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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

 

Materiał porównawczy 

do ustawy z dnia 9 maja 2014 r. 

 

o informowaniu o cenach towarów i usług 

 

(druk nr 637) 

 

 

USTAWA z dnia 20 maja 1971 r. – KODEKS WYKROCZEŃ (Dz. U. z 2013 r. poz. 482, z 

późn. zm.) 

Art. 137. 

[§ 1. Kto w przedsiębiorstwie handlowym lub usługowym narusza przepisy o obowiązku 

uwidaczniania cen lub ilości nominalnej, 

podlega karze grzywny do 1.500 złotych albo karze nagany.] 

§ 2. Kierownik punktu sprzedaży detalicznej lub zakładu gastronomicznego, który nie ma 

faktur albo innych dowodów dostawy lub przyjęcia na towary przechowywane w 

punkcie sprzedaży detalicznej lub zakładzie gastronomicznym, 

podlega karze aresztu albo grzywny. 

 

 

 

USTAWA z dnia 26 lipca 1991 r. O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB 

FIZYCZNYCH (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.) 

 

Art. 23. 

1. Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów: 

pkt 1-24 pominięto 

[25) kwot dodatkowych, które, zgodnie z przepisami o cenach, podlegają wpłaceniu do 

budżetu państwa;] 

pkt 26-62 w ust. 1 pominięto 

ust. 2-8 pominięto 
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USTAWA z dnia 28 września 1991 r. O KONTROLI SKARBOWEJ (Dz. U. z 2011 r. Nr 41, 

poz. 214, z późn. zm.) 

Art. 2. 

1. Do zakresu kontroli skarbowej należy: 

1) kontrola rzetelności deklarowanych podstaw opodatkowania oraz prawidłowości 

obliczania i wpłacania podatków stanowiących dochód budżetu państwa, a także 

innych należności pieniężnych budżetu państwa lub państwowych funduszy 

celowych; 

2) ujawnianie i kontrola niezgłoszonej do opodatkowania działalności gospodarczej; 

3) kontrola źródeł pochodzenia majątku oraz przychodów nieznajdujących pokrycia w 

ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych; 

4) kontrola celowości i zgodności z prawem gospodarowania środkami publicznymi 

oraz środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej i międzynarodowych instytucji 

finansowych, z wyłączeniem kontroli celowości wykorzystania środków zaliczanych 

do dochodów własnych i subwencji ogólnej jednostki samorządu terytorialnego; 

5) kontrola wywiązywania się z warunków finansowania pomocy ze środków, o 

których mowa w pkt 4; 

6) kontrola prawidłowości przekazywania środków własnych do budżetu Unii 

Europejskiej; 

7) audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej oraz 

niepodlegającymi zwrotowi środkami z innych źródeł zagranicznych, w tym 

certyfikacja i wydawanie deklaracji zamknięcia, zwany dalej "audytem"; 

8) badanie celowości w czasie podejmowania decyzji i zgodności z prawem 

wykorzystania i rozporządzania mieniem państwowym, a w szczególności 

ujawnianie niedoborów, a także innych szkód w tym mieniu; 

9) badanie wykorzystania mienia otrzymanego od Skarbu Państwa w celu realizacji 

zadań publicznych oraz prawidłowości prywatyzacji mienia Skarbu Państwa; 

10) kontrola rzetelności wypełniania zobowiązań wynikających z udzielonych przez 

Skarb Państwa poręczeń i gwarancji; 

11) kontrola zgodności wykorzystania środków, których spłatę poręczył lub gwarantował 

Skarb Państwa, z ich przeznaczeniem; 

12) zapobieganie i wykrywanie naruszeń krajowych przepisów celnych oraz ściganie 

naruszeń krajowych lub wspólnotowych przepisów celnych przez wykonywanie 

nadzoru transgranicznego osób, miejsc, środków transportu i towarów oraz dostawy 

kontrolowanej, w rozumieniu Konwencji sporządzonej na podstawie artykułu K.3 

Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie wzajemnej pomocy i współpracy między 

administracjami celnymi, sporządzonej w Brukseli dnia 18 grudnia 1997 r. (Dz. U. z 

2008 r. Nr 6, poz. 31); 

13) (uchylony); 

14) kontrola oświadczeń o stanie majątkowym osób - obowiązanych do ich składania - 

zatrudnionych lub pełniących służbę w jednostkach organizacyjnych administracji 

celnej, podatkowej oraz kontroli skarbowej podległych ministrowi właściwemu do 

spraw finansów publicznych, w tym w urzędzie obsługującym tego ministra; 
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[14a) badanie prawidłowości stosowania cen urzędowych i marż handlowych 

urzędowych - w granicach i na zasadach określonych w odrębnych przepisach;] 

14b) zapobieganie i ujawnianie przestępstw, o których mowa w art. 228-231 Kodeksu 

karnego, popełnianych przez osoby zatrudnione lub pełniące służbę w jednostkach 

organizacyjnych podległych ministrowi właściwemu do spraw finansów 

publicznych; 

15) (uchylony); 

16) badanie przestrzegania przez rezydentów i nierezydentów ograniczeń i obowiązków 

określonych w przepisach prawa dewizowego oraz warunków udzielonych na ich 

podstawie zezwoleń dewizowych, a także warunków wykonywania działalności 

kantorowej; 

17) (uchylony); 

18) współdziałanie ze Służbą Celną w zakresie zwalczania przestępstw skarbowych, o 

których mowa w art. 107 § 1 Kodeksu karnego skarbowego. 

2. W ramach kontroli skarbowej prowadzonej w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1-3, 

badaniu może podlegać również rzetelność deklarowanych podstaw opodatkowania oraz 

prawidłowość obliczania i wpłacania zobowiązań podatkowych stanowiących dochód 

jednostek samorządu terytorialnego. 

2a. W ramach kontroli skarbowej prowadzonej w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1-3, 

kontrola może obejmować również rozpoznawanie, wykrywanie, zapobieganie i 

zwalczanie przestępstw i wykroczeń przeciwko prawom własności intelektualnej. 

3. (uchylony). 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 15 lutego 1992 r. O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB 

PRAWNYCH (Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397, z późn. zm.) 

 

Art. 16. 

1. Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów: 

pkt 1-31 pominięto 

[32) kwot dodatkowych, które zgodnie z przepisami o cenach podlegają wpłaceniu do 

budżetu państwa;] 

pkt 33-68 w ust. 1 pominięto 

ust. 1a-9 pominięto 
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USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. – ORDYNACJA PODATKOWA (Dz. U. z 2012 r. poz. 

749, z późn. zm.) 

Art. 2. 

§ 1. Przepisy ustawy stosuje się do: 

1) podatków, opłat oraz niepodatkowych należności budżetu państwa oraz budżetów 

jednostek samorządu terytorialnego, do których ustalania lub określania 

uprawnione są organy podatkowe; 

2) (uchylony); 

3) opłaty skarbowej oraz opłat, o których mowa w przepisach o podatkach i opłatach 

lokalnych; 

4) spraw z zakresu prawa podatkowego innych niż wymienione w pkt 1, należących 

do właściwości organów podatkowych. 

§ 2. Jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej, przepisy działu III stosuje się również do 

opłat oraz niepodatkowych należności budżetu państwa, do których ustalenia lub 

określenia uprawnione są inne niż wymienione w § 1 pkt 1 organy. 

§ 3. Organom, o których mowa w § 2, przysługują uprawnienia organów podatkowych. 

[§ 4. Przepisów ustawy nie stosuje się do świadczeń pieniężnych wynikających ze stosunków 

cywilnoprawnych oraz do opłat za usługi, do których stosuje się przepisy o cenach.] 

<§ 4. Przepisów ustawy nie stosuje się do świadczeń pieniężnych wynikających ze 

stosunków cywilnoprawnych.> 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 4 września 1997 r. O DZIAŁACH ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ (Dz. U. 

z 2013 r. poz. 743 i 984 oraz z 2014 r. poz. 496) 

 

Art. 8. 

1. Dział finanse publiczne obejmuje sprawy realizacji dochodów i wydatków budżetu 

państwa.  

2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych odpowiada, na zasadach, w trybie i w 

granicach określonych odrębnymi przepisami, w szczególności za: 

1) realizację dochodów z podatków bezpośrednich, pośrednich oraz opłat; 

2) koordynowanie i organizowanie współpracy finansowej, kredytowej i płatniczej z 

zagranicą, współdziałanie w opracowywaniu związanych z tym spraw oraz 

współpracę z międzynarodowymi organizacjami finansowymi; 

3) realizację przepisów dotyczących ceł; 

3a) współpracę w tworzeniu Wspólnej Taryfy Celnej; 

4) finansowanie jednostek realizujących zadania objęte budżetem państwa i 

finansowanie samorządu terytorialnego; 
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5) dochodzenie należności Skarbu Państwa; 

6) gry losowe, zakłady wzajemne, gry na automatach i gry na automatach o niskich 

wygranych; 

7) rachunkowość i rewizję finansową; 

8) prawo dewizowe; 

9) bilans finansów sektora publicznego i prognozowanie bilansu płatniczego; 

10) kontrolę skarbową oraz nadzór nad organami kontroli skarbowej; 

10a) koordynację kontroli zarządczej i audytu wewnętrznego w jednostkach sektora 

finansów publicznych; 

10b) sprawy odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych; 

[11) ceny.] 

3. (uchylony). 

4. Ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych podlegają Generalny Inspektor 

Kontroli Skarbowej, Szef Służby Celnej, dyrektorzy izb skarbowych i naczelnicy 

urzędów skarbowych. 

 

 

 

USTAWA z dnia 6 września 2001 r. O TRANSPORCIE DROGOWYM (Dz. U. z 2013 r. 

poz. 1414 oraz z 2014 r. poz. 486) 

Art. 11a. 

1. Zabrania się przedsiębiorcy posiadania wypisów z zezwolenia na wykonywanie zawodu 

przewoźnika drogowego i wypisów z licencji wspólnotowej w łącznej liczbie 

przekraczającej liczbę pojazdów, dla których został udokumentowany wymóg zdolności 

finansowej, zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009. 

2. Przedsiębiorca jest obowiązany zwrócić ponadliczbowe wypisy do organu, który je wydał 

w terminie 7 dni od dnia, w którym łączna liczba wypisów przekroczyła liczbę pojazdów, 

dla których został udokumentowany wymóg zdolności finansowej, zgodnie z art. 7 

rozporządzenia (WE) nr 1071/2009. 

 

<Art. 11b. 

1. Rada gminy może ustalać ceny za przewozy taksówkami na terenie gminy. W 

mieście stołecznym Warszawie uprawnienia te przysługują Radzie Warszawy. 

2. Rada gminy określa strefy cen (stawki taryfowe) obowiązujące przy przewozie osób i 

ładunków taksówkami. 

Art. 11c. 

Ceny i stawki taryfowe, o których mowa w art. 11b, mają charakter cen i stawek 

taryfowych maksymalnych.> 
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USTAWA z dnia 18 kwietnia 2002 r. O STANIE KLĘSKI ŻYWIOŁOWEJ (Dz. U. z 2014 r. 

poz. 333) 

Art. 20. 

Ograniczenia wolności i praw człowieka i obywatela w stanie klęski żywiołowej stosuje się 

do osób fizycznych zamieszkałych lub czasowo przebywających na obszarze, na którym 

został wprowadzony stan klęski żywiołowej, oraz odpowiednio do osób prawnych i jednostek 

organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, mających siedzibę lub prowadzących 

działalność na obszarze, na którym został wprowadzony stan klęski żywiołowej, z 

zastrzeżeniem art. 24 i art. 25. 

 

Art. 21. 

1. Ograniczenia, o których mowa w art. 20, mogą polegać na: 

1) zawieszeniu działalności określonych przedsiębiorców; 

2) nakazie lub zakazie prowadzenia działalności gospodarczej określonego rodzaju; 

3) nakazaniu pracodawcy oddelegowania pracowników do dyspozycji organu 

kierującego działaniami prowadzonymi w celu zapobieżenia skutkom klęski 

żywiołowej lub ich usunięcia; 

4) całkowitej lub częściowej reglamentacji zaopatrzenia w określonego rodzaju 

artykuły; 

<4a) zakazie okresowego podwyższania cen na towary lub usługi określonego 

rodzaju; 

4b) nakazie stosowania cen ustalonych na towary lub usługi mające podstawowe 

znaczenie dla kosztów utrzymania konsumentów;> 

5) obowiązku poddania się badaniom lekarskim, leczeniu, szczepieniom ochronnym 

oraz stosowaniu innych środków profilaktycznych i zabiegów, niezbędnych do 

zwalczania chorób zakaźnych oraz skutków skażeń chemicznych i 

promieniotwórczych; 

6) obowiązku poddania się kwarantannie; 

7) obowiązku stosowania środków ochrony roślin lub innych środków 

zapobiegawczych niezbędnych do zwalczania organizmów szkodliwych dla ludzi, 

zwierząt lub roślin; 

8) obowiązku stosowania określonych środków zapewniających ochronę środowiska; 

9) obowiązku stosowania środków lub zabiegów niezbędnych do zwalczania chorób 

zakaźnych zwierząt; 

10) obowiązku opróżnienia lub zabezpieczenia lokali mieszkalnych bądź innych 

pomieszczeń; 

11) dokonaniu przymusowych rozbiórek i wyburzeń budynków lub innych obiektów 

budowlanych albo ich części; 

12) nakazie ewakuacji w ustalonym czasie z określonych miejsc, obszarów i obiektów; 

13) nakazie lub zakazie przebywania w określonych miejscach i obiektach oraz na 

określonych obszarach; 
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14) zakazie organizowania lub przeprowadzania imprez masowych; 

15) nakazie lub zakazie określonego sposobu przemieszczania się; 

16) wykorzystaniu, bez zgody właściciela lub innej osoby uprawnionej, nieruchomości i 

rzeczy ruchomych; 

17) zakazie prowadzenia strajku w odniesieniu do określonych kategorii pracowników 

lub w określonych dziedzinach; 

18) ograniczeniu lub odstąpieniu od określonych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, 

jednakże niepowodującym bezpośredniego narażenia życia lub zdrowia pracownika; 

19) wykonywaniu świadczeń osobistych i rzeczowych określonych w art. 22. 

2. Ograniczenia, o których mowa w art. 20, w stosunku do osób zatrudnionych u 

pracodawcy, wobec którego został wydany nakaz prowadzenia działalności gospodarczej 

określonego rodzaju, mogą polegać na: 

1) zmianie systemu, wymiaru i rozkładu czasu pracy, w tym wydłużeniu okresu 

rozliczeniowego do dwunastu miesięcy, na zasadach określonych w Kodeksie pracy; 

2) obowiązku pracy w niedziele, święta i dni wolne od pracy wynikające z rozkładu 

czasu pracy w pięciodniowym tygodniu pracy, w tym wydłużeniu okresu 

rozliczeniowego do dwunastu miesięcy, na zasadach określonych w Kodeksie pracy; 

3) powierzeniu pracownikowi wykonywania pracy innego rodzaju niż wynikający z 

nawiązanego stosunku pracy; w takim przypadku pracownik zachowuje prawo do 

dotychczasowego wynagrodzenia, obliczonego według zasad obowiązujących przy 

obliczaniu wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego. 

3. Ograniczenia, o których mowa w ust. 2, nie mogą być stosowane wobec pracowników 

młodocianych, osób niepełnosprawnych oraz kobiet w ciąży i karmiących. 

 

Art. 27. 

1. Kto w czasie stanu klęski żywiołowej: 

1) wbrew zakazowi określonemu w art. 21 ust. 1 pkt 1 prowadzi działalność 

gospodarczą, 

2) wbrew zakazowi określonemu w art. 21 ust. 1 pkt 2 prowadzi działalność 

gospodarczą określonego rodzaju, 

3) wbrew nakazowi określonemu w art. 21 ust. 1 pkt 2 nie podejmuje działalności 

gospodarczej określonego rodzaju, 

4) wbrew nakazowi określonemu w art. 21 ust. 1 pkt 3 nie oddeleguje pracowników do 

dyspozycji organu kierującego działaniami prowadzonymi w celu zapobieżenia 

skutkom klęski żywiołowej lub ich usunięcia, 

5) wbrew nakazowi określonemu w art. 21 ust. 1 pkt 4 narusza zasady reglamentacji 

zaopatrzenia w określonego rodzaju artykuły, 

<5a) wbrew zakazowi określonemu w art. 21 ust. 1 pkt 4a podwyższa ceny na 

towary lub usługi,  

5b) wbrew nakazowi określonemu w art. 21 ust. 1 pkt 4b stosuje ceny inne niż 

ustalone na towary lub usługi,> 

6) wbrew obowiązkowi określonemu w art. 21 ust. 1 pkt 5 i 6 nie poddaje się badaniom 

lekarskim, leczeniu, szczepieniom ochronnym oraz stosowaniu innych środków 
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profilaktycznych i zabiegów niezbędnych do zwalczania chorób zakaźnych oraz 

skutków skażeń chemicznych i promieniotwórczych, a także nie poddaje się 

obowiązkowi kwarantanny, 

7) wbrew obowiązkowi określonemu w art. 21 ust. 1 pkt 7 nie stosuje środków ochrony 

roślin lub innych środków zapobiegawczych niezbędnych do zwalczania 

organizmów szkodliwych dla ludzi, zwierząt lub roślin, 

8) wbrew obowiązkowi określonemu w art. 21 ust. 1 pkt 8 nie stosuje określonych 

środków zapewniających ochronę środowiska, 

9) wbrew obowiązkowi określonemu w art. 21 ust. 1 pkt 9 nie stosuje środków lub 

zabiegów niezbędnych do zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, 

10) wbrew obowiązkowi określonemu w art. 21 ust. 1 pkt 10 nie opróżnia lub nie 

zabezpiecza lokalu mieszkalnego lub innych pomieszczeń, 

11) wbrew obowiązkowi określonemu w art. 21 ust. 1 pkt 11 nie dokonuje 

przymusowych rozbiórek i wyburzeń budynków lub innych obiektów budowlanych 

albo ich części, 

12) wbrew obowiązkowi określonemu w art. 21 ust. 1 pkt 12 nie stosuje się do nakazu 

ewakuacji w ustalonym czasie z określonych miejsc, obszarów lub obiektów, 

13) wbrew obowiązkowi określonemu w art. 21 ust. 1 pkt 13 nie stosuje się do nakazu 

albo zakazu przebywania w określonych miejscach i obiektach oraz na określonych 

obszarach, 

14) wbrew zakazowi określonemu w art. 21 ust. 1 pkt 14 i 17 narusza wprowadzone 

ograniczenia organizując lub przeprowadzając imprezę masową albo strajk, 

15) wbrew obowiązkowi określonemu w art. 21 ust. 1 pkt 15 nie stosuje się do nakazu 

albo zakazu określonego sposobu przemieszczania się, 

16) wbrew obowiązkowi określonemu w art. 21 ust. 1 pkt 19 nie wykonuje świadczeń 

osobistych lub rzeczowych albo nie wykonuje ich w pełnym zakresie, 

17) wbrew obowiązkowi określonemu w art. 21 ust. 2 nie stosuje się do wprowadzonych 

ograniczeń w zakresie prawa pracy, 

18) wbrew obowiązkowi określonemu w art. 24 nie stosuje się do wprowadzonych 

ograniczeń w transporcie drogowym, kolejowym lub lotniczym albo w ruchu 

jednostek pływających na śródlądowych drogach wodnych, na morskich wodach 

wewnętrznych lub morzu terytorialnym, 

19) wbrew obowiązkowi określonemu w art. 25 nie stosuje się do wprowadzonych 

ograniczeń w pracy urządzeń radiowych nadawczych lub nadawczo-odbiorczych, w 

wykonywaniu usług telekomunikacyjnych, pocztowych usług o charakterze 

powszechnym lub usług kurierskich, 

20) wbrew obowiązkowi określonemu w art. 26 nie publikuje lub nie zamieszcza 

komunikatów i decyzji związanych z działaniami podejmowanymi w celu 

zapobieżenia skutkom klęski żywiołowej lub ich usunięcia 

podlega karze aresztu albo grzywny. 

2. Rozpoznawanie spraw określonych w ust. 1 następuje w trybie przepisów o postępowaniu 

w sprawach o wykroczenia w postępowaniu przyśpieszonym. 
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USTAWA z dnia 21 czerwca 2002 r. O STANIE WYJĄTKOWYM (Dz. U. Nr 113, poz. 985, 

z późn. zm.) 

Art. 21. 

W czasie stanu wyjątkowego mogą być wprowadzone ograniczenia wolności i praw 

człowieka i obywatela w zakresie: 

1) dostępu do towarów konsumpcyjnych, poprzez całkowitą lub częściową 

reglamentację zaopatrzenia ludności, 

<1a) swobody uzgadniania cen przez strony umowy, poprzez zakazanie okresowego 

podwyższania cen na towary lub usługi określonego rodzaju albo nakazanie 

stosowania cen ustalonych na towary lub usługi mające podstawowe znaczenie 

dla kosztów utrzymania konsumentów,> 

2) wolności działalności gospodarczej, poprzez nakazanie okresowego zaniechania 

prowadzenia działalności gospodarczej określonego rodzaju albo ustanowienie 

obowiązku uzyskania zezwolenia na rozpoczęcie działalności gospodarczej 

określonego rodzaju, 

3) działalności edukacyjnej, poprzez okresowe zawieszenie zajęć dydaktycznych w 

szkołach włącznie ze szkołami wyższymi, z wyjątkiem szkół duchownych i 

seminariów duchownych, 

4) obrotu krajowymi środkami płatniczymi, obrotu dewizowego oraz działalności 

kantorowej, 

5) transportu drogowego, kolejowego i lotniczego oraz w ruchu jednostek pływających 

na morskich wodach wewnętrznych i na morzu terytorialnym, a także na 

śródlądowych drogach wodnych, 

6) funkcjonowania systemów łączności oraz działalności telekomunikacyjnej i 

pocztowej, poprzez nakazanie wyłączenia urządzeń łączności lub zawieszenia 

świadczenia usług, na czas określony, a także poprzez nakazanie niezwłocznego 

złożenia do depozytu właściwego organu administracji rządowej radiowych i 

telewizyjnych urządzeń nadawczych i nadawczo-odbiorczych lub ustalenie innego 

sposobu ich zabezpieczenia przed wykorzystaniem w sposób zagrażający 

konstytucyjnemu ustrojowi państwa, bezpieczeństwu obywateli albo porządkowi 

publicznemu, 

7) prawa posiadania broni palnej, amunicji i materiałów wybuchowych oraz innych 

rodzajów broni lub określonych przedmiotów, poprzez nakazanie niezwłocznego 

złożenia do depozytu właściwego organu administracji rządowej albo zakazanie 

noszenia, 

8) dostępu do informacji publicznej. 

 

Art. 22. 

1. Rada Ministrów, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, określa, w drodze rozporządzeń, szczegółowy 

tryb i sposoby oraz obszarowy, podmiotowy i przedmiotowy zakres wprowadzenia i 

stosowania ograniczeń wolności i praw człowieka i obywatela ustalonych przez 

Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w rozporządzeniach, o których mowa w art. 3 ust. 1 

i art. 5 ust. 1, uwzględniając w możliwym stopniu minimalizację indywidualnych i 

społecznych uciążliwości wynikających ze stosowania tych ograniczeń. 
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2. Jeżeli stan wyjątkowy został wprowadzony na obszarze jednego województwa lub jego 

części, określone w ust. 1 kompetencje Rady Ministrów przejmuje właściwy wojewoda. 

3. Określone w art. 21 ograniczenia wolności i praw człowieka i obywatela ustalone przez 

Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w rozporządzeniach, o których mowa w art. 3 ust. 1 

i art. 5 ust. 1, wprowadza się i stosuje w drodze rozporządzeń wydawanych przez: 

1) właściwego ministra - w przypadku jeżeli ograniczenie określone w art. 21 pkt 3 

dotyczy szkół jemu podległych, 

2) ministra właściwego do spraw finansów publicznych po zasięgnięciu opinii Prezesa 

Narodowego Banku Polskiego - w przypadku ograniczenia określonego w art. 21 

pkt 4, 

3) ministrów właściwych do spraw transportu i gospodarki morskiej działających w 

porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej oraz ministrem właściwym do spraw 

wewnętrznych - w przypadku ograniczeń określonych w art. 21 pkt 5, 

4) ministra właściwego do spraw łączności działającego w porozumieniu z ministrem 

właściwym do spraw wewnętrznych, Ministrem Obrony Narodowej i ministrem 

właściwym do spraw finansów publicznych oraz po zasięgnięciu opinii Prezesa 

Narodowego Banku Polskiego w odniesieniu do bankowych systemów 

telekomunikacyjnych - w przypadku ograniczeń określonych w art. 21 pkt 6, 

5) ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz Ministra Obrony Narodowej w 

odniesieniu do żołnierzy zawodowych - w przypadku ograniczeń określonych w art. 

21 pkt 7, 

[6) właściwego wojewodę - w przypadku stosowania ograniczenia określonego w art. 

21 pkt 3 do szkół, z wyłączeniem szkół wyższych, oraz stosowania ograniczeń 

określonych w art. 21 pkt 1, 2 i 5, jeżeli stan wyjątkowy wprowadzono na obszarze 

jednego województwa lub jego części.] 

<6) właściwego wojewodę – w przypadku stosowania ograniczenia określonego w 

art. 21 pkt 3 do szkół, z wyłączeniem szkół wyższych, oraz stosowania 

ograniczeń określonych w art. 21 pkt 1, 1a, 2 i 5, jeżeli stan wyjątkowy 

wprowadzono na obszarze jednego województwa lub jego części.> 

4. W rozporządzeniach, o których mowa w ust. 3, określa się szczegółowy tryb i sposoby 

oraz obszarowy, podmiotowy i przedmiotowy zakres wprowadzenia i stosowania 

ograniczeń wolności i praw człowieka i obywatela, uwzględniając w możliwym stopniu 

minimalizację indywidualnych i społecznych uciążliwości wynikających ze stosowania 

tych ograniczeń. 

 

Art. 23. 

1. Kto w czasie stanu wyjątkowego: 

1) wbrew zakazowi określonemu w art. 16 ust. 1 pkt 1 organizuje lub przeprowadza 

zgromadzenie, 

2) wbrew zakazowi określonemu w art. 16 ust. 1 pkt 2 organizuje lub przeprowadza 

imprezę masową albo inną imprezę artystyczną lub rozrywkową, niebędącą imprezą 

masową, 
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3) wbrew zakazowi określonemu w art. 16 ust. 1 pkt 3-5 uczestniczy w strajku lub innej 

akcji protestacyjnej pracowników lub rolników, albo akcji protestacyjnej studentów 

zorganizowanej przez studenckie samorządy, stowarzyszenia lub organizacje, 

4) wbrew zakazowi określonemu w art. 16 ust. 1 pkt 6 lit. a) tworzy stowarzyszenie, 

partię polityczną, związek zawodowy, organizację społeczno-zawodową rolników, 

organizację pracodawców, ruch obywatelski, dobrowolne zrzeszenie lub fundację, 

5) wbrew nakazowi określonemu w art. 16 ust. 1 pkt 6 lit. b) uczestniczy w działalności 

zarejestrowanego stowarzyszenia, partii politycznej, związku zawodowego, 

organizacji społeczno-zawodowej rolników, organizacji pracodawców, ruchu 

obywatelskiego, dobrowolnego zrzeszenia lub fundacji, 

6) wbrew obowiązkowi określonemu w art. 18 ust. 1 nie posiada przy sobie dowodu 

osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość, 

7) wbrew nakazowi lub zakazowi określonemu w art. 18 ust. 2 pkt 1 przebywa lub nie 

opuszcza w ustalonym czasie oznaczonego miejsca, obiektu lub obszaru, 

8) wbrew nakazowi określonemu w art. 18 ust. 2 pkt 2 zmienia miejsce pobytu stałego 

lub czasowego bez wymaganego zezwolenia, 

9) wbrew nakazowi określonemu w art. 18 ust. 2 pkt 3 nie zgłasza w ustalonym 

terminie organowi ewidencji ludności lub Policji przybycia do określonej 

miejscowości, 

10) wbrew zakazowi określonemu w art. 18 ust. 2 pkt 4 utrwala za pomocą środków 

technicznych wygląd lub inną cechę określonego miejsca, obiektu lub obszaru, 

11) wbrew nakazowi określonemu w art. 21 pkt 1 narusza zasady reglamentacji 

zaopatrzenia ludności, 

<11a) wbrew zakazowi określonemu w art. 21 pkt 1a podwyższa ceny na towary lub 

usługi określonego rodzaju albo nie stosuje się do nakazu stosowania cen w 

wysokości ustalonej na towary lub usługi określonego rodzaju,> 

12) wbrew obowiązkowi określonemu w art. 21 pkt 2 nie stosuje się do nakazu 

zaniechania prowadzenia działalności gospodarczej określonego rodzaju, albo bez 

wymaganego zezwolenia rozpoczyna działalność gospodarczą określonego rodzaju, 

13) wbrew zakazowi określonemu w art. 21 pkt 3 organizuje lub przeprowadza zajęcia 

dydaktyczne w szkołach, 

14) wbrew zakazowi określonemu w art. 21 pkt 4 nie stosuje się do wprowadzonych 

ograniczeń w obrocie krajowymi środkami płatniczymi, obrocie dewizowym oraz 

działalności kantorowej, 

15) wbrew obowiązkowi określonemu w art. 21 pkt 5 nie stosuje się do ograniczeń w 

transporcie drogowym, kolejowym lub lotniczym, albo w ruchu jednostek 

pływających na morskich wodach wewnętrznych, morzu terytorialnym lub na 

śródlądowych drogach wodnych, 

16) wbrew obowiązkowi określonemu w art. 21 pkt 6 nie stosuje się do nakazu 

wyłączenia na czas określony urządzeń łączności lub zawieszenia świadczenia usług, 

albo nakazu niezwłocznego złożenia do depozytu radiowych i telewizyjnych 

urządzeń nadawczych i nadawczo-odbiorczych lub innego sposobu ich 

zabezpieczenia, 
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17) wbrew obowiązkowi określonemu w art. 21 pkt 7 nie stosuje się do nakazu 

niezwłocznego złożenia do depozytu broni palnej, amunicji, materiałów 

wybuchowych, innych rodzajów broni lub określonych przedmiotów, albo zakazu 

ich noszenia, 

18) wbrew obowiązkowi określonemu w art. 21 pkt 8 nie stosuje się do wprowadzonych 

ograniczeń w dostępie do informacji publicznej 

- podlega karze aresztu albo grzywny. 

2. Rozpoznawanie spraw, określonych w ust. 1, następuje w trybie przepisów o 

postępowaniu w sprawach o wykroczenia w postępowaniu przyśpieszonym. 

 

 

 

USTAWA z dnia 29 sierpnia 2002 r. O STANIE WOJENNYM ORAZ O 

KOMPETENCJACH NACZELNEGO DOWÓDCY SIŁ ZBROJNYCH I ZASADACH 

JEGO PODLEGŁOŚCI KONSTYTUCYJNYM ORGANOM RZECZYPOSPOLITEJ 

POLSKIEJ (Dz. U. Nr 156, poz. 1301, z późn. zm.) 

 

Art. 24. 

1. W czasie stanu wojennego mogą być wprowadzone ograniczenia wolności i praw 

człowieka i obywatela w zakresie: 

1) dostępu do towarów konsumpcyjnych, poprzez całkowitą lub częściową 

reglamentację zaopatrzenia ludności; 

<1a) swobody uzgadniania cen przez strony umowy, poprzez zakazanie 

okresowego podwyższania cen na towary lub usługi określonego rodzaju albo 

nakazanie stosowania cen ustalonych na towary lub usługi mające podstawowe 

znaczenie dla kosztów utrzymania konsumentów,> 

2) wolności działalności gospodarczej, poprzez nakazanie okresowego zaniechania 

prowadzenia działalności gospodarczej określonego rodzaju albo ustanowienie 

obowiązku uzyskania zezwolenia na rozpoczęcie działalności gospodarczej 

określonego rodzaju; 

3) działalności edukacyjnej, poprzez okresowe zawieszenie zajęć dydaktycznych w 

szkołach, włącznie ze szkołami wyższymi, z wyjątkiem szkół duchownych i 

seminariów duchownych; 

4) obrotu krajowymi środkami płatniczymi, obrotu dewizowego oraz działalności 

kantorowej; 

5) funkcjonowania systemów łączności oraz działalności telekomunikacyjnej i 

pocztowej, poprzez nakazanie wyłączenia urządzeń łączności lub zawieszenia 

świadczenia usług, na czas określony, a także poprzez nakazanie niezwłocznego 

złożenia do depozytu właściwego organu administracji rządowej radiowych i 

telewizyjnych urządzeń nadawczych i nadawczo-odbiorczych lub ustalenie innego 

sposobu ich zabezpieczenia przed wykorzystaniem w sposób zagrażający 

bezpieczeństwu lub obronności państwa; 
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6) prawa posiadania broni palnej, amunicji i materiałów wybuchowych oraz innych 

rodzajów broni lub określonych przedmiotów, poprzez nakazanie niezwłocznego 

złożenia do depozytu właściwego organu administracji rządowej albo zakazanie 

noszenia; 

7) dostępu do informacji publicznej. 

2. Określone w ust. 1 ograniczenia wolności i praw człowieka i obywatela ustalone przez 

Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w rozporządzeniu, o którym mowa w art. 3 ust. 1, 

wprowadza się i stosuje w drodze rozporządzeń wydawanych przez: 

[1) Radę Ministrów - w przypadku ograniczeń określonych w ust. 1 pkt 1, 2 i 7;] 

<1) Radę Ministrów – w przypadku ograniczeń określonych w ust. 1 pkt 1, 1a, 2 

i 7,> 

2) właściwego ministra - w przypadku jeżeli ograniczenie określone w ust. 1 pkt 3 

dotyczy szkół jemu podległych; 

3) ministra właściwego do spraw finansów publicznych, po zasięgnięciu opinii Prezesa 

Narodowego Banku Polskiego - w przypadku ograniczenia określonego w ust. 1 

pkt 4; 

4) ministra właściwego do spraw łączności, działającego w porozumieniu z ministrem 

właściwym do spraw wewnętrznych, Ministrem Obrony Narodowej i ministrem 

właściwym do spraw finansów publicznych oraz po zasięgnięciu opinii Prezesa 

Narodowego Banku Polskiego w odniesieniu do bankowych systemów 

telekomunikacyjnych - w przypadku ograniczeń określonych w ust. 1 pkt 5; 

5) ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz Ministra Obrony Narodowej w 

odniesieniu do żołnierzy zawodowych - w przypadku ograniczeń określonych w ust. 

1 pkt 6; 

6) właściwego wojewodę - w przypadku stosowania ograniczenia określonego w ust. 1 

pkt 3 do szkół, z wyłączeniem szkół wyższych. 

3. W rozporządzeniach, o których mowa w ust. 2, określa się szczegółowy tryb i sposoby 

oraz obszarowy, podmiotowy i przedmiotowy zakres wprowadzenia i stosowania 

ograniczeń wolności i praw człowieka i obywatela, uwzględniając w możliwym stopniu 

minimalizację indywidualnych i społecznych uciążliwości wynikających ze stosowania 

tych ograniczeń. 

 

Art. 33. 

1. Kto w czasie stanu wojennego: 

1) wbrew zakazowi określonemu w art. 22 ust. 1 pkt 1 organizuje lub przeprowadza 

zgromadzenie; 

2) wbrew zakazowi określonemu w art. 22 ust. 1 pkt 2 organizuje lub przeprowadza 

imprezę masową albo inną imprezę artystyczną lub rozrywkową, niebędącą imprezą 

masową; 

3) wbrew obowiązkowi określonemu w art. 23 ust. 1 nie posiada przy sobie dowodu 

osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość; 

4) wbrew nakazowi lub zakazowi określonemu w art. 23 ust. 2 pkt 1 przebywa lub nie 

opuszcza w ustalonym czasie oznaczonego miejsca, obiektu lub obszaru; 
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5) wbrew nakazowi określonemu w art. 23 ust. 2 pkt 2 zmienia miejsce pobytu stałego 

lub czasowego bez wymaganego zezwolenia; 

6) wbrew nakazowi określonemu w art. 23 ust. 2 pkt 3 nie zgłasza w ustalonym 

terminie organowi ewidencji ludności lub Policji przybycia do określonej 

miejscowości; 

7) wbrew zakazowi określonemu w art. 23 ust. 2 pkt 4 utrwala przy pomocy środków 

technicznych wygląd lub inną cechę określonego miejsca, obiektu lub obszaru; 

8) wbrew nakazowi określonemu w art. 24 ust. 1 pkt 1 narusza zasady reglamentacji 

żywności; 

<8a) wbrew zakazowi określonemu w art. 24 ust. 1 pkt 1a podwyższa ceny na 

towary lub usługi określonego rodzaju albo nie stosuje się do nakazu stosowania 

cen w wysokości ustalonej na towary lub usługi określonego rodzaju,> 

9) wbrew obowiązkowi określonemu w art. 24 ust. 1 pkt 2 nie stosuje się do nakazu 

okresowego zaniechania prowadzenia działalności gospodarczej określonego rodzaju 

albo bez wymaganego zezwolenia rozpoczyna działalność gospodarczą określonego 

rodzaju; 

10) wbrew zakazowi określonemu w art. 24 ust. 1 pkt 3 organizuje lub przeprowadza 

zajęcia dydaktyczne w szkołach; 

11) wbrew zakazowi określonemu w art. 24 ust. 1 pkt 4 nie stosuje się do 

wprowadzonych ograniczeń w obrocie krajowymi środkami płatniczymi, obrocie 

dewizowym oraz działalności kantorowej; 

12) wbrew obowiązkowi określonemu w art. 24 ust. 1 pkt 5 nie stosuje się do nakazu 

wyłączenia na czas określony urządzeń łączności lub zawieszenia usług albo nakazu 

niezwłocznego złożenia do depozytu radiowych i telewizyjnych urządzeń 

nadawczych i nadawczo-odbiorczych lub innego sposobu ich zabezpieczenia; 

13) wbrew obowiązkowi określonemu w art. 24 ust. 1 pkt 6 nie stosuje się do nakazu 

niezwłocznego złożenia do depozytu broni palnej, amunicji, materiałów 

wybuchowych, innych rodzajów broni lub określonych przedmiotów albo zakazu ich 

noszenia; 

14) wbrew obowiązkowi określonemu w art. 24 ust. 1 pkt 7 nie stosuje się do 

wprowadzonych ograniczeń w dostępie do informacji publicznej; 

15) wbrew obowiązkowi określonemu w art. 25 ust. 1 pkt 1 uchyla się od wykonania 

dodatkowego zadania gospodarczego; 

16) wbrew obowiązkowi określonemu w art. 25 ust. 1 pkt 3 nie wykonuje świadczenia 

polegającego na dostawie na rzecz określonego podmiotu produktów rolno-

spożywczych, nie uprawia określonego gatunku roślin lub nie hoduje określonego 

gatunku zwierząt albo utrudnia lub udaremnia wykonywanie tego obowiązku przez 

osobę do tego zobowiązaną; 

17) w warunkach określonych w art. 25 ust. 1 pkt 4 uniemożliwia osobie uprawnionej 

zajęcie przydzielonego lokalu lub budynku albo uporczywie utrudnia korzystanie z 

przydzielonej części lokalu mieszkalnego lub budynku; 

18) wbrew obowiązkowi określonemu w art. 26 ust. 1 pkt 1 nie stosuje się do 

całkowitego lub częściowego zakazu przewozu osób lub rzeczy w transporcie 

drogowym, kolejowym, lotniczym, morskim lub żegludze śródlądowej albo do 

ograniczenia w tym przewozie; 
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19) wbrew obowiązkowi określonemu w art. 26 ust. 1 pkt 2 nie stosuje się do 

całkowitego albo częściowego zakazu lotów polskich i obcych statków powietrznych 

nad terytorium lądowym lub morzem terytorialnym Rzeczypospolitej Polskiej; 

20) wbrew obowiązkowi określonemu w art. 26 ust. 1 pkt 3 nie stosuje się do 

całkowitego albo częściowego zakazu ruchu polskich i obcych jednostek 

pływających na morskich wodach wewnętrznych, morzu terytorialnym lub na 

śródlądowych drogach wodnych albo do ograniczenia w tym ruchu; 

21) wbrew obowiązkowi określonemu w art. 26 ust. 1 pkt 4 nie stosuje się do 

całkowitego albo częściowego zakazu ruchu pojazdów na drodze publicznej, albo do 

ograniczenia w tym ruchu; 

22) wbrew obowiązkowi określonemu w art. 26 ust. 1 pkt 5 nie wykonuje przewozu na 

potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa; 

23) wbrew obowiązkowi określonemu w art. 29 ust. 1 uchyla się od wykonywania pracy 

- podlega karze aresztu albo grzywny. 

2. Rozpoznawanie spraw określonych w ust. 1 następuje w trybie przepisów o postępowaniu 

w sprawach o wykroczenia w postępowaniu przyśpieszonym. 

 

 

 

USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. – PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (Dz. U. z 

2013 r. poz. 907, z późn. zm.) 

Art. 2. 

Ilekroć w ustawie jest mowa o: 

[1) cenie - należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 

5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. z 2013 r. poz. 385);] 

<1) cenie – należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 

ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. 

poz. …);> 

pkt 1a-13 pominięto 

 

 

 

USTAWA z dnia 10 lipca 2007 r. O NAWOZACH I NAWOŻENIU (Dz. U. Nr 147, poz. 

1033, z późn. zm.) 

Art. 37. 

1. Kto wprowadza do obrotu: 

1) nawozy oznaczone znakiem "NAWÓZ WE", nienależące do typów nawozów 

wyszczególnionych w załączniku nr I do rozporządzenia nr 2003/2003 lub 

niespełniające wymagań jakościowych określonych dla danego typu nawozu w tym 

załączniku, 
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2) nawozy lub środki wspomagające uprawę roślin niezgodnie z warunkami 

określonymi w art. 3 lub 5 

- wycofuje je z obrotu, na własny koszt, oraz wnosi na rachunek urzędu skarbowego, 

właściwego ze względu na siedzibę albo miejsce zamieszkania podmiotu 

wprowadzającego do obrotu nawóz, nawóz oznaczony znakiem "NAWÓZ WE" lub 

środek wspomagający uprawę roślin, opłatę sankcyjną stanowiącą 100 % kwoty należnej 

za sprzedane nawozy, nawozy oznaczone znakiem "NAWÓZ WE" lub środki 

wspomagające uprawę roślin, a w przypadku innej formy zbycia nawozów, nawozów 

oznaczonych znakiem "NAWÓZ WE" lub środków wspomagających uprawę roślin - 100 

% wartości korzyści majątkowej uzyskanej lub którą mógłby uzyskać za wprowadzone 

do obrotu nawozy, nawozy oznaczone znakiem "NAWÓZ WE" lub środki wspomagające 

uprawę roślin. 

2. Inspektor, właściwy ze względu na siedzibę albo miejsce zamieszkania podmiotu 

wprowadzającego do obrotu nawóz, nawóz oznaczony znakiem "NAWÓZ WE" lub 

środek wspomagający uprawę roślin, wydaje decyzję, w której stwierdza: 

1) wprowadzenie do obrotu nawozu oznaczonego znakiem "NAWÓZ WE", 

nienależącego do typów nawozów wyszczególnionych w załączniku nr I do 

rozporządzenia nr 2003/2003 lub niespełniającego wymagań jakościowych dla 

danego typu nawozu określonych w tym załączniku, lub 

2) wprowadzenie do obrotu nawozu lub środka wspomagającego uprawę roślin 

niezgodnie z warunkami określonymi w art. 3 lub 5 

- oraz określa termin jego wycofania z obrotu, ilość wprowadzonego do obrotu nawozu 

lub środka wspomagającego uprawę roślin oraz wysokość opłaty sankcyjnej, o której 

mowa w ust. 1. 

3. Jeżeli wprowadzającym do obrotu nawóz, nawóz oznaczony znakiem "NAWÓZ WE" lub 

środek wspomagający uprawę roślin jest podmiot mający siedzibę albo miejsce 

zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: 

1) opłatę sankcyjną, o której mowa w ust. 1, wnosi się na rachunek urzędu skarbowego, 

którym kieruje Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście; 

2) decyzję, o której mowa w ust. 2, wydaje inspektor właściwy dla województwa 

mazowieckiego. 

4. Inspektor przekazuje właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego ostateczną decyzję, o 

której mowa w ust. 2 i 3. 

5. Jeżeli obowiązek wniesienia opłaty sankcyjnej wynikający z ostatecznej decyzji, o której 

mowa w ust. 2 lub 3, nie został spełniony, właściwy naczelnik urzędu skarbowego 

zawiadamia inspektora, który wystawia tytuł wykonawczy stanowiący podstawę do 

przymusowego ściągnięcia tej opłaty w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym 

w administracji. 

[6. Jeżeli jakość nawozu, nawozu oznaczonego znakiem "NAWÓZ WE" lub środka 

wspomagającego uprawę roślin jest niezgodna z deklaracją producenta, importera lub 

innego podmiotu wprowadzającego ten nawóz do obrotu, stosuje się przepisy art. 11 ust. 

4 i 5 oraz art. 13 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050, z późn. 

zm.).] 
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USTAWA z dnia 16 grudnia 2010 r. O PUBLICZNYM TRANSPORCIE ZBIOROWYM 

(Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13 i Nr 228, poz. 1368 oraz z 2014 r. poz. 423) 

 

Art. 50. 

1. Finansowanie przewozów o charakterze użyteczności publicznej może polegać w 

szczególności na: 

1) pobieraniu przez operatora lub organizatora opłat w związku z realizacją usług 

świadczonych w zakresie publicznego transportu zbiorowego, lub 

2) przekazaniu operatorowi rekompensaty z tytułu: 

a) utraconych przychodów w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do 

ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym, lub 

b) utraconych przychodów w związku ze stosowaniem uprawnień do ulgowych 

przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym ustanowionych na obszarze 

właściwości danego organizatora, o ile zostały ustanowione, lub 

c) poniesionych kosztów w związku ze świadczeniem przez operatora usług w 

zakresie publicznego transportu zbiorowego, lub 

3) udostępnianiu operatorowi przez organizatora środków transportu na realizację 

przewozów w zakresie publicznego transportu zbiorowego. 

2. W przypadku operatora wybranego w trybie, o którym mowa w art. 19 ust. 1 pkt 2, 

przekazanie rekompensaty z tytułu poniesionych kosztów w związku ze świadczeniem 

usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego nie może prowadzić do odzyskania 

całości poniesionych kosztów. 

3. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio do operatora wybranego w trybie, o którym mowa 

w art. 19 ust. 1 pkt 3, jeżeli umowa o świadczenie usług publicznych przyjmie formę 

koncesji na usługi. 

4. W przypadku operatora wybranego w trybie, o którym mowa w art. 19 ust. 1 pkt 2: 

1) pobieranie opłat, o których mowa w ust. 1 pkt 1, stanowi prawo do korzystania z 

usługi, 

2) udostępnianie środków transportu, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, oraz przekazanie 

rekompensaty stanowi płatność koncesjodawcy 

- w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty 

budowlane lub usługi. 

 

<Art. 50a. 

1. Rada gminy może ustalać ceny za usługi przewozowe w publicznym transporcie 

zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w gminnych 

przewozach pasażerskich. W mieście stołecznym Warszawie uprawnienia te 

przysługują Radzie Warszawy.  

2. Rada powiatu może ustalać ceny za usługi przewozowe w publicznym transporcie 

zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w 

powiatowych przewozach pasażerskich. 
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3. Sejmik województwa może ustalać ceny za usługi przewozowe w publicznym 

transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w 

wojewódzkich przewozach pasażerskich. 

Art. 50b. 

Ceny, o których mowa w art. 50a, mają charakter cen maksymalnych.> 

 


