  
KU, KGN, KPCPP 
poparta przez 
połączone komisje 
 

266) w art. 39 dodaje się ust. 5 w brzmieniu: 

„5. Postępowania w sprawie wydania, odmowy wydania, 

zawieszenia lub cofnięcia licencji pracownika ochrony fizycznej lub 

Poprawka sen. 
S. Jurcewicza 
poparta przez 
połączone komisje 
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licencji pracownika zabezpieczenia technicznego wszczęte i 

niezakończone do dnia 1 stycznia 2014 r. umarza się.”; 

 

267) w art. 39 dodaje się ust. 5 w brzmieniu: 

„5. Postępowania w sprawie wydania, odmowy wydania, 

zawieszenia lub cofnięcia licencji pracownika ochrony fizycznej lub 

licencji pracownika zabezpieczenia technicznego wszczęte 

i niezakończone do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy umarza 

się.”; 

 

Poprawka  
KU, KGN, KPCPP 

 Uwaga: 

Przyjęcie poprawki nr 268 wyklucza głosowanie poprawki nr 269. 

 

268) w art. 40: 

a) w pkt 1, 2 i 3 wyrazy "wejścia w życie niniejszej ustawy" zastępuje 

się wyrazami "1 stycznia 2014 r.", 

b) dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 i 3 w 

brzmieniu: 

„2. Postępowania w sprawie nadania, odmowy nadania, 

zawieszenia, przywrócenia lub cofnięcia uprawnień przewodnikom 

miejskim, przewodnikom terenowym lub pilotom wycieczek wszczęte 

i niezakończone do dnia 1 stycznia 2014 r. umarza się. 

3. W przypadku nieprzeprowadzenia egzaminu sprawdzającego 

kwalifikacje osób ubiegających się o uprawnienia przewodnika 

miejskiego, przewodnika terenowego lub pilota wycieczek przed 

dniem 1 stycznia 2014 r., opłata z tego tytułu podlega zwrotowi.”; 

 

Poprawka sen. 
S. Jurcewicza  
 

269) w art. 40 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 

2 i 3 w brzmieniu: 

„2. Postępowania w sprawie nadania, odmowy nadania, 

zawieszenia, przywrócenia lub cofnięcia uprawnień przewodnikom 

miejskim, przewodnikom terenowym lub pilotom wycieczek wszczęte 

i niezakończone do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy umarza się. 

3. W przypadku nieprzeprowadzenia egzaminu sprawdzającego 

Poprawka  
KU, KGN, KPCPP 
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kwalifikacje osób ubiegających się o uprawnienia przewodnika 

miejskiego, przewodnika terenowego lub pilota wycieczek przed 

dniem wejścia w życie ustawy, opłata z tego tytułu podlega 

zwrotowi.”; 

 

270) w art. 40: 

a) w pkt 1, 2 i 3 wyrazy "wejścia w życie niniejszej ustawy" zastępuje 

się wyrazami "1 stycznia 2014 r.", 

b) po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu: 

„1a) nadania uprawnień przewodnika miejskiego, przewodnika 

terenowego lub pilota wycieczek wszczętych na podstawie 

ustawy zmienianej w art. 10 i niezakończonych do dnia 1 

stycznia 2014 r. stosuje się przepisy ustawy zmienianej w art. 10, 

w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą;”, 

c) dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 

w brzmieniu: 

„2. W przypadku nieprzeprowadzenia egzaminu sprawdzającego 

kwalifikacje osób ubiegających się o uprawnienia przewodnika 

miejskiego, przewodnika terenowego lub pilota wycieczek przed 

1 stycznia 2014 r., opłata z tego tytułu podlega zwrotowi.”; 

 

Poprawka 
sen. G. Sztark 
poparta przez 
połączone komisje 
 

270a) w art. 41 wyrazy "wejścia w życie niniejszej ustawy" zastępuje się 

wyrazami "1 stycznia 2014 r." oraz wyrazy "wejścia w życie ustawy" 

zastępuje się wyrazami "1 stycznia 2014 r."; 

 

Poprawka sen. 
S. Jurcewicza 
poparta przez 
połączone komisje 
 

271) art. 42 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 42. Ewidencje uprawnień przewodników górskich 

prowadzone na podstawie dotychczasowych przepisów stają się 

ewidencjami uprawnień przewodników górskich, o których mowa 

w art. 28 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 10, w brzmieniu nadanym 

niniejszą ustawą."; 

 

Poprawka  
KU, KGN, KPCPP 
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272) art. 42 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 42. Ewidencje uprawnień przewodników turystycznych 

i pilotów wycieczek prowadzone na podstawie dotychczasowych 

przepisów stają się ewidencjami, o których mowa w art. 28 ust. 3 

ustawy zmienianej w art. 10, w brzmieniu nadanym niniejszą 

ustawą.”; 

 

Poprawka 
sen. G. Sztark 
poparta przez 
połączone komisje 
 

273) w art. 49: 

a) w ust. 1 skreśla się użyte dwukrotnie wyrazy „art. 191 ust. 8, art. 

196 ust. 3 oraz art. 197 ustawy zmienianej w art. 8,”, 

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Dotychczasowe akty wykonawcze wydane na podstawie 

upoważnień zawartych w art. 191 ust. 8, art. 196 ust. 3 i art. 197 

ustawy zmienianej w art. 8 oraz w art. 21 ust. 4 i art. 34 ust. 1 ustawy 

zmienianej w art. 10, zachowują moc do dnia wejścia w życie 

przepisów wykonawczych wydanych odpowiednio na podstawie 

art. 191 ust. 8, art. 196 ust. 3 i art. 197 ustawy zmienianej w art. 8 oraz 

art. 34 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 10, w brzmieniu nadanym 

niniejszą ustawą, nie dłużej jednak niż do dnia 1 lipca 2014 r.”; 

 

Poprawka  
KU, KGN, KPCPP 
poparta przez 
połączone komisje 
 

274) w art. 50 po wyrazach „art. 13” dodaje się wyrazy „art. 14a”; 

 

Poprawka sen. 
S. Jurcewicza 

275) w art. 50 po wyrazach „art. 15” dodaje się wyrazy „art. 16”; Poprawka sen. 
S. Jurcewicza 
poparta przez 
połączone komisje 
 

276) w art. 50 wyrazy „art. 36, art. 37, art. 39, art. 41 i art. 42” zastępuje się 

wyrazami „art. 28 ust. 1 pkt 4 i 5 oraz ust. 2 i 3, art. 36–42 oraz art. 49 

ust. 3”. 

 

Poprawka  
KU, KGN, KPCPP 
poparta przez 
połączone komisje 
 

 

 

 

 

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

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

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


