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Warszawa, dnia 24 kwietnia 2014 r. Druk nr 611 Z 

________________________________________________________________________________ 
 
 
 

SPRAWOZDANIE 

KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW PUBLICZNYCH 

oraz 

KOMISJI GOSPODARKI NARODOWEJ 
 

(wraz z zestawieniem wniosków) 

 
 
 

Komisje, na posiedzeniu w dniu 24 kwietnia 2014 r. rozpatrzyły wnioski zgłoszone w toku 

debaty w dniu 24 kwietnia 2014 r. nad ustawą  
o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów 

regulowanych 

i przedstawiają Wysokiemu Senatowi następujące stanowisko: 
 

- Wysoki Senat raczy przyjąć wnioski zawarte w pkt: 1-13, 15-20, 22-30, 33-40,  

42-47, 49-59, 61, 64, 65, 67-72. 

 
 

 
 
 
 Przewodniczący Komisji   Przewodniczący Komisji 
 Gospodarki Narodowej  Budżetu i Finansów Publicznych 
 (-) Marek Ziółkowski  (-) Kazimierz Kleina 
 

andrusz
2404



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

do ustawy o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych 

zawodów regulowanych 

 

 

1)  w art. 1 w pkt 2 w lit. c: 

a) w zdaniu wstępnym wyrazy „ust. 4a–4h” zastępuje się wyrazami 

„ust. 4a–4i”, 

b) dodaje się ust. 4i w brzmieniu: 

„4i. Pozytywny wynik części pisemnej egzaminu jest 

ważny przez okres 3 lat od dnia jego uzyskania.”; 

 

Poprawka 
KGN, 
KBFP 
poparta przez 
połączone komisje 
 

2)  w art. 1 w pkt 2 w lit. e, w ust. 5a w pkt 1 wyrazy „z kwartału 

poprzedzającego kwartał, w którym dokonuje się uiszczenia opłaty” 

zastępuje się wyrazami „w poprzednim roku kalendarzowym”; 

 

Poprawka 
KGN, 
KBFP 
poparta przez 
połączone komisje 
 

3)  w art. 1 w pkt 2 w lit. e: 

a) w zdaniu wstępnym wyrazy „ust. 5a–5e” zastępuje się wyrazami 

„ust. 5a–5f”, 

b) po ust. 5b dodaje się ust. … w brzmieniu: 

„….. Wysokość opłat za postępowanie kwalifikacyjne 

ustala i podaje do publicznej wiadomości na swojej stronie 

internetowej właściwa krajowa izba samorządu 

zawodowego.”; 

 

Poprawka 
KGN, 
KBFP 
poparta przez 
połączone komisje 
 

 Uwaga: 

Poprawki nr 4 i 7 należy głosować łącznie. 

 

4)  w art. 1 w pkt 4 w lit. b, w ust. 3 w pkt 4 lit. b otrzymuje brzmienie: 

„b) posiadania: 

– tytułu zawodowego technika lub mistrza, albo  

– dyplomu potwierdzającego kwalifikacje 

zawodowe w zawodzie nauczanym na 

Poprawka 
KGN, 
KBFP 
poparta przez 
połączone komisje 
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poziomie technika 

– w zawodach związanych z budownictwem 

określonych w przepisach wydanych na podstawie 

art. 16, w zakresie odpowiednim dla danej 

specjalności,”; 

 

5)  w art. 1 w pkt 4 w lit. c, w ust. 4a skreśla się wyrazy „jeżeli została 

odbyta oraz udokumentowana zgodnie z przepisami dotyczącymi 

praktyki studenckiej,”; 

 

Poprawka 
KGN, 
KBFP 
poparta przez 
połączone komisje 
 

6)  w art. 1 w pkt 6, w art. 16 we wprowadzeniu do wyliczenia po 

wyrazach „oraz mieszkalnictwa” dodaje się wyrazy „w porozumieniu 

z ministrem właściwym do spraw szkolnictwa wyższego”; 

 

Poprawka 
KGN, 
KBFP 
poparta przez 
połączone komisje 
 

7)  w art. 1 w pkt 6, w art. 16 w pkt 1 w lit. b wyrazy „technicznych 

w budownictwie” zastępuje się wyrazami „związanych 

z budownictwem”; 

 

Poprawka 
KGN, 
KBFP 
poparta przez 
połączone komisje 
 

8)  w art. 3: 

a) w pkt 2, art. 3 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 3. 1. Podmiotami uprawnionymi do zawodowego 

wykonywania czynności, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1, są: 

1) osoby fizyczne wpisane na listę doradców podatkowych; 

2) adwokaci i radcowie prawni; 

3) biegli rewidenci. 

2. Podmiotami uprawnionymi do zawodowego wykonywania 

czynności, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 4, są: 

1) osoby fizyczne wpisane na listę doradców podatkowych; 

2) adwokaci i radcowie prawni.”, 

b) w pkt 3 w lit. b, w ust. 2 wyrazy „art. 3 pkt 3” zastępuje się 

wyrazami „art. 3 ust. 2”; 

 

Poprawka 
KGN, 
KBFP 
poparta przez 
połączone komisje 
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9)  w art. 3 w pkt 10, w ust. 1c wyraz „podmiotem” zastępuje się wyrazami 

„lokalem podmiotu”; 

 

Poprawka 
KGN, 
KBFP 
poparta przez 
połączone komisje 
 

10)  w art. 3 w pkt 13, w art. 81: 

a) w ust. 1 skreśla się wyrazy „zastrzeżone dla podmiotów 

uprawnionych w rozumieniu ustawy,”, 

b) w ust. 2 skreśla się wyrazy „, nie będąc podmiotem uprawnionym”; 

 

Poprawka 
KGN, 
KBFP 
poparta przez 
połączone komisje 
 

11)  w art. 4 w pkt 2 w lit. a, w ust. 2 skreśla się wyrazy „o których mowa 

w ust. 2b,”; 

 

Poprawka 
KGN, 
KBFP 
poparta przez 
połączone komisje 
 

12)  w art. 4 w pkt 2 w lit. b, w ust. 2b w pkt 1–4 wyrazy „stacji obsługi” 

zastępuje się wyrazami „stacji kontroli” oraz wyrazy „naprawy lub 

obsługi” zastępuje się wyrazami „kontroli lub naprawy”; 

 

Poprawka 
KGN, 
KBFP 
poparta przez 
połączone komisje 
 

13)  w art. 4 w pkt 2 w lit. b, w ust. 2e skreśla się wyrazy 

„, przeprowadzającym badania techniczne, o których mowa w art. 86 

ust. 2 pkt 1”; 

 

Poprawka 
KGN, 
KBFP 
poparta przez 
połączone komisje 
 

 Uwaga: 

Poprawki nr 14 i 21 należy głosować łącznie. 

Przyjęcie tych poprawek wyklucza głosowanie poprawek nr 15, 16, 17, 

18, 19, 20, 27, 28, 29, 30, 39 i 51. 

 

14)  art. 5 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 5. W ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach 

zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów 

(Dz. U. z 2013 r. poz. 932 i 1650) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 5: 

a) w ust. 1 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie: 

„1) posiadają uprawnienia budowlane w specjalności 

architektonicznej, o której mowa w art. 14 ust. 1 pkt 1 

w zakresie określonym w art. 14 ust. 3 uzyskane na 

Poprawka sen. 
M. Martynowskiego 
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podstawie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. –

 Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 oraz 

z 2014 r. poz. 40 i ...), zwanej dalej „ustawą – Prawo 

budowlane”; 

2) posiadają uprawnienia budowlane w specjalności 

architektonicznej do projektowania bez ograniczeń lub 

uprawnienia w zakresie odpowiadającym zakresowej tej 

specjalności uzyskane przed dniem wejścia w życie 

ustawy – Prawo budowlane;”, 

b) w ust. 2: 

– pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) posiadają uprawnienia budowlane 

w specjalnościach, o których mowa w art. 14 ust. 1 

pkt 2–4 w zakresie określonym w art. 14 ust. 3 

uzyskane na podstawie przepisów ustawy – Prawo 

budowlane;”, 

– uchyla się pkt 2, 

– pkt 3 i 4 otrzymują brzmienie: 

„3) posiadają uprawnienia budowlane w zakresie 

odpowiadającym zakresowi specjalności, o których 

mowa w ust. 2 pkt 1 oraz art. 14 ust. 1 pkt 1 

w zakresie określonym w art. 14 ust. 3 pkt 2–4 

ustawy – Prawo budowlane, uzyskane przez dniem 

wejścia w życie ustawy – Prawo budowlane; 

4) są obywatelami państw członkowskich, którzy 

nabyli kwalifikacje zawodowe do wykonywania 

działalności w budownictwie, równoznacznej 

wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych 

w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, odpowiadające wymaganiom określonym 

w pkt 1 i 3 oraz posiadają odpowiednią decyzję 

o uznaniu kwalifikacji zawodowych.”, 

c) w ust. 3 pkt 3–5 otrzymuje brzmienie: 
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 „3) posiadają dyplom ukończenia studiów wyższych 

o kierunkach architektura, urbanistyka lub gospodarka 

przestrzenna, a także doświadczenie zawodowe zdobyte 

w czasie rocznej pracy związanej z gospodarką 

przestrzenną; 

4) posiadają dyplom ukończenia studiów wyższych innych 

niż określone w pkt 3, które w obowiązującym 

programie nauczania realizują zagadnienia związane 

z architekturą i urbanistyką lub gospodarką przestrzenną 

w wymiarze co najmniej 90 godzin, uzupełnionych 

studiami podyplomowymi w zakresie planowania 

przestrzennego, urbanistyki lub gospodarki 

przestrzennej, a także doświadczenie zawodowe 

zdobyte w czasie półtorarocznej pracy związanej 

z gospodarką przestrzenną; 

5) posiadają dyplom ukończenia studiów wyższych innych 

niż określone w pkt 3 i 4, uzupełnionych studiami 

podyplomowymi w zakresie planowania 

przestrzennego, urbanistyki lub gospodarki 

przestrzennej, mają doświadczenie zawodowe zdobyte 

w czasie półtorarocznej pracy związanej z gospodarką 

przestrzenną, a także złożyły egzamin ze znajomości 

przepisów prawnych dotyczących gospodarki 

przestrzennej oraz praktycznego zastosowania wiedzy 

w zakresie urbanistyki;”; 

2) po art. 8a dodaje się art. 8b i art. 8c w brzmieniu: 

„Art. 8b. 1. Tytuł rzeczoznawcy budowlanego może być 

nadany osobie, która: 

1) korzysta w pełni z praw publicznych; 

2) posiada: 

a) tytuł zawodowy magistra inżyniera, magistra inżyniera 

architekta, inżyniera lub inżyniera architekta, 

b) uprawnienia budowlane bez ograniczeń, 
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c) co najmniej 10 lat praktyki w zakresie objętym 

rzeczoznawstwem, 

d) znaczący dorobek praktyczny w zakresie objętym 

rzeczoznawstwem. 

2. Właściwy organ samorządu zawodowego, na wniosek 

zainteresowanego, orzeka, w drodze decyzji, o nadaniu tytułu 

rzeczoznawcy budowlanego, określając zakres rzeczoznawstwa 

oraz okres do kiedy tytuł zachowuje ważność. 

3. Podstawę podjęcia czynności rzeczoznawcy budowlanego 

stanowi dokonanie wpisu na listę rzeczoznawców budowlanych na 

podstawie decyzji, o której mowa w ust. 2. 

4. Właściwy organ samorządu zawodowego orzeka, 

w drodze decyzji, o pozbawieniu tytułu rzeczoznawcy 

budowlanego na wniosek rzeczoznawcy lub w razie: 

1) pozbawienia praw publicznych; 

2) ukarania z tytułu odpowiedzialności zawodowej; 

3) nienależytego wykonywania czynności rzeczoznawcy 

budowlanego. 

5. Skreślenie z listy rzeczoznawców budowlanych następuje: 

1) na podstawie ostatecznej decyzji o pozbawieniu tytułu 

rzeczoznawcy budowlanego; 

2) w razie śmierci rzeczoznawcy. 

Art. 8c. 1. Krajowa Izba Architektów oraz Krajowa Izba 

Inżynierów Budownictwa prowadzą listy rzeczoznawców 

budowlanych, na których zamieszcza się następujące dane: 

1) imiona i nazwisko; 

2) adres zamieszkania; 

3) numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL – 

numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego 

tożsamość; 

4) informację o wykształceniu i posiadanych stopniach 

naukowych lub tytule naukowym; 

5) numer, datę i miejsce wydania decyzji; 
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6) podstawę prawną wydania decyzji; 

7) numer, specjalność i zakres uprawnień budowlanych; 

8) informację o przynależności do właściwej okręgowej izby 

samorządu zawodowego; 

9) określenie zakresu rzeczoznawstwa; 

10) numer kancelaryjny; 

11) pozycję na liście; 

12) datę wpisu na listę; 

13) datę wykreślenia z listy; 

14) przyczynę wykreślenia z listy. 

2. Udostępnieniu podlegają dane wymienione w ust. 1 pkt 1 

i 5–13.”; 

3) w art. 36 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) wydaje decyzje w sprawie nadania tytułu rzeczoznawcy 

budowlanego;”.”; 

 

15)  w art. 5: 

a) w pkt 4, art. 3 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 3. 1. Samorząd zawodowy architektów tworzą 

członkowie zrzeszeni w izbie architektów. 

2. Samorząd zawodowy inżynierów budownictwa tworzą 

członkowie zrzeszeni w izbie inżynierów budownictwa.”, 

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

„…) art. 4 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 4. Samorząd zawodowy architektów oraz samorząd 

zawodowy inżynierów budownictwa, zwane dalej „samorządem 

zawodowym”, są niezależne w wykonywaniu swoich zadań 

i podlegają tylko przepisom prawa.”;”, 

c) w pkt 5: 

– w lit. a przed tiret pierwszym dodaje się tiret w brzmieniu: 

„– wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„Izba architektów zrzesza osoby, które:”,”, 

– w lit. b przed tiret pierwszym dodaje się tiret w brzmieniu: 

Poprawka 
KGN, 
KBFP 
poparta przez 
połączone komisje 
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„– wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„Izba inżynierów budownictwa zrzesza osoby, które:”,”, 

d) w pkt 7 w lit a, w ust. 1 wyrazy „Izby architektów oraz inżynierów 

budownictwa” zastępuje się wyrazami „Izba architektów oraz izba 

inżynierów budownictwa”; 

 

 Uwaga: 

Poprawki nr 16 i 17 należy głosować łącznie. 

 

16)  w art. 5 w pkt 5: 

a) w lit. a: 

– w pkt 1 skreśla się wyrazy „w zakresie określonym w art. 14 

ust. 3 uzyskane na podstawie przepisów”, 

– w pkt 2 wyraz „zakresowej” zastępuje się wyrazem „zakresowi”, 

b) w lit. b w tiret pierwszym, w pkt 1 skreśla się wyrazy „w zakresie 

określonym w art. 14 ust. 3 uzyskane na podstawie przepisów”; 

 

Poprawka 
KGN, 
KBFP 
poparta przez 
połączone komisje 
 

17)  w art. 5 w pkt 5 w lit. b w tiret trzecim, pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) posiadają uprawnienia budowlane w zakresie 

odpowiadającym zakresowi specjalności, o której 

mowa w art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo 

budowlane w zakresie określonym w art. 14 ust. 3 

pkt 2–4 tej ustawy, lub specjalności, o których 

mowa w pkt 1, uzyskane przed dniem wejścia 

w życie ustawy – Prawo budowlane;”; 

 

Poprawka 
KGN, 
KBFP 
poparta przez 
połączone komisje 
 

18)  w art. 5 w pkt 8 przed lit. a dodaje się lit. … w brzmieniu: 

„…) pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

„4) nadawanie i pozbawianie uprawnień budowlanych 

w specjalnościach, o których mowa w art. 14 ust. 1 

ustawy – Prawo budowlane, zwanych dalej 

„uprawnieniami budowlanymi”, uznawanie kwalifikacji 

zawodowych oraz nadawanie i pozbawianie tytułu 

rzeczoznawcy budowlanego;”,”; 

Poprawka 
KGN, 
KBFP 
poparta przez 
połączone komisje 
 

http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1265505:part=a14u1p1:ver=1&full=1
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19)  w art. 5 w pkt 9, w art. 8b w ust. 1 w pkt 2 w lit. d kropkę na końcu 

zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 3 w brzmieniu: 

„3) jest członkiem właściwej izby samorządu zawodowego.”; 

 

Poprawka 
KGN, 
KBFP 
poparta przez 
połączone komisje 
 

20)  w art. 5 w pkt 14 w lit. a w tiret drugim, w pkt 4 skreśla się wyrazy 

„z dnia 7 lipca 1994 r.”; 

 

Poprawka 
KGN, 
KBFP 
poparta przez 
połączone komisje 
 

21)  skreśla się art. 6, art. 8, art. 13, art. 16, art. 17, art. 20 i art. 27–30; 

 

Poprawka sen. 
M. Martynowskiego 

22)  w art. 7 w pkt 2 w lit. a, w pkt 7 wyrazy „statków powietrznych, 

o których mowa w pkt 1–6” zastępuje się wyrazami „spadochronu, 

lotni, paralotni, motolotni, statku powietrznego o maksymalnej masie 

startowej (MTOM) do 495 kg lub bezzałogowego statku powietrznego 

używanego w celach innych niż rekreacyjne lub sportowe”; 

 

Poprawka 
KGN, 
KBFP 
poparta przez 
połączone komisje 
 

 Uwaga: 

Poprawki nr 23 i 24 należy głosować łącznie. 

 

23)  w art. 7 w pkt 2: 

a) w lit. b, w ust. 3 w pkt 1–5 skreśla się wyrazy „oraz zgoda 

opiekunów prawnych”, 

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

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

„3a. W przypadku gdy osoba ubiegająca się 

o świadectwo kwalifikacji członka personelu lotniczego, 

o którym mowa w ust. 2 pkt 1–4 i 6, jest małoletnia, 

warunkiem uzyskania takiego świadectwa jest zgoda 

opiekunów prawnych.”,”; 

 

Poprawka 
KGN, 
KBFP 
poparta przez 
połączone komisje 
 

24)  w art. 7 w pkt 3 w lit. a, w pkt 2 wyraz „niepełnoletniej” zastępuje się 

wyrazem „małoletniej”; 

 

Poprawka 
KGN, 
KBFP 
poparta przez 
połączone komisje 
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25)  w art. 7 w pkt 3 w lit. b, w ust. 2 w pkt 9 i 10 po wyrazie „maturalnego” 

dodaje się wyrazy „lub egzaminu dojrzałości”; 

 

Poprawka 
KGN, 
KBFP 
poparta przez 
połączone komisje 
 

26)  w art. 7: 

a) pkt 5 otrzymuje brzmienie: 

„5) w załączniku 6: 

a) w „Objaśnieniach terminów użytych w załączniku” pkt 7 

otrzymuje brzmienie: 

„7) certyfikacie CTO (Certified Training Organization) – 

należy przez to rozumieć certyfikat podmiotu 

prowadzącego działalność szkoleniową w zakresie 

lotnictwa cywilnego upoważniający do prowadzenia 

szkolenia członków personelu lotniczego w zakresie 

wymaganym do uzyskania licencji pilota 

wiatrakowcowego, pilota wiatrakowcowego 

zawodowego, pilota sterowcowego, pilota 

sterowcowego zawodowego, pilota pionowzlotu, pilota 

pionowzlotu zawodowego, pilota pionowzlotu 

liniowego, pilota balonu wolnego, pilota 

szybowcowego, nawigatora lotniczego, mechanika 

pokładowego, dyspozytora lotniczego lub uprawnień 

wpisywanych do tych licencji;”, 

b) w tabeli nr 1 w części II w podczęści 2.2. w kolumnie 1: 

– w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) pilota samolotowego zawodowego, pilota 

śmigłowcowego zawodowego, pilota 

wiatrakowcowego zawodowego, pilota 

sterowcowego zawodowego, pilota pionowzlotu 

zawodowego, nawigatora lotniczego, mechanika 

pokładowego”, 

– w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

Poprawka 
KGN, 
KBFP 
poparta przez 
połączone komisje 
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„2) pilota samolotowego zawodowego, pilota 

śmigłowcowego zawodowego, pilota 

wiatrakowcowego zawodowego, pilota 

sterowcowego zawodowego, pilota pionowzlotu 

zawodowego, nawigatora lotniczego, mechanika 

pokładowego”, 

– w ust. 3 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) pilota samolotowego zawodowego, pilota 

śmigłowcowego zawodowego, pilota 

wiatrakowcowego zawodowego, pilota 

sterowcowego zawodowego, pilota pionowzlotu 

zawodowego, nawigatora lotniczego, mechanika 

pokładowego”, 

– w ust. 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) pilota samolotowego zawodowego, pilota 

śmigłowcowego zawodowego, pilota 

wiatrakowcowego zawodowego, pilota 

sterowcowego zawodowego, pilota pionowzlotu 

zawodowego, nawigatora lotniczego, mechanika 

pokładowego”, 

c) w tabeli nr 1 w części III w podczęści 3.1. w kolumnie 1 i 2: 

– w ust. 1 uchyla się pkt 15, 

– w ust. 4 uchyla się pkt 15, 

d) w tabeli nr 1 w części III w podczęści 3.1. w kolumnie 1 

w ust. 5 pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

„4) specjalności nawigatora lotniczego, mechanika 

pokładowego, uprawnienia na klasę samolotów 

wielosilnikowych”, 

e) w tabeli nr 2 w części I w podczęści 1.1. w kolumnie 1 w ust. 

2 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) pilota samolotowego, pilota śmigłowcowego, pilota 

wiatrakowcowego, pilota balonu wolnego, pilota 

szybowcowego, mechanika lotniczego obsługi 
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technicznej”, 

f) w tabeli nr 2 w części I w podczęści 1.2: 

– w kolumnie 1 i 2 w ust. 1 uchyla się pkt 15, 

– w kolumnie 1 w ust. 5 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) pilota samolotowego, pilota śmigłowcowego, pilota 

wiatrakowcowego, pilota wiatrakowcowego 

zawodowego, pilota sterowcowego, nawigatora 

lotniczego, mechanika pokładowego”.”, 

b) skreśla się pkt 6; 

 

27)  w art. 8 w pkt 1, w art. 5 w pkt 1 i 2 wyraz „nabyli” zastępuje się 

wyrazem „nabyły”; 

 

Poprawka 
KGN, 
KBFP 
poparta przez 
połączone komisje 
 

28)  w art. 8 w pkt 2, w ust. 6 wyrazy „Organy doradcze, o których” 

zastępuje się wyrazami „Organ doradczy, o którym” oraz wyraz 

„składają” zastępuje się wyrazem „składa”; 

 

Poprawka 
KGN, 
KBFP 
poparta przez 
połączone komisje 
 

 Uwaga: 

Poprawki nr 29, 30, 39 i 51 należy głosować łącznie. 

 

29)  w art. 8 w pkt 3, w ust. 4 po wyrazach „bez ograniczeń” dodaje się 

wyrazy „w specjalności architektonicznej albo uprawnienia budowlane 

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń 

w specjalności architektonicznej”; 

 

Poprawka 
KGN, 
KBFP 
poparta przez 
połączone komisje 
 

30)  w art. 8 w pkt 4, w ust. 4 po wyrazach „samorządu zawodowego 

architektów” dodaje się wyrazy „posiadającej uprawnienia budowlane 

do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej albo 

uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami 

budowlanymi bez ograniczeń w specjalności architektonicznej”; 

 

 

 

Poprawka 
KGN, 
KBFP 
poparta przez 
połączone komisje 
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 Uwaga: 

Poprawki nr 31 i 62 należy głosować łącznie. 

Przyjęcie tych poprawek wyklucza głosowanie poprawek nr 32, 33, 60, 

61, 63 i 69. 

 

31)  skreśla się art. 9 i art. 36; 

 

Poprawka sen. 
M. Martynowskiego 

 Uwaga: 

Poprawki nr 32, 60 i 63 należy głosować łącznie. 

Przyjęcie tych poprawek wyklucza głosowanie poprawek nr 33, 61 i 

69. 

 

32)  art. 9 otrzymuje brzmienie: 

Art. 9. W ustawie z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie 

kolejowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1594) wprowadza się następujące 

zmiany: 

1) w art. 13 ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. Prezes UTK zatwierdza opracowane przez zarządców, 

przewoźników kolejowych, użytkowników bocznic kolejowych 

oraz przedsiębiorców zarządzających infrastrukturą 

i wykonujących przewozy w metrze przepisy wewnętrzne, 

o których mowa w art. 19.”; 

2) w art. 17: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Zarządcy, przewoźnicy kolejowi, użytkownicy 

bocznic kolejowych oraz przedsiębiorcy zarządzający 

infrastrukturą i wykonujący przewozy w metrze są 

obowiązani spełniać warunki techniczne i organizacyjne 

zapewniające: 

1) bezpieczne prowadzenie ruchu kolejowego; 

2) bezpieczną eksploatację pojazdów kolejowych; 

3) ochronę przeciwpożarową i ochronę środowiska.”, 

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

„1b. Zarządcy, przewoźnicy kolejowi, użytkownicy 

Poprawka sen. 
M. Martynowskiego 
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bocznic kolejowych oraz przedsiębiorcy zarządzający 

infrastrukturą i wykonujący przewozy w metrze są 

obowiązani w zakresie określonym w ustawie do 

opracowania przepisów wewnętrznych w celu spełnienia 

warunków, o których mowa w ust. 1.”, 

c) ust. 7 otrzymuje brzmienie: 

„7. Minister właściwy do spraw transportu określi, 

w drodze rozporządzenia, ogólne warunki prowadzenia ruchu 

kolejowego i sygnalizacji, uwzględniając obowiązek 

opracowania przez zarządców, przewoźników kolejowych 

i użytkowników bocznic kolejowych oraz przedsiębiorców 

zarządzających infrastrukturą i wykonujących przewozy 

w metrze szczegółowych przepisów wewnętrznych w tym 

zakresie.”.” 

 

33)  w art. 9 w pkt 2 w zdaniu wstępnym po wyrazach „art. 13” dodaje się 

dwukropek, pozostałą treść oznacza się jako lit. a i dodaje się lit. b 

w brzmieniu: 

„b) ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. Prezes UTK zatwierdza przepisy wewnętrzne, 

o których mowa w art. 19 ust. 1 pkt 3, ust. 2 pkt 4, ust. 3 

pkt 2 i ust. 3a pkt 2.”;”; 

 

Poprawka 
KGN, 
KBFP 
poparta przez 
połączone komisje 
 

34)  w art. 10 w pkt 8 w lit. b, ust. 7 otrzymuje brzmienie: 

„7. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych, 

wydając rozporządzenie, o którym mowa w ust. 6, 

uwzględni: 

1) konieczność zapewnienia odpowiedniego sprawdzianu 

wiedzy kandydatów i sprawnego przeprowadzenia 

egzaminu oraz działania Komisji w sposób sprawny 

i skuteczny; 

2) aby wysokość wynagrodzenia dla osób wchodzących 

w skład Komisji, mając na uwadze nakład ich pracy 

Poprawka 
KGN, 
KBFP 
poparta przez 
połączone komisje 
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i zakres obowiązków, nie była wyższa niż: 

a) 50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia 

w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym 

przeprowadzenie egzaminu, ogłaszanego przez 

Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na 

podstawie art. 20 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 

grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu 

Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2013 r. 

poz. 1440, 1717 i 1734), zwanego dalej 

„przeciętnym wynagrodzeniem”, za udział 

w egzaminie, 

b) 10% przeciętnego wynagrodzenia za udział 

w posiedzeniu Komisji oraz za przygotowanie 

testów egzaminacyjnych, 

c) 2% przeciętnego wynagrodzenia za opracowanie 

pytania testowego; 

3) aby wysokość opłaty egzaminacyjnej nie była wyższa 

niż 20% przeciętnego wynagrodzenia; 

4) konieczność przeprowadzania egzaminu nie rzadziej niż 

dwa razy w roku; 

5) możliwość weryfikacji przez Komisję uznania studiów 

wyższych, o którym mowa w art. 28 ust. 5c.”; 

 

35)  w art. 12 w pkt 4, w ust. 5a wyrazy „, jeżeli posiada aktualne orzeczenie 

lekarskie” zastępuje się wyrazami „oraz posiadania aktualnego 

orzeczenia lekarskiego”; 

 

Poprawka 
KGN, 
KBFP 
poparta przez 
połączone komisje 
 

36)  w art. 14 w pkt 1, w art. 80 ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. Agent celny jest obowiązany zawiadomić organ 

prowadzący listę agentów celnych o zaprzestaniu spełniania 

warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lub 3, w terminie 30 dni 

od dnia zaistnienia tego faktu.”; 

 

Poprawka 
KGN, 
KBFP 
poparta przez 
połączone komisje 
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37)  w art. 15, w art. 168b w ust. 2: 

a) pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) udział podmiotu, o którym mowa w ust. 1, w opracowaniu 

programu kształcenia;”, 

b) dodaje się pkt 3 i 4 w brzmieniu: 

„3) efekty kształcenia, z uwzględnieniem wiedzy i umiejętności 

sprawdzanych w postępowaniu kwalifikacyjnym o nadanie 

uprawnień do wykonywania zawodu; 

4) sposób realizacji praktyk i staży.”; 

 

Poprawka 
KGN, 
KBFP 
poparta przez 
połączone komisje 
 

38)  w art. 15, w art. 168b skreśla się ust. 3; 

 

Poprawka sen.  
M. Ziółkowskiego 
poparta przez 
połączone komisje 
 

39)  w art. 17, w ust. 2 po wyrazach „bez ograniczeń” dodaje się wyrazy 

„w specjalności architektonicznej albo uprawnienia budowlane do 

projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń 

w specjalności architektonicznej”; 

 

Poprawka 
KGN, 
KBFP  
poparta przez 
połączone komisje 
 

 Uwaga: 

Przyjęcie poprawki nr 40 wyklucza głosowanie poprawki nr 41. 

 

40)  w art. 18 w pkt 2: 

a) w lit. d, w ust. 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) jednostka uprawniona.”, 

b) w lit. e: 

– w zdaniu wstępnym wyrazy „ust. 5–10” zastępuje się wyrazami 

„ust. 5–11”, 

– przed ust. 5 dodaje się ust. … w brzmieniu: 

„…. Jednostką uprawnioną jest jednostka wpisana do 

wykazu prowadzonego przez Krajową Radę Biegłych 

Rewidentów, zwanego dalej „wykazem jednostek 

uprawnionych”.”, 

– w ust. 5: 

– – wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

Poprawka sen.  
M. Ziółkowskiego 
poparta przez 
połączone komisje 
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„Do wykazu jednostek uprawnionych Krajowa Rada 

Biegłych Rewidentów wpisuje jednostkę, która:”, 

– – w pkt 4 wyraz „udokumentowała” zastępuje się wyrazem 

„wskazała”, 

– ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

„6. Krajowa Rada Biegłych Rewidentów publikuje na 

swojej stronie internetowej wykaz jednostek uprawnionych.”, 

– w ust. 8 po wyrazie „wykazu” dodaje się wyrazy „jednostek 

uprawnionych”, 

– w ust. 10 w pkt 2 wyrazy „szczegółowe warunki oceny przez 

Krajową Radę Biegłych Rewidentów kryteriów, o których mowa 

w ust. 5, których spełnienie uprawnia jednostkę do 

przeprowadzania obligatoryjnego doskonalenia zawodowego, 

rodzaje dokumentów składanych wraz z wnioskiem o wpis do 

wykazu, o którym mowa w ust. 6,” zastępuje się wyrazami 

„sposób oceny przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów 

spełnienia kryteriów, o których mowa w ust. 5, tryb 

dokonywania wpisu do wykazu jednostek uprawnionych, 

rodzaje dokumentów składanych wraz z wnioskiem o wpis do 

wykazu jednostek uprawnionych”; 

 

41)  w art. 18 w pkt 2 w lit. e: 

a) w zdaniu wstępnym wyrazy „ust. 5–10” zastępuje się wyrazami 

„ust. 5–11”, 

b) w ust. 6 po wyrazach „Biegłych Rewidentów” dodaje się wyrazy 

„przeprowadza ocenę spełniania przez jednostki kryteriów, o których 

mowa w ust. 5, oraz”, 

c) po ust. 6 dodaje się ust. … w brzmieniu: 

„…. Warunkiem przeprowadzania szkoleń w ramach 

obligatoryjnego doskonalenia zawodowego przez jednostkę, 

o której mowa w ust. 5, jest jej wpis do wykazu jednostek 

uprawnionych.”; 

 

Poprawka 
KGN, 
KBFP 
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42)  w art. 18 w pkt 2 w lit. e, w ust. 8 skreśla się wyrazy „przez Krajową 

Radę Biegłych Rewidentów” oraz po wyrazach „ust. 5,” dodaje się 

wyrazy „Krajowa Rada Biegłych Rewidentów”; 

 

Poprawka 
KGN, 
KBFP 
poparta przez 
połączone komisje 
 

43)  w art. 18 w pkt 4 w lit. a, w pkt 1b wyrazy „i spełniają kryteria, 

o których mowa w art. 9 ust. 5d” zastępuje się wyrazami „, a egzaminy 

w tym zakresie są przeprowadzane w formie pisemnej”; 

 

Poprawka 
KGN, 
KBFP 
poparta przez 
połączone komisje 
 

44)  w art. 18 w pkt 6 w lit. f, w ust. 5d we wprowadzeniu do wyliczenia 

skreśla się wyrazy „, o których mowa w ust. 5, 5a i 5c,”; 

 

Poprawka 
KGN, 
KBFP 
poparta przez 
połączone komisje 
 

45)  w art. 18 w pkt 6 w lit. g, w ust. 7 w pkt 1 i 2 wyraz „albo” zastępuje się 

wyrazem „lub”; 

 

Poprawka 
KGN, 
KBFP 
poparta przez 
połączone komisje 
 

 Uwaga: 

Poprawki nr 46 i 55 należy głosować łącznie. 

 

46)  w art. 18 w pkt 6 w lit. g, w ust. 7 w pkt 3 wyrazy „na podstawie 

odrębnych przepisów” zastępuje się wyrazami „przez ministra 

właściwego do spraw finansów publicznych”; 

 

Poprawka 
KGN, 
KBFP 
poparta przez 
połączone komisje 
 

 Uwaga: 

Przyjęcie poprawki nr 47 wyklucza głosowanie poprawki nr 48. 

 

47)  w art. 18 w pkt 6 w lit. h: 

a) w tiret pierwszym, w pkt 4 wyraz „uznawania” zastępuje się 

wyrazami „stwierdzania spełniania”,  

b) w tiret drugim w zdaniu wstępnym wyrazy „pkt 5” zastępuje się 

wyrazami „pkt 5 i 6” oraz dodaje się pkt 6 w brzmieniu: 

„6) tryb stwierdzania spełniania warunków, o których 

mowa w ust. 7”; 

 

Poprawka sen.  
M. Ziółkowskiego 
poparta przez 
połączone komisje 
 

48)  w art. 18 w pkt 6 w lit. h w tiret pierwszym, w pkt 4 po wyrazach 

„pkt 1,” dodaje się wyrazy „a także tryb zaliczenia warunków, 

Poprawka 
KGN, 
KBFP 
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o których mowa w ust. 7,”; 

 

49)  w art. 18 w pkt 6 w lit. h w tiret drugim, w pkt 5 wyrazy „warunki 

udzielania zaliczeń” zastępuje się wyrazami „tryb zaliczania”; 

 

Poprawka 
KGN, 
KBFP 
poparta przez 
połączone komisje 
 

 Uwaga: 

Poprawki nr 50 i 68 należy głosować łącznie. 

 

50)  w art. 18 w pkt 7 lit. a i b otrzymują brzmienie: 

„a) w pkt 3 lit. e otrzymuje brzmienie: 

„e) zakresu tematycznego obligatoryjnego doskonalenia 

zawodowego, a także okresu rozliczeniowego 

i minimalnej liczby godzin doskonalenia zawodowego,”, 

b) pkt 10 otrzymuje brzmienie: 

„10) prowadzenie wykazu jednostek uprawnionych;”.”; 

 

Poprawka 
KGN, 
KBFP 
poparta przez 
połączone komisje 
 

51)  w art. 20, w ust. 6 po wyrazach „bez ograniczeń” dodaje się wyrazy 

„w specjalności architektonicznej albo uprawnienia budowlane do 

projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń 

w specjalności architektonicznej”; 

 

Poprawka 
KGN, 
KBFP 
poparta przez 
połączone komisje 
 

52)  w art. 22 w ust. 2 wyrazy „ustawy zmienianej w art. 5 w brzmieniu 

nadanym niniejszą ustawą” zastępuje się wyrazami „art. 5 niniejszej 

ustawy”; 

 

Poprawka 
KGN, 
KBFP 
poparta przez 
połączone komisje 
 

53)  w art. 23 w ust. 2 wyrazy „przystąpienia do egzaminu” zastępuje się 

wyrazami „otrzymania zaświadczenia potwierdzającego zdanie 

egzaminu z wynikiem pozytywnym”; 

 

Poprawka 
KGN, 
KBFP 
poparta przez 
połączone komisje 
 

54)  w art. 23 w ust. 3 po wyrazach „podlegają zwrotowi przez 

organizatora” dodaje się wyraz „egzaminu”; 

 

Poprawka 
KGN, 
KBFP 
poparta przez 
połączone komisje 
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55)  w art. 23 

a) w ust. 6 wyrazy „na podstawie odrębnych przepisów” zastępuje się 

wyrazami „przez ministra właściwego do spraw finansów 

publicznych”, 

b) w ust. 7 wyrazy „na podstawie odrębnych przepisów” zastępuje się 

wyrazami „wydany przez tego ministra”; 

 

Poprawka 
KGN, 
KBFP 
poparta przez 
połączone komisje 
 

56)  w art. 23: 

a) w ust. 8 wyrazy „(świadectwo kwalifikacyjne)” zastępuje się 

wyrazami „uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg 

rachunkowych” i skreśla się wyrazy „(świadectwa 

kwalifikacyjnego)”, 

b) dodaje się ust. 9 w brzmieniu: 

„9. Do świadectw kwalifikacyjnych uprawniających do 

usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych przepis ust. 8 stosuje 

się.”; 

 

Poprawka 
KGN, 
KBFP 
poparta przez 
połączone komisje 
 

57)  w art. 32 wyrazy „w dniu” zastępuje się wyrazami „przed dniem”, 

wyraz „zarządza” zastępuje się wyrazem „zarządzał” oraz wyraz 

„wykonuje” zastępuje się wyrazem „wykonywał”; 

 

Poprawka 
KGN, 
KBFP 
poparta przez 
połączone komisje 
 

58)  w art. 33: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Wydane przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy 

dyplomy nurka III klasy, nurka II klasy, nurka I klasy oraz nurka 

saturowanego zachowują swoją ważność przez okres, na jaki zostały 

wydane.”, 

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

„1a. Wydane przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy 

dyplomy kierownika prac podwodnych II klasy i kierownika prac 

podwodnych I klasy oraz świadectwa operatora systemów nurkowych 

zachowują swoją ważność.”; 

 

Poprawka 
KGN, 
KBFP 
poparta przez 
połączone komisje 
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 Uwaga: 

Poprawki nr 59 i 70 należy głosować łącznie. 

 

59)  w art. 33 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

„3. Przepisy ustawy zmienianej w art. 12, w brzmieniu nadanym 

niniejszą ustawą, dotyczące kierownika prac podwodnych III klasy 

stosuje się od 1 stycznia 2015 r.”; 

 

Poprawka 
KGN, 
KBFP 
poparta przez 
połączone komisje 
 

60)  skreśla się art. 36; 

 

Poprawka sen. 
M. Martynowskiego 

 Uwaga: 

Poprawki nr 61 i 69 należy głosować łącznie. 

 

61)  w art. 36: 

a) skreśla się ust. 1, 

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Dokumenty poświadczające uprawnienia do wykonywania 

czynności na stanowiskach: dyżurny ruchu, nastawniczy, kierownik 

pociągu, ustawiacz, manewrowy, rewident taboru, automatyk, 

toromistrz, dróżnik przejazdowy, prowadzący maszyny do kolejowych 

robót budowlanych oraz pomocnik maszynisty pojazdów trakcyjnych, 

wydane na podstawie przepisów wykonawczych wydanych na 

podstawie art. 22d ust. 3 ustawy zmienianej w art. 9, zachowują 

ważność przez okres, na jaki zostały wydane.”; 

 

Poprawka 
KGN, 
KBFP 
poparta przez 
połączone komisje 
 

62)  w art. 37 w ust. 1 skreśla się użyte dwukrotnie wyrazy „art. 19 ust. 4 

ustawy zmienianej w art. 9,”; 

 

Poprawka sen. 
M. Martynowskiego 

63)  w art. 37 w ust. 1 skreśla się użyte dwukrotnie wyrazy „art. 19 ust. 4 

ustawy zmienianej w art. 9,”; 

 

Poprawka sen. 
M. Martynowskiego 

64)  w art. 37 skreśla się ust. 2; 

 

Poprawka 
KGN, 
KBFP 
poparta przez 
połączone komisje 
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 Uwaga: 

Poprawki nr 65 i 72  należy głosować łącznie. 

Przyjęcie tych poprawek wyklucza głosowanie poprawki nr 66. 

 

65)  w art. 37 w ust. 3 i 4 wyrazy „przez okres 6 miesięcy od dnia wejścia w 

życie niniejszej ustawy” zastępuje się wyrazami „do dnia 31 marca 

2015 r.”; 

 

Poprawka sen.  
M. Ziółkowskiego 
poparta przez 
połączone komisje 
 

66)  w art. 37 w ust. 3 i 4 skreśla się wyrazy „, nie dłużej jednak niż przez 

okres 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy”; 

 

Poprawka 
KGN, 
KBFP 
 

67)  w art. 37 w ust. 4 skreśla się użyty dwukrotnie wyraz „organów” oraz 

użyty dwukrotnie wyraz „Izby” zastępuje się wyrazem „Rady”; 

 

Poprawka 
KGN, 
KBFP 
poparta przez 
połączone komisje 
 

68)  w art. 37 w ust. 4 skreśla się wyrazy „oraz art. 21 ust. 2 pkt 3 lit. e 

i pkt 10”; 

 

Poprawka 
KGN, 
KBFP 
poparta przez 
połączone komisje 
 

69)  w art. 38 przed pkt 1 dodaje się pkt … w brzmieniu: 

„…) art. 9, który wchodzi w życie po upływie 6 miesięcy od dnia 

ogłoszenia;”; 

 

Poprawka 
KGN, 
KBFP 
poparta przez 
połączone komisje 
 

70)  w art. 38 skreśla się pkt 1; 

 

Poprawka 
KGN, 
KBFP 
poparta przez 
połączone komisje 
 

71)  w art. 38 w pkt 2 wyrazy „, który wchodzi” zastępuje się wyrazami 

„oraz art. 37 ust. 3 i 4, które wchodzą”; 

 

Poprawka 
KGN, 
KBFP 
poparta przez 
połączone komisje 
 

72)  w art. 38 w pkt 2 wyrazy „po upływie 3 miesięcy od dnia wejścia 

w życie ustawy” zastępuje się wyrazami „z dniem 1 stycznia 2015 r.”. 

 

Poprawka 
KGN, 
KBFP 
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 

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


