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Zgodnie z art. 121 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej mam zaszczyt przesłać 
Panu Marszałkowi do rozpatrzenia przez Senat uchwaloną przez Sejm Rzeczypospolitej 
Polskiej na 52. posiedzeniu w dniu 23 października 2013 r. ustawę  

o zmianie niektórych ustaw w związku z przystąpieniem Republiki 
Chorwacji do Unii Europejskiej. 

 
 

Z wyrazami szacunku 
 
 (-) Ewa Kopacz 
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USTAWA 
z dnia 23 października 2013 r. 

 
o zmianie niektórych ustaw w związku z przystąpieniem Republiki Chorwacji  

do Unii Europejskiej1), 2) 
 

Art. 1.  
W ustawie z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-
weterynaryjnych (Dz. U. z 2009 r. Nr 93, poz. 767, z 2010 r. Nr 200, poz. 1326 oraz z 
2013 r. poz. 779) w art. 2a w ust. 1: 

1) w pkt 1: 
a) po lit. i dodaje się lit. ia w brzmieniu: 

„ia) 8 października 1991 r. – w Socjalistycznej Federalnej Republice Jugo-
sławii dla Republiki Chorwacji, jeżeli dokument ten uprawnia do wyko-
nywania zawodu lekarza weterynarii na terytorium Republiki Chorwacji 
na tych samych zasadach, jak dokument wydany przez właściwe organy 
Republiki Chorwacji,”, 

b) lit. o otrzymuje brzmienie: 
„o) 1 stycznia 2007 r. – w Republice Bułgarii lub Rumunii,”, 

c) dodaje się lit. p w brzmieniu: 
„p) 1 lipca 2013 r. – w Republice Chorwacji, albo”; 

2) w pkt 2 lit. c otrzymuje brzmienie: 
„c) Socjalistycznej Federalnej Republice Jugosławii dokument potwierdzający po-

siadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu lekarza weterynarii, jeżeli do-
kument ten uprawnia do wykonywania zawodu lekarza weterynarii na teryto-

                                                
1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia: 

1) dyrektywy Rady 2013/13/UE z dnia 13 maja 2013 r. dostosowującej niektóre dyrektywy w dzie-
dzinie podatków w związku z przystąpieniem Republiki Chorwacji (Dz. Urz. UE L 141 z 
28.05.2013, str. 30); 

2) dyrektywy Rady 2013/20/UE z dnia 13 maja 2013 r. dostosowującej niektóre dyrektywy w dzie-
dzinie bezpieczeństwa żywności, polityki weterynaryjnej i fitosanitarnej w związku z przystąpie-
niem Republiki Chorwacji (Dz. Urz. UE L 158 z 10.06.2013, str. 234); 

3) dyrektywy Rady 2013/25/UE z dnia 13 maja 2013 r. dostosowującej niektóre dyrektywy w dzie-
dzinie prawa przedsiębiorczości i swobody świadczenia usług w związku z przystąpieniem Repu-
bliki Chorwacji (Dz. Urz. UE L 158 z 10.06.2013, str. 368). 

2) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii 
i izbach lekarsko-weterynaryjnych, ustawę z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich, ustawę z 
dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawę z dnia 15 lutego 1992 r. o 
podatku dochodowym od osób prawnych, ustawę z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza 
dentysty, ustawę z dnia 5 lipca 2002 r. o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy praw-
nej w Rzeczypospolitej Polskiej, ustawę z dnia 27 sierpnia 2003 r. o weterynaryjnej kontroli granicz-
nej, ustawę z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych 
zwierząt oraz ustawę z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej. 
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rium Republiki Słowenii lub Republiki Chorwacji na tych samych zasadach, 
jak dokument wydany przez właściwe organy Republiki Słowenii lub Republi-
ki Chorwacji, albo”. 

 
Art. 2.  

W ustawie z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich (Dz. U. z 2008 r. Nr 136, 
poz. 856, z późn. zm.3)) wprowadza się następujące zmiany: 

1) odnośnik nr 1 do tytułu ustawy otrzymuje brzmienie: 
„1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia dyrek-

tywy 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 
2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych (Dz. Urz. UE L 
255 z 30.09.2005, str. 22, z późn. zm.).”; 

2) w art. 2b w ust. 3: 
a) po pkt 6 dodaje się pkt 6a w brzmieniu: 

„6a) 8 października 1991 r. w byłej Jugosławii w przypadku Republiki 
Chorwacji,”, 

b) w pkt 13 na końcu dodaje się przecinek i pkt 14 w brzmieniu: 
„14) 1 lipca 2013 r. w Republice Chorwacji”. 

 
Art. 3. 

W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 
2012 r. poz. 361, z późn. zm.4)) w załączniku nr 3 dodaje się lp. 28 w brzmieniu: 
 

„28 Republika Chorwacji spółki w rozumieniu prawa chorwackiego określane 

jako: „dioničko društvo”, „društvo s ograničenom 

odgovornošću”, jak również inne spółki utworzone 

według prawa chorwackiego podlegające opodat-

kowaniu chorwackim podatkiem dochodowym” 

 
Art. 4. 

W ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 
2011 r. Nr 74, poz. 397, z późn. zm.5)) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w odnośniku nr 1 do tytułu ustawy w pkt 8 kropkę na końcu zastępuje się średni-
kiem i dodaje się pkt 9 w brzmieniu: 

                                                
3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 107, poz. 679, 

z 2011 r. Nr 113, poz. 657 oraz z 2013 r. poz. 779.  
4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 362, 596, 

769, 1278, 1342, 1448, 1529 i 1540 oraz z 2013 r. poz. 21, 888, 1027 i 1036. 
5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 102, poz. 585, 

Nr 106, poz. 622, Nr 134, poz. 781, Nr 178, poz. 1059, Nr 205, poz. 1202 i Nr 234, poz. 1389 i 1391, 
z 2012 r. poz. 362, 596, 769, 1010, 1342, 1448 i 1540 oraz z 2013 r. poz. 21, 613, 888, 1012, 1027 i 
1036. 
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„9) dyrektywy Rady 2013/13/UE z dnia 13 maja 2013 r. dostosowującej nie-
które dyrektywy w dziedzinie podatków w związku z przystąpieniem Re-
publiki Chorwacji (Dz. Urz. UE L 141 z 28.05.2013, str. 30).”; 

2) w załączniku nr 3 dodaje się lp. 28 w brzmieniu: 
 

„28 Republika Chorwacji spółki w rozumieniu prawa chorwackiego określane 

jako: „dioničko društvo”, „društvo s ograničenom 

odgovornošću”, jak również inne spółki utworzone 

według prawa chorwackiego podlegające opodat-

kowaniu chorwackim podatkiem dochodowym” 

 

3) w załączniku nr 4 dodaje się lp. 28 w brzmieniu: 
 

„28 Republika Chorwacji spółki w rozumieniu prawa chorwackiego określane 

jako: „dioničko društvo”, „društvo s ograničenom 

odgovornošću”, jak również inne spółki utworzone 

według prawa chorwackiego podlegające opodat-

kowaniu chorwackim podatkiem dochodowym” 

 

4) w załączniku nr 5 dodaje się lp. 28 w brzmieniu: 
 

„28 Republika Chorwacji spółki w rozumieniu prawa chorwackiego określane 

jako: „dioničko društvo”, „društvo s ograničenom 

odgovornošću”, jak również inne spółki utworzone 

według prawa chorwackiego podlegające opodat-

kowaniu chorwackim podatkiem dochodowym” 

 
Art. 5.  

W ustawie z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 
2011 r. Nr 277, poz. 1634 i Nr 291, poz. 1707 oraz z 2012 r. poz. 95 i 1456) wprowadza 
się następujące zmiany: 

1) odnośnik nr 1 do tytułu ustawy otrzymuje brzmienie: 
„1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia dyrek-

tywy 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 
2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych (Dz. Urz. UE L 
255 z 30.09.2005, str. 22, z późn. zm.).”; 

2) w art. 5a: 
a) w pkt 1 w lit. i na końcu dodaje się przecinek i lit. j w brzmieniu: 
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„j) 1 lipca 2013 r. w Republice Chorwacji”, 
b) w pkt 2: 

– po lit. d dodaje się lit. da w brzmieniu: 
„da) 8 października 1991 r. w byłej Jugosławii w przypadku Republiki 

Chorwacji,”, 
– część wspólna otrzymuje brzmienie: 

„– oraz zaświadczenie wydane przez właściwe organy odpowiednio: 
Republiki Estońskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, 
Republiki Słowenii, Republiki Chorwacji, Republiki Czeskiej lub 
Republiki Słowackiej potwierdzające, że dokument ten ma na teryto-
rium tych państw taką samą moc, jak dokumenty wymienione w od-
niesieniu do tych państw w wykazie, o którym mowa w art. 6b, oraz 
że faktycznie i zgodnie z prawem wykonywała zawód lekarza przez 
co najmniej trzy kolejne lata w okresie pięciu lat bezpośrednio po-
przedzających wydanie zaświadczenia, albo”; 

3) w art. 5b w ust. 1: 
a) w pkt 1 w lit. i na końcu dodaje się przecinek i lit. j w brzmieniu: 

„j) 1 lipca 2013 r. w Republice Chorwacji”, 
b) w pkt 2: 

– w lit. d na końcu dodaje się przecinek i lit. e w brzmieniu: 
„e) 8 października 1991 r. w byłej Jugosławii w przypadku Republiki 

Chorwacji”, 
– część wspólna otrzymuje brzmienie: 

„– oraz zaświadczenie wydane przez właściwe organy odpowiednio: 
Republiki Estońskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, 
Republiki Słowenii lub Republiki Chorwacji potwierdzające, że do-
kument ten ma na terytorium tych państw taką samą moc, jak doku-
menty wymienione w odniesieniu do tych państw w wykazie, o któ-
rym mowa w art. 6b, oraz że faktycznie i zgodnie z prawem wyko-
nywała zawód lekarza dentysty przez co najmniej trzy kolejne lata w 
okresie pięciu lat bezpośrednio poprzedzających wydanie zaświad-
czenia, albo”; 

4) w art. 16a w ust. 2: 
a) w pkt 1 w lit. i na końcu dodaje się przecinek i lit. j w brzmieniu: 

„j) 1 lipca 2013 r. w Republice Chorwacji”, 
b) w pkt 2: 

– po lit. d dodaje się lit. da w brzmieniu: 
„da) 8 października 1991 r. w byłej Jugosławii w przypadku Republiki 

Chorwacji,”, 
– część wspólna otrzymuje brzmienie: 

„– oraz zaświadczeniem wydanym przez właściwe organy odpowiednio 
Republiki Estońskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, 
Republiki Słowenii, Republiki Chorwacji, Republiki Czeskiej lub 
Republiki Słowackiej potwierdzającym, że dokument ten ma na tery-
torium tych państw taką samą moc, jak dokumenty wymienione w 
odniesieniu do tych państw w wykazie, o którym mowa w ust. 3, 
oraz że lekarz faktycznie i zgodnie z prawem wykonywał zawód ja-
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ko specjalista w danej dziedzinie przez co najmniej trzy kolejne lata 
w okresie pięciu lat bezpośrednio poprzedzających wydanie za-
świadczenia, albo”. 

 
Art. 6. 

W ustawie z dnia 5 lipca 2002 r. o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomo-
cy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 126, poz. 1069, z późn. zm.6)) odno-
śnik nr 1 do tytułu ustawy otrzymuje brzmienie: 

„1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia dyrektywy Rady 
77/249/EWG z dnia 22 marca 1977 r. mającej na celu ułatwienie skutecznego ko-
rzystania przez prawników ze swobody świadczenia usług (Dz. Urz. WE L 78 
z 26.03.1977, str. 17, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 6, 
tom 1, str. 52, z późn. zm.) oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 
98/5/WE z dnia 16 lutego 1998 r. mającej na celu ułatwienie stałego wykonywania 
zawodu prawnika w państwie członkowskim innym niż państwo uzyskania kwalifi-
kacji zawodowych (Dz. Urz. WE L 77 z 14.03.1998, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Pol-
skie wydanie specjalne, rozdz. 6, tom 3, str. 83, z późn. zm.).”. 
 

Art. 7. 
W ustawie z dnia 27 sierpnia 2003 r. o weterynaryjnej kontroli granicznej (Dz. U. Nr 
165, poz. 1590, z późn. zm.7)) w załączniku dodaje się pkt 28 w brzmieniu: 

„28. Terytorium Republiki Chorwacji”. 
 

Art. 8. 
W ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób 
zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2008 r. Nr 213, poz. 1342 oraz z 2010 r. Nr 47, poz. 278, 
Nr 60, poz. 372 i Nr 78, poz. 513) w załączniku nr 1 w pkt 27 kropkę zastępuje się 
średnikiem i dodaje się pkt 28 w brzmieniu: 

„28) Republika Chorwacji: županija.”. 
 

Art. 9. 
W ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. Nr 174, 
poz. 1039 i Nr 291, poz. 1707, z 2012 r. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 940) wprowadza 
się następujące zmiany: 

1) w art. 30 w ust. 1: 
a) w pkt 10 na końcu dodaje się przecinek i pkt 10a w brzmieniu: 

„10a) 1 lipca 2013 r. w Republice Chorwacji”, 
b) po pkt 14 dodaje się pkt 14a w brzmieniu: 

„14a) 8 października 1991 r. w byłej Jugosławii, w przypadku Republiki 

Chorwacji,”, 

                                                
6) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 150, 

poz. 1240 i Nr 163, poz. 1361, z 2007 r. Nr 121, poz. 831 i Nr 147, poz. 1028, z 2008 r. Nr 180, poz. 
1112, z 2010 r. Nr 47, poz. 278, z 2011 r. Nr 178, poz. 1058 oraz z 2013 r. poz. 829.  

7) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 69, poz. 625, z 2006 r. Nr 17, 
poz. 127, z 2007 r. Nr 133, poz. 920, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056, z 2010 r. Nr 47, poz. 278 oraz z 
2012 r. poz. 1194 i 1529. 
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c) część wspólna następująca po pkt 15 otrzymuje brzmienie: 
„– oraz do dyplomu, świadectwa lub innego dokumentu potwierdzającego 

posiadanie formalnych kwalifikacji zostało dołączone zaświadczenie wy-
dane przez odpowiednie władze lub organizacje odpowiednio: Republiki 
Litewskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Słowe-
nii, Republiki Chorwacji, Republiki Czeskiej lub Republiki Słowackiej, 
potwierdzające, że dokument ten ma na terytorium tych państw taką samą 
moc, jak dokumenty wymienione w odniesieniu do tych państw w wyka-
zie, o którym mowa w art. 34 ust. 2, oraz że osoba posługująca się tymi 
dokumentami wykonywała zawód pielęgniarki odpowiedzialnej za opiekę 
ogólną przez okres co najmniej 3 kolejnych lat z 5 lat bezpośrednio po-
przedzających wydanie zaświadczenia.”; 

2) w art. 33: 
a) w ust. 1: 

– w pkt 8 na końcu dodaje się przecinek i pkt 8a w brzmieniu: 
„8a) 1 lipca 2013 r. w Republice Chorwacji”, 

– po pkt 12 dodaje się pkt 12a w brzmieniu: 
„12a) 8 października 1991 r. w byłej Jugosławii, w przypadku Republi-

ki Chorwacji,”, 
– część wspólna następująca po pkt 13 otrzymuje brzmienie: 

„– oraz do dyplomu, świadectwa lub innego dokumentu potwierdzają-
cego posiadanie formalnych kwalifikacji zostało dołączone zaświad-
czenie wydane przez odpowiednie władze lub organizacje odpo-
wiednio: Republiki Litewskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Ło-
tewskiej, Republiki Słowenii, Republiki Chorwacji, Republiki Cze-
skiej lub Republiki Słowackiej, potwierdzające, że dokument ten ma 
na terytorium tych państw taką samą moc, jak dokumenty wymie-
nione w odniesieniu do tych państw w wykazie, o którym mowa w 
art. 34 ust. 2, oraz że osoba posługująca się tymi dokumentami wy-
konywała zawód położnej przez okres co najmniej 3 kolejnych lat z 
5 lat bezpośrednio poprzedzających wydanie zaświadczenia.”, 

b) dodaje się ust. 5 w brzmieniu: 
„5. Przepisów ust. 1 nie stosuje się do następujących kwalifikacji uzyskanych 

w Republice Chorwacji przed dniem 1 lipca 2013 r.: 
1) starsza pielęgniarka wyspecjalizowana w zakresie położnictwa i gi-

nekologii (viša medicinska sestra ginekološko-opstetričkog smjera); 
2) pielęgniarka wyspecjalizowana w zakresie położnictwa i ginekologii 

(medicinska sestra ginekološko-opstetričkog smjera); 
3) starsza pielęgniarka uprawniona do wykonywania czynności położ-

nej (viša medicinska sestra primaljskog smjera); 
4) pielęgniarka uprawniona do wykonywania czynności położnej (me-

dicinska sestra primaljskog smjera); 
5) położna wyspecjalizowana w zakresie położnictwa i ginekologii (gi-

nekološko-opstetrička primalja); 
6) położna (primalja).”; 

3) w załączniku nr 1 po pkt 26 dodaje się pkt 26a w brzmieniu: 
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„26a) „Medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege” lub 
„Prvostupnik (baccalaureus) sestrinstva/prvostupnica (baccalaurea) se-
strinstva” w Republice Chorwacji;”; 

4) w załączniku nr 2 po pkt 26 dodaje się pkt 26a w brzmieniu: 
„26a) „Prvostupnik (baccalaureus) primaljstva/prvostupnica (baccalaurea) 

primaljstva” w Republice Chorwacji;”. 
 

Art. 10. 
Przepisy ustaw zmienianych w art. 3 i art. 4, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, 
mają zastosowanie do przychodów (dochodów) osiągniętych od dnia 1 lipca 2013 r. 

 
Art. 11. 

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 
 
 
 
 MARSZAŁEK SEJMU 
 
 
  
  (-) Ewa Kopacz 
 
 

 

 

 

 
 
 

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

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 

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


