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3) ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 591), 

w której uregulowaniach wyłączając Państwową Inspekcję Pracy z kręgu uprawnionych do 

otrzymywania wyciągów z rejestru podmiotów (przysługujączch na wniosek), nakłada się na 

urzędy statystyczne obowiązek udostępniania - z urzędu, nieodpłatnie i co kwartał, 

Państwowej Inspekcji Pracy oraz Państwowej Inspekcji Sanitarnej, zgromadzone w rejestrze 

podmiotów informacje o podmiotach deklarujących zatrudnienie pracowników (z numerem 

identyfikacyjnym i zakodowanym opisem informacji objętych rejestrem) w zakresie 

niezbędnym do wykonywania zadań tych organów (art. 3), 

4) ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników 

i płatników (Dz. U. z 2004 r. Nr 269, poz. 2681, z późn. zm.) – skrócenie terminu 

potwierdzenia nadania NIP dla osób niefizycznych (art. 4). 

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Projekt ustawy stanowił przedłożenie rządowe, które wpłynęło do Sejmu 6 września br. 

Pierwsze czytanie projektu odbyło się 10 października br. na 23. posiedzeniu Sejmu, który 

skierował go do rozpatrzenia przez Komisję Gospodarki. Komisja przygotowała 

sprawozdanie, w którym wnosi o przyjęcie projektu w brzmieniu zawartym w przedłożeniu. 

W dyskusji nad uregulowaniami projektu akcentowano jego znaczenie w kontekście ułatwień 

dla prowadzących działalność gospodarczą oraz oszczędności finansowych.  

Drugie czytanie odbyło się na 25. posiedzeniu Sejmu. Ponieważ nie zgłoszono 

poprawek, na tym samym posiedzeniu Sejm przeszedł do trzeciego czytania.  

Ustawa została poparta 426 głosami za, 2 osoby były przeciwne przyjęciu ustawy, nikt 

się nie wstrzymał od głosu. 

Ustawa nie budzi zastrzeżeń legislacyjnych. 

Główny legislator 

Bożena Langner 


