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USTAWA z dnia 28 kwietnia 1936 r. – PRAWO WEKSLOWE (Dz. U. Nr 37, poz. 282 oraz 
z 2006 r. Nr 73, poz. 501)  

 

[Art. 45. 
Posiadacz wekslu powinien o nieprzyjęciu lub o niezapłaceniu zawiadomić swojego 

indosanta i wystawcę w ciągu czterech dni powszednich, następujących po dniu protestu, a w 
przypadku zastrzeżenia "bez kosztów" - po dniu przedstawienia. Każdy indosant powinien w 
ciągu dwóch dni powszednich, następujących po dniu, w którym otrzymał zawiadomienie, 
podać do wiadomości swojego poprzednika otrzymane zawiadomienia, wskazując nazwiska i 
adresy tych, którzy dokonali zawiadomień poprzednich, i tak kolejno aż do wystawcy. Terminy 
powyższe biegną od otrzymania zawiadomienia poprzedniego. 

Ilekroć w myśl ustępu poprzedzającego zawiadamia się osobę, podpisaną na wekslu, 
należy tak samo w tymże terminie zawiadomić jej poręczyciela. 

Jeżeli indosant nie wskazał swego adresu lub podał go w sposób nieczytelny, wystarczy 
zawiadomienie poprzedzającego go indosanta. 

Zawiadomienia można dokonać w jakikolwiek sposób, nawet przez proste odesłanie 
wekslu. 

Obowiązany do zawiadomienia ma udowodnić, że dokonał go w przepisanym terminie. 
Termin ten uważa się jako zachowany, jeżeli pismo z zawiadomieniem oddano na pocztę w 
przepisanym terminie. 

Kto nie zawiadomi w czasie powyżej oznaczonym, nie traci praw z wekslu, odpowiada 
jednak za szkodę, spowodowaną przez swe niedbalstwo, tylko do sumy, na jaką weksel jest 
wystawiony.] 

<Art. 45. 

Posiadacz wekslu powinien o nieprzyjęciu lub o niezapłaceniu zawiadomić swojego 
indosanta i wystawcę w ciągu czterech dni powszednich, następujących po dniu 
protestu, a w przypadku zastrzeżenia „bez kosztów” – po dniu przedstawienia. Każdy 
indosant powinien w ciągu dwóch dni powszednich, następujących po dniu, w którym 
otrzymał zawiadomienie, podać do wiadomości swojego poprzednika otrzymane 
zawiadomienia, wskazując nazwiska i adresy tych, którzy dokonali zawiadomień 
poprzednich, i tak kolejno aż do wystawcy. Terminy powyższe biegną od otrzymania 
zawiadomienia poprzedniego. 
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Ilekroć w myśl ustępu poprzedzającego zawiadamia się osobę, podpisaną na wekslu, 
należy tak samo w tymże terminie zawiadomić jej poręczyciela. 

Jeżeli indosant nie wskazał swego adresu lub podał go w sposób nieczytelny, 
wystarczy zawiadomienie poprzedzającego go indosanta. 

Zawiadomienia można dokonać w jakikolwiek sposób, nawet przez proste odesłanie 
wekslu. 

Obowiązany do zawiadomienia ma udowodnić, że dokonał go w przepisanym 
terminie. Termin ten uważa się jako zachowany, jeżeli pismo z zawiadomieniem oddano 
w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 
listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. …) w przepisanym terminie. 

Kto nie zawiadomi w czasie powyżej oznaczonym, nie traci praw z wekslu, odpowiada 
jednak za szkodę, spowodowaną przez swe niedbalstwo, tylko do sumy, na jaką weksel 
jest wystawiony.> 

 
[Art. 95. 

Minister Sprawiedliwości może w drodze rozporządzenia, wydanego w porozumieniu z 
Ministrem Poczt i Telegrafów, wprowadzić sporządzanie przez urzędy pocztowe protestów 
spowodu niezapłacenia wekslu; do protestów takich stosuje się przepisy art. 86-89, 91, 92 i 
94.] 

Art. 103. 
Do wekslu własnego stosuje się przepisy o wekslu trasowanym, o ile z istotą wekslu 

własnego nie zostają w sprzeczności i dotyczą: 
indosu (art. 11-20); 
płatności (art. 33-37); 
zapłaty (art. 38-42); 
zwrotnego poszukiwania spowodu niezapłacenia (art. 43-50, 52-54); 
zapłaty przez wyręczenie (art. 55, 59-63); 
odpisów (art. 67 i 68); 
zmian (art. 69); 
przedawnienia (art. 70 i 71); 
dni świątecznych, obliczania terminów i zakazu dni ulgowych (art. 72, 73 i 74); 
sposobu uwierzytelniania podpisów osób niepiśmiennych lub niemogących pisać (art. 

75); 
roszczenia z tytułu niesłusznego zbogacenia (art. 76); 
kolizji ustaw (art. 77-80 i 82-84); 
weksli zaginionych (art. 96-100). 
[Również stosuje się do wekslu własnego przepisy o wekslu płatnym u trzeciego lub w 

innej miejscowości, niż miejsce zamieszkania trasata (art. 4 i 27), o zastrzeżeniu odsetek 
(art. 5), o różnicach w oznaczeniu sumy wekslowej (art. 6), o skutkach podpisu, złożonego w 
warunkach, przewidzianych w art. 7, o skutkach podpisu osoby, działającej bez 
pełnomocnictwa albo przekraczającej jego granice (art. 8), o wekslu in blanco (art. 10) oraz 
o protestach (art. 85-95) z tą różnicą, że protest ma być dokonany przeciw wystawcy.] 

<Również stosuje się do wekslu własnego przepisy o wekslu płatnym u trzeciego lub 
w innej miejscowości, niż miejsce zamieszkania trasata (art. 4 i 27), o zastrzeżeniu 
odsetek (art. 5), o różnicach w oznaczeniu sumy wekslowej (art. 6), o skutkach podpisu, 
złożonego w warunkach, przewidzianych w art. 7, o skutkach podpisu osoby, działającej 



- 3 - 

 
Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

bez pełnomocnictwa albo przekraczającej jego granice (art. 8), o wekslu in blanco (art. 
10) oraz o protestach (art. 85–94) z tą różnicą, że protest ma być dokonany przeciw 
wystawcy.> 

Do wekslu własnego stosuje się również przepisy o poręczeniu wekslowem (art. 30-32); 
w przypadku, przewidzianym w ustępie ostatnim art. 31, jeżeli poręczyciel nie wskazał, za 
kogo poręcza, uważa się, że poręczenie dał za wystawcę. 
 
 
 

 

USTAWA z dnia 14 czerwca 1960 r. – KODEKS POSTĘPOWANIA 
ADMINISTRACYJNEGO (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.)  

 

[Art. 39. 
Organ administracji publicznej doręcza pisma za pokwitowaniem przez pocztę, przez 

swoich pracowników lub przez inne upoważnione osoby lub organy.] 
<Art. 39. 

Organ administracji publicznej doręcza pisma za pokwitowaniem przez operatora 
pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. 
poz. …), przez swoich pracowników lub przez inne upoważnione osoby lub organy.> 

 
Art. 44.  

§ 1. W razie niemożności doręczenia pisma w sposób wskazany w art. 42 i 43: 
[1) poczta przechowuje pismo przez okres czternastu dni w swojej placówce pocztowej - w 

przypadku doręczania pisma przez pocztę,] 
<1) operator pocztowy w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo 

pocztowe przechowuje pismo przez okres 14 dni w swojej placówce pocztowej – w 
przypadku doręczania pisma przez operatora pocztowego,> 

2) pismo składa się na okres czternastu dni w urzędzie właściwej gminy (miasta) - w 
przypadku doręczania pisma przez pracownika urzędu gminy (miasta) lub upoważnioną 
osobę lub organ. 
§ 2. Zawiadomienie o pozostawieniu pisma wraz z informacją o możliwości jego odbioru 

w terminie siedmiu dni, licząc od dnia pozostawienia zawiadomienia w miejscu określonym 
w § 1, umieszcza się w oddawczej skrzynce pocztowej lub, gdy nie jest to możliwe, na 
drzwiach mieszkania adresata, jego biura lub innego pomieszczenia, w którym adresat 
wykonuje swoje czynności zawodowe, bądź w widocznym miejscu przy wejściu na posesję 
adresata. 

§ 3. W przypadku niepodjęcia przesyłki w terminie, o którym mowa w § 2, pozostawia 
się powtórne zawiadomienie o możliwości odbioru przesyłki w terminie nie dłuższym niż 
czternaście dni od daty pierwszego zawiadomienia. 

§ 4. Doręczenie uważa się za dokonane z upływem ostatniego dnia okresu, o którym 
mowa w § 1, a pismo pozostawia się w aktach sprawy. 
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Art. 47.  
[§ 1. Jeżeli adresat odmawia przyjęcia pisma przesłanego mu przez pocztę lub inny organ 

albo w inny sposób, pismo zwraca się nadawcy z adnotacją o odmowie jego przyjęcia i datą 
odmowy. Pismo wraz z adnotacją włącza się do akt sprawy.] 

<§ 1. Jeżeli adresat odmawia przyjęcia pisma przesłanego mu przez operatora 
pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe lub inny 
organ albo w inny sposób, pismo zwraca się nadawcy z adnotacją o odmowie jego 
przyjęcia i datą odmowy. Pismo wraz z adnotacją włącza się do akt sprawy.> 

§ 2. W przypadkach, o których mowa w § 1, uznaje się, że pismo doręczone zostało w 
dniu odmowy jego przyjęcia przez adresata. 

Art. 57.  
§ 1. Jeżeli początkiem terminu określonego w dniach jest pewne zdarzenie, przy 

obliczaniu tego terminu nie uwzględnia się dnia, w którym zdarzenie nastąpiło. Upływ 
ostatniego z wyznaczonej liczby dni uważa się za koniec terminu. 

§ 2. Terminy określone w tygodniach kończą się z upływem tego dnia w ostatnim 
tygodniu, który nazwą odpowiada początkowemu dniowi terminu. 

§ 3. Terminy określone w miesiącach kończą się z upływem tego dnia w ostatnim 
miesiącu, który odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim 
miesiącu nie było - w ostatnim dniu tego miesiąca. 

§ 4. Jeżeli koniec terminu przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień 
terminu uważa się najbliższy następny dzień powszedni. 

§ 5. Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem pismo zostało: 
1) wysłane w formie dokumentu elektronicznego do organu administracji publicznej, a 

nadawca otrzymał urzędowe poświadczenie odbioru, 
[2) nadane w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego,] 
<2) nadane w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu 

ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe,> 
3) złożone w polskim urzędzie konsularnym, 
4) złożone przez żołnierza w dowództwie jednostki wojskowej, 
5) złożone przez członka załogi statku morskiego kapitanowi statku, 
6) złożone przez osobę pozbawioną wolności w administracji zakładu karnego. 
 
 

 

USTAWA z dnia 25 lutego 1964 r. – KODEKS RODZINNY I OPIEKUŃCZY (Dz. U. z 
2012 r. poz. 788) 

Art. 8.  
§ 1. Duchowny, przed którym zawierany jest związek małżeński podlegający prawu 

wewnętrznemu kościoła albo innego związku wyznaniowego, nie może przyjąć oświadczeń 
przewidzianych w art. 1 § 2 - bez uprzedniego przedstawienia mu zaświadczenia 
stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa, sporządzonego przez 
kierownika urzędu stanu cywilnego. 

§ 2. Niezwłocznie po złożeniu oświadczeń, o których mowa w § 1, duchowny sporządza 
zaświadczenie stwierdzające, że oświadczenia zostały złożone w jego obecności przy 
zawarciu związku małżeńskiego podlegającego prawu wewnętrznemu kościoła albo innego 
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związku wyznaniowego. Zaświadczenie to podpisują duchowny, małżonkowie i dwaj 
pełnoletni świadkowie obecni przy złożeniu tych oświadczeń. 

[§ 3. Zaświadczenie, o którym mowa w § 2, wraz z zaświadczeniem sporządzonym przez 
kierownika urzędu stanu cywilnego na podstawie art. 41 § 1, duchowny przekazuje do urzędu 
stanu cywilnego przed upływem pięciu dni od dnia zawarcia małżeństwa; nadanie jako 
przesyłki poleconej w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne 
z przekazaniem do urzędu stanu cywilnego. Jeżeli zachowanie tego terminu nie jest możliwe z 
powodu siły wyższej, bieg terminu ulega zawieszeniu przez czas trwania przeszkody. Przy 
obliczaniu biegu terminu nie uwzględnia się dni uznanych ustawowo za wolne od pracy.] 

<§ 3. Zaświadczenie, o którym mowa w § 2, wraz z zaświadczeniem sporządzonym 
przez kierownika urzędu stanu cywilnego na podstawie art. 41 § 1, duchowny przekazuje 
do urzędu stanu cywilnego przed upływem pięciu dni od dnia zawarcia małżeństwa; 
nadanie jako przesyłki poleconej w polskiej placówce pocztowej operatora 
wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. 
U. poz. …) jest równoznaczne z przekazaniem do urzędu stanu cywilnego. Jeżeli 
zachowanie tego terminu nie jest możliwe z powodu siły wyższej, bieg terminu ulega 
zawieszeniu przez czas trwania przeszkody. Przy obliczaniu biegu terminu nie 
uwzględnia się dni uznanych ustawowo za wolne od pracy.> 
 

 

 

 

USTAWA z dnia 17 listopada 1964 r. – KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO (Dz. U. 
Nr 43, poz. 296, z późn. zm.)  

Art. 131. 
[§ 1. Sąd dokonuje doręczeń przez operatora publicznego lub innego operatora 

pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2008 
r. Nr 189, poz. 1159 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97 i Nr 168, poz. 1323), osoby zatrudnione w 
sądzie, komornika lub sądową służbę doręczeniową.] 

<§ 1. Sąd dokonuje doręczeń przez operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z 
dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. …), osoby zatrudnione w sądzie, 
komornika lub sądową służbę doręczeniową.> 

§ 2. Minister Sprawiedliwości w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 
łączności określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy tryb i sposób doręczania pism 
sądowych przez podmioty, o których mowa w § 1, mając na uwadze konieczność zapewnienia 
sprawnego toku postępowania, a także realizacji gwarancji procesowych jego uczestników, 
ochronę praw osób, którym pisma są doręczane, oraz ochronę ich danych osobowych. 

§ 3. Minister Sprawiedliwości, na uzasadniony wniosek prezesa sądu, w drodze 
zarządzenia, tworzy i znosi w tym sądzie sądową służbę doręczeniową. 

§ 4. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, warunki organizacji 
oraz strukturę sądowej służby doręczeniowej, mając na względzie wielkość sądu, koszty oraz 
zapewnienie skuteczności doręczeń i zachowanie wymogów postępowania sądowego. 
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Art. 135.  
§ 1. Doręczenia dokonuje się w mieszkaniu, w miejscu pracy lub tam, gdzie się adresata 

zastanie. 
[§ 2. Na wniosek strony doręczenie może być dokonane na wskazany przez nią adres 

skrytki pocztowej. W tym wypadku pismo sądowe przesłane pocztą składa się w placówce 
pocztowej operatora publicznego, umieszczając zawiadomienie o tym w skrytce pocztowej 
adresata.] 

<§ 2. Na wniosek strony doręczenie może być dokonane na wskazany przez nią adres 
skrytki pocztowej. W tym wypadku pismo sądowe przesłane za pośrednictwem 
operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo 
pocztowe składa się w placówce pocztowej tego operatora, umieszczając zawiadomienie 
o tym w skrytce pocztowej adresata.> 
 

Art. 139. 
[§ 1. W razie niemożności doręczenia w sposób przewidziany w artykułach 

poprzedzających, pismo przesłane za pośrednictwem operatora publicznego lub innego 
operatora pocztowego należy złożyć w placówce pocztowej tego operatora, a doręczane w 
inny sposób - w urzędzie właściwej gminy, umieszczając zawiadomienie o tym w drzwiach 
mieszkania adresata lub w oddawczej skrzynce pocztowej ze wskazaniem, gdzie i kiedy pismo 
pozostawiono, oraz z pouczeniem, że należy je odebrać w terminie siedmiu dni od dnia 
umieszczenia zawiadomienia. W przypadku bezskutecznego upływu tego terminu, czynność 
zawiadomienia należy powtórzyć. 

§ 11. Pismo złożone w placówce pocztowej operatora publicznego lub innego operatora 
pocztowego może zostać odebrane także przez osobę upoważnioną na podstawie 
pełnomocnictwa pocztowego do odbioru przesyłek pocztowych, o którym mowa w przepisach 
określających warunki wykonywania powszechnych usług pocztowych, wydanych na 
podstawie ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2008 r. Nr 189, poz. 
1159, z późn. zm.).] 

<§ 1. W razie niemożności doręczenia w sposób przewidziany w artykułach 
poprzedzających, pismo przesłane za pośrednictwem operatora pocztowego w 
rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe należy złożyć w 
placówce pocztowej tego operatora, a doręczane w inny sposób – w urzędzie właściwej 
gminy, umieszczając zawiadomienie o tym w drzwiach mieszkania adresata lub w 
oddawczej skrzynce pocztowej ze wskazaniem gdzie i kiedy pismo pozostawiono, oraz z 
pouczeniem, że należy je odebrać w terminie siedmiu dni od dnia umieszczenia 
zawiadomienia. W przypadku bezskutecznego upływu tego terminu, czynność 
zawiadomienia należy powtórzyć. 

§ 11. Pismo złożone w placówce pocztowej w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 
2012 r. – Prawo pocztowe może zostać odebrane także przez osobę upoważnioną na 
podstawie pełnomocnictwa pocztowego do odbioru przesyłek pocztowych, w rozumieniu 
tej ustawy.> 

§ 2. Jeżeli adresat odmawia przyjęcia pisma, doręczenie uważa się za dokonane. W takim 
przypadku doręczający zwraca pismo do sądu z adnotacją o odmowie jego przyjęcia. 

§ 3. Pisma dla osób prawnych, organizacji, osób fizycznych podlegających wpisowi do 
rejestru albo ewidencji na podstawie odrębnych przepisów - w razie niemożności doręczenia 
w sposób przewidziany w artykułach poprzedzających z uwagi na nieujawnienie w rejestrze 
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albo w ewidencji zmiany adresu, a w przypadku osób fizycznych miejsca zamieszkania i 
adresu - pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia, chyba że nowe miejsce 
zamieszkania i adres są sądowi znane. 

§ 4. Sąd rejestrowy przy ogłoszeniu lub doręczeniu postanowienia o pierwszym wpisie 
poucza wnioskodawcę o skutkach zaniedbania ujawnienia w rejestrze zmian określonych w § 
3. 

Art. 165.  
§ 1. Terminy oblicza się według przepisów prawa cywilnego. 
[§ 2. Oddanie pisma procesowego w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego 

jest równoznaczne z wniesieniem go do sądu.] 
<§ 2. Oddanie pisma procesowego w polskiej placówce pocztowej operatora 

wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe jest 
równoznaczne z wniesieniem go do sądu.> 

§ 3. To samo dotyczy złożenia pisma przez żołnierza w dowództwie jednostki wojskowej 
albo przez osobę pozbawioną wolności w administracji zakładu karnego oraz przez członka 
załogi polskiego statku morskiego u kapitana statku. 

 

Art. 47957. 
Sąd Okręgowy w Warszawie - sąd ochrony konkurencji i konsumentów jest właściwy w 

sprawach: 
 1) odwołań od decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, zwanego w przepisach 

niniejszego rozdziału "Prezesem Urzędu", 
[2) zażaleń na postanowienia wydawane przez Prezesa Urzędu w postępowaniach 

prowadzonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo 
telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm.), ustawy z dnia 12 czerwca 
2003 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. Nr 130, poz. 1188, z późn. zm.) lub przepisów 
odrębnych.] 

<2) zażaleń na postanowienia wydawane przez Prezesa Urzędu w postępowaniach 
prowadzonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo 
telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm.), ustawy z dnia 23 
listopada 2012 r. – Prawo pocztowe lub przepisów odrębnych.> 

 

Art. 8931 
[§ 1.  Jeżeli egzekucja z rachunku bankowego obejmującego wkład oszczędnościowy, na 

który wystawiono dowód imienny lub na okaziciela, nie może być przeprowadzona w trybie 
art. 901 z powodu niemożności odebrania tego dokumentu, komornik stwierdza ten fakt 
protokołem i dokonuje zajęcia wkładu oszczędnościowego przez skierowanie do właściwego 
oddziału banku zawiadomienia o zajęciu. Zajęcie jest dokonane z chwilą doręczenia tego 
zawiadomienia. Na skutek zajęcia dokonanego w powyższy sposób bank wstrzymuje wszelkie 
wypłaty z zajętego wkładu i zawiadamia o tym placówki banku, placówki operatora 
publicznego lub innego operatora pocztowego i inne placówki wykonujące czynności w 
powyższym zakresie.] 

<§ 1. Jeżeli egzekucja z rachunku bankowego obejmującego wkład 
oszczędnościowy, na który wystawiono dowód imienny lub na okaziciela, nie może być 
przeprowadzona w trybie art. 901 z powodu niemożności odebrania tego dokumentu, 
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komornik stwierdza ten fakt protokołem i dokonuje zajęcia wkładu oszczędnościowego 
przez skierowanie do właściwego oddziału banku zawiadomienia o zajęciu. Zajęcie jest 
dokonane z chwilą doręczenia tego zawiadomienia. Na skutek zajęcia dokonanego w 
powyższy sposób bank wstrzymuje wszelkie wypłaty z zajętego wkładu i zawiadamia o 
tym placówki banku, placówki pocztowe w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 
r. – Prawo pocztowe oraz inne placówki wykonujące czynności w powyższym zakresie.> 

§ 2. Komornik doręcza niezwłocznie zawiadomienie o zajęciu wkładu 
oszczędnościowego dłużnikowi z pouczeniem o odpowiedzialności przewidzianej w § 3, w 
razie podjęcia kwoty z zajętego wkładu. 

§ 3. Dłużnik, który po dokonaniu zajęcia wkładu oszczędnościowego podejmie wkład lub 
jego część, podlega odpowiedzialności karnej jak za usunięcie mienia spod egzekucji. 

§ 4. Ponadto komornik doręcza niezwłocznie zawiadomienie o zajęciu wkładu 
oszczędnościowego wierzycielowi z pouczeniem, że w terminie dwóch tygodni od daty 
zajęcia wkładu powinien wystąpić do sądu o umorzenie książeczki oszczędnościowej i 
zawiadomić o tym właściwy oddział banku, przez doręczenie bankowi w tym samym terminie 
odpisu złożonego do sądu wniosku w sprawie wszczęcia postępowania o umorzenie 
książeczki oszczędnościowej. W razie nieotrzymania zawiadomienia o wszczęciu 
postępowania o umorzenie książeczki oszczędnościowej, właściwy oddział banku, po upływie 
trzech tygodni od daty zajęcia wkładu oszczędnościowego, odwoła wstrzymanie wypłat z 
tego wkładu, o czym zawiadomi właściciela książeczki oszczędnościowej. 

[§ 5. Minister właściwy do spraw finansów publicznych w porozumieniu z ministrem 
właściwym do spraw łączności oraz Ministrem Sprawiedliwości określi, w drodze 
rozporządzenia, tryb zawiadamiania placówek banków, placówek operatora publicznego lub 
innego operatora pocztowego i innych placówek, uwzględniając dane zawarte w 
zawiadomieniu, mając na względzie sprawne prowadzenie egzekucji.] 

<§ 5. Minister właściwy do spraw finansów publicznych w porozumieniu z 
ministrem właściwym do spraw łączności oraz Ministrem Sprawiedliwości określi, w 
drodze rozporządzenia, tryb zawiadamiania placówek banków, placówek pocztowych w 
rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe i innych placówek, 
uwzględniając dane zawarte w zawiadomieniu, mając na względzie sprawne 
prowadzenie egzekucji.> 
 

 

 

USTAWA z dnia 17 czerwca 1966 r. O POSTĘPOWANIU EGZEKUCYJNYM W 
ADMINISTRACJI (Dz. U. z 2012 r. poz. 1015 i 1166)  
 

Art. 64.  
§ 1. Organ egzekucyjny, z zastrzeżeniem § 2, w egzekucji należności pieniężnych 

pobiera za dokonane czynności egzekucyjne opłaty w następującej wysokości, z 
zastrzeżeniem art. 64d: 
1) za pobranie pieniędzy na miejscu u zobowiązanego - 5% kwoty pobranej należności, nie 

mniej jednak niż 2 zł 50 gr; 
2) za zajęcie świadczeń z ubezpieczenia społecznego - 4% kwoty egzekwowanej należności, 

nie mniej jednak niż 1 zł 40 gr; 
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3) za zajęcie wynagrodzenia za pracę - 4% egzekwowanej należności, nie mniej jednak niż 2 
zł 50 gr; 

4) za zajęcie innych niż wymienione w pkt 2 i 3 wierzytelności pieniężnych lub innych praw 
majątkowych - 5% kwoty egzekwowanej należności, nie mniej jednak niż 4 zł 20 gr; 

5) za zajęcie ruchomości - 6% kwoty egzekwowanej należności, nie mniej jednak niż 6 zł 80 
gr; 

6) za zajęcie nieruchomości - 8% kwoty egzekwowanej należności, nie więcej jednak niż 
34.200 zł; 

7) za odebranie zajętych ruchomości od zobowiązanego - 5% kwoty wartości szacunkowej 
tych ruchomości, nie mniej jednak niż 6 zł 80 gr; 

8) za odebranie pomieszczeń w zajętej nieruchomości - w wysokości i na zasadach 
określonych w art. 64a § 1 pkt 6; 

9) za ogłoszenie sprzedaży zajętych ruchomości w drodze licytacji lub przetargu ofert lub za 
czynności przygotowawcze do sprzedaży egzekucyjnej w inny sposób - 6 zł 80 gr; 

10) za ogłoszenie sprzedaży zajętej nieruchomości - 10 zł; 
11) za przeprowadzenie licytacji lub dokonanie sprzedaży egzekucyjnej w inny sposób - 5% 

kwoty uzyskanej ze sprzedaży, nie mniej jednak niż 6 zł 80 gr; 
12) za spisanie protokołu o udaremnieniu przez zobowiązanego przeprowadzenia egzekucji z 

zajętych ruchomości lub praw majątkowych przez ich usunięcie, zbycie lub uszkodzenie - 
10% wartości szacunkowej tych ruchomości, nie mniej jednak niż 13 zł 50 gr; 

13) za wezwanie pomocy Policji, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 
Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, 
Żandarmerii Wojskowej lub wojskowych organów porządkowych - 13 zł 50 gr; 

14) za spisanie na miejscu u zobowiązanego protokołu o stanie majątkowym zobowiązanego 
- 10% kwoty egzekwowanej należności, nie więcej jednak niż 3 zł. 
[§ 2. Organ egzekucyjny pobiera opłaty za czynności egzekucyjne, jeżeli nie później niż 

po upływie 14 dni od dnia dokonania pierwszego zajęcia nieruchomości, rzeczy lub prawa 
majątkowego nadał w placówce pocztowej za pokwitowaniem lub doręczył zobowiązanemu 
odpis tytułu wykonawczego lub zawiadomienie o zajęciu wierzytelności lub innego prawa 
majątkowego.] 

<§ 2. Organ egzekucyjny pobiera opłaty za czynności egzekucyjne, jeżeli nie później 
niż po upływie 14 dni od dnia dokonania pierwszego zajęcia nieruchomości, rzeczy lub 
prawa majątkowego nadał w placówce pocztowej w rozumieniu ustawy z dnia 23 
listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. …) za pokwitowaniem lub doręczył 
zobowiązanemu odpis tytułu wykonawczego lub zawiadomienie o zajęciu wierzytelności 
lub innego prawa majątkowego.> 

§ 3. Opłaty za czynności egzekucyjne, o których mowa w § 1 pkt 1-6, oblicza się 
oddzielnie od każdego tytułu wykonawczego, który był podstawą dokonania czynności 
egzekucyjnych. 

§ 4. Opłaty za zajęcia, o których mowa w § 1 pkt 2-6, pobiera się tylko raz w toku 
postępowania egzekucyjnego, chociażby takie same czynności były następnie ponawiane. 

§ 5. Jeżeli w celu wyegzekwowania tej samej należności pieniężnej dokonano czynności 
egzekucyjnych, o których mowa w § 1 pkt 2-6, opłatę egzekucyjną pobiera się tylko za jedno 
zajęcie, za które należy się najwyższa opłata, nie mniej jednak niż 6 zł 80 gr. 

§ 6. Organ egzekucyjny pobiera opłatę manipulacyjną z tytułu zwrotu wydatków za 
wszystkie czynności manipulacyjne związane ze stosowaniem środków egzekucyjnych. 
Opłata wynosi 1% kwoty egzekwowanych należności objętych każdym tytułem 
wykonawczym, nie mniej jednak niż 1 zł 40 gr. 
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§ 7. Jeżeli wysokość opłaty egzekucyjnej jest określona stosunkowo do egzekwowanej 
lub pobranej należności pieniężnej, w podstawie obliczenia opłaty uwzględnia się również 
odsetki z tytułu niezapłacenia należności w terminie, przypadające w dniu powstania 
obowiązku uiszczenia opłaty. 

§ 8. Zapłata egzekwowanej należności po dokonaniu czynności egzekucyjnych nie 
zwalnia od obowiązku uiszczenia opłaty manipulacyjnej oraz opłat za czynności egzekucyjne 
i wydatków egzekucyjnych. 

§ 9. Obowiązek uiszczenia opłat, o których mowa w § 1 i 6, powstaje: 
1) za pobranie pieniędzy - z chwilą pobrania; 
2) za zajęcie wierzytelności pieniężnych lub innych praw majątkowych u dłużnika zajętej 

wierzytelności - z chwilą doręczenia dłużnikowi zajętej wierzytelności zawiadomienia o 
zajęciu; 

3) za zajęcie wierzytelności pieniężnych lub innych praw majątkowych w inny sposób niż 
określony w pkt 2 - z chwilą zawiadomienia zobowiązanego o zajęciu; 

4) za zajęcie ruchomości - z chwilą podpisania protokołu zajęcia przez poborcę skarbowego; 
5) za zajęcie nieruchomości - z chwilą doręczenia zobowiązanemu wezwania, o którym 

mowa w art. 110c § 2; 
6) za odebranie zajętych ruchomości od zobowiązanego lub odebranie pomieszczeń w 

zajętej nieruchomości - z chwilą podpisania przez poborcę skarbowego protokołu ich 
odebrania; 

7) za ogłoszenie o licytacji ruchomości lub za czynności przygotowawcze do sprzedaży 
egzekucyjnej zajętych ruchomości w inny sposób lub ogłoszenie sprzedaży zajętej 
nieruchomości - z chwilą doręczenia zobowiązanemu odpisu obwieszczenia o licytacji 
lub zawiadomienia o dokonaniu czynności przygotowawczych do sprzedaży w inny 
sposób; 

8) za przeprowadzenie licytacji lub dokonanie sprzedaży egzekucyjnej w inny sposób - z 
chwilą podpisania przez poborcę skarbowego protokołu sprzedaży; 

9) za spisanie protokołu o udaremnieniu egzekucji - z chwilą podpisania przez poborcę 
skarbowego tego protokołu; 

10) za wezwanie pomocy organów, o których mowa w § 1 pkt 13 - z chwilą przybycia 
funkcjonariusza na miejsce wykonywania czynności egzekucyjnej; 

11) za spisanie protokołu o stanie majątkowym zobowiązanego - z chwilą podpisania 
protokołu przez poborcę skarbowego lub innego upoważnionego pracownika oraz przez 
zobowiązanego lub świadka przywołanego do tej czynności. 
§ 10. Obowiązek uiszczenia opłaty manipulacyjnej powstaje z chwilą doręczenia 

zobowiązanemu odpisu tytułu wykonawczego. Jeżeli pierwszą czynnością egzekucyjną jest 
zajęcie wierzytelności pieniężnej lub innego prawa majątkowego u dłużnika zajętej 
wierzytelności, obowiązek uiszczenia opłaty manipulacyjnej powstaje równocześnie z 
obowiązkiem uiszczenia opłaty za zajęcie. 

 

[Art. 86a. 
§ 1. Wskutek zajęcia wierzytelności z rachunku bankowego, bank wstrzymuje wszelkie 

wypłaty z zajętego rachunku i niezwłocznie zawiadamia o zajęciu wierzytelności z rachunku 
bankowego inne oddziały banku, inne banki, placówki pocztowe i inne podmioty uprawnione 
do dokonywania wypłat zobowiązanemu z zajętego rachunku. Zajęcie nie dotyczy kwot 
wolnych od egzekucji. 



- 11 - 

 
Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

§ 2. Inne banki, placówki pocztowe i inne podmioty uprawnione do dokonywania wypłat, 
o których mowa w § 1, po zawiadomieniu ich o zajęciu, ponoszą względem wierzyciela 
odpowiedzialność za dokonane wypłaty. 

§ 3. Minister właściwy do spraw finansów publicznych w porozumieniu z ministrem 
właściwym do spraw łączności i Ministrem Sprawiedliwości określi, w drodze 
rozporządzenia, tryb zawiadamiania oddziałów banków, placówek pocztowych i innych 
podmiotów uprawnionych do dokonywania wypłat z zajętego rachunku w postępowaniu 
egzekucyjnym w administracji, zapewniający prawidłowe orzekanie o ich odpowiedzialności 
za dokonane wypłaty.] 

<Art. 86a. 

§ 1. Wskutek zajęcia wierzytelności z rachunku bankowego, bank wstrzymuje 
wszelkie wypłaty z zajętego rachunku i niezwłocznie zawiadamia o zajęciu 
wierzytelności z rachunku bankowego inne oddziały banku, inne banki, placówki 
pocztowe w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe i inne 
podmioty uprawnione do dokonywania wypłat zobowiązanemu z zajętego rachunku. 
Zajęcie nie dotyczy kwot wolnych od egzekucji. 

§ 2. Inne banki, placówki pocztowe w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. 
– Prawo pocztowe i inne podmioty uprawnione do dokonywania wypłat, o których 
mowa w § 1, po zawiadomieniu ich o zajęciu, ponoszą względem wierzyciela 
odpowiedzialność za dokonane wypłaty. 

§ 3. Minister właściwy do spraw finansów publicznych w porozumieniu z ministrem 
właściwym do spraw łączności i Ministrem Sprawiedliwości określi, w drodze 
rozporządzenia, tryb zawiadamiania oddziałów banków, placówek pocztowych w 
rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe i innych podmiotów 
uprawnionych do dokonywania wypłat z zajętego rachunku w postępowaniu 
egzekucyjnym w administracji, zapewniający prawidłowe orzekanie o ich 
odpowiedzialności za dokonane wypłaty.> 
 

[Art. 92. 
W egzekucji z kwot będących przedmiotem krajowych przekazów pocztowych stosuje się 

odpowiednio przepisy dotyczące egzekucji z innych wierzytelności pieniężnych. Za wierzyciela 
zajętej wierzytelności uważa się w tym przypadku adresata przekazu, a za dłużnika zajętej 
wierzytelności - placówkę pocztową, która obowiązana jest wypłacić kwotę przekazu 
adresatowi.] 

<Art. 92.  

W egzekucji z kwot będących przedmiotem krajowych przekazów pocztowych stosuje 
się odpowiednio przepisy dotyczące egzekucji z innych wierzytelności pieniężnych. Za 
wierzyciela zajętej wierzytelności uważa się w tym przypadku adresata przekazu, a za 
dłużnika zajętej wierzytelności – placówkę pocztową w rozumieniu ustawy z dnia 23 
listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, która obowiązana jest wypłacić kwotę przekazu 
adresatowi.> 

Art. 97. 
§ 1. Do egzekucji z ruchomości zobowiązanego poborca skarbowy przystępuje przez ich 

zajęcie. 
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§ 2. Zajęciu podlegają ruchomości zobowiązanego, znajdujące się zarówno w jego 
władaniu, jak i we władaniu innej osoby, jeżeli nie zostały wyłączone spod egzekucji lub od 
niej zwolnione. 

[§ 3. Ruchomości przysłane jako krajowe przesyłki pocztowe pod adresem 
zobowiązanego podlegają zajęciu w placówce pocztowej obowiązanej do doręczenia tych 
przesyłek. Zajęcie tych ruchomości jest równoznaczne z ich doręczeniem adresatowi. Poborca 
skarbowy dokonuje otwarcia zajętej przesyłki pocztowej w obecności przedstawiciela 
placówki pocztowej.] 

<§ 3. Ruchomości przysłane jako krajowe przesyłki pocztowe pod adresem 
zobowiązanego podlegają zajęciu w placówce pocztowej w rozumieniu ustawy z dnia 23 
listopada 2012 r. – Prawo pocztowe obowiązanej do doręczenia tych przesyłek. Zajęcie 
tych ruchomości jest równoznaczne z ich doręczeniem adresatowi. Poborca skarbowy 
dokonuje otwarcia zajętej przesyłki pocztowej w obecności przedstawiciela placówki 
pocztowej.> 

§ 4. Można dokonać zajęcia ruchomości stanowiącej współwłasność łączną spółki 
nieposiadającej osobowości prawnej lub współwłasność w częściach ułamkowych, której 
zobowiązany jest współwłaścicielem, jeżeli pozostali współwłaściciele wyrażą zgodę na 
sprzedaż takiej ruchomości. Po sprzedaży ruchomości każdemu z pozostałych 
współwłaścicieli organ egzekucyjny przekazuje kwotę uzyskaną ze sprzedaży odpowiadającą 
ich części ułamkowej we współwłasności lub udziałowi określonemu w umowie spółki. 

§ 4a. Jeżeli organ egzekucyjny nie uzyskał zgody, o której mowa w § 4, dokonuje zajęcia 
udziału zobowiązanego we współwłasności. Zajęcie części ułamkowej współwłasności 
ruchomości następuje w sposób przewidziany dla zajęcia ruchomości, lecz sprzedaży podlega 
tylko zajęty udział zobowiązanego. 

§ 4b. Innym współwłaścicielom lub każdemu z nich przysługuje prawo nabycia zajętego 
udziału zobowiązanego po cenie oszacowania tego udziału. Jeżeli zamiar nabycia zajętego 
udziału zgłosi więcej niż jeden współwłaściciel, organ egzekucyjny sprzedaje udział temu 
współwłaścicielowi, który zaoferował najwyższą cenę. 

§ 5. Nie podlegają zajęciu ruchomości o wartości ponad kwotę potrzebną do 
zaspokojenia egzekwowanej należności wraz z odsetkami z tytułu niezapłacenia należności w 
terminie i kosztami egzekucyjnymi, jeżeli zobowiązany posiada inną podlegającą egzekucji 
ruchomość o wartości wystarczającej na zaspokojenie tych należności, a sprzedaż 
egzekucyjna tej ruchomości nie nastręcza trudności. 
 

 

 

 

USTAWA z dnia 15 listopada 1984 r. – PRAWO PRZEWOZOWE (Dz. U. z 2012 r. poz. 
1173)  

Art. 35. 
1. Przesyłkę towarową stanowią rzeczy przyjęte do przewozu na podstawie jednego listu 

przewozowego lub innego dokumentu przewozowego, zwanego dalej także "listem 
przewozowym". 

<1a. Przesyłki towarowej nie stanowi przesyłka pocztowa będąca przedmiotem 
usługi pocztowej w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe 
(Dz. U. poz. ...).> 
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2. Rodzaje przesyłek w zależności od masy lub objętości oraz ze względu na termin 
przewozu określa taryfa lub cennik. 
 

 

 

 

USTAWA z dnia 29 września 1986 r. – PRAWO O AKTACH STANU CYWILNEGO 
(Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1264)  

 

Art. 62. 
1. Do aktu małżeństwa wpisuje się: 

 1) nazwiska i imiona osób zawierających małżeństwo, ich nazwiska rodowe, stan cywilny, 
miejsce i datę urodzenia oraz miejsce zamieszkania; 

 2) miejsce i datę zawarcia małżeństwa; 
 3) nazwiska i imiona oraz nazwiska rodowe rodziców każdej z osób wstępujących w 

związek małżeński; 
 4) nazwiska i imiona świadków; 
 5) nazwisko (nazwiska), które będą nosić osoby zawierające małżeństwo po jego zawarciu, 

oraz nazwisko, które będą nosić dzieci zrodzone z tego małżeństwa; 
 6) stwierdzenie, że osoby zawierające małżeństwo złożyły zgodne oświadczenia o 

wstąpieniu w związek małżeński. 
2. Nazwisko (nazwiska), które będą nosili małżonkowie, oraz nazwisko, które będą 

nosiły dzieci pochodzące z małżeństwa, wpisuje się do aktu małżeństwa na podstawie 
pisemnych oświadczeń złożonych zgodnie z art. 25 § 1 i art. 88 § 1 Kodeksu rodzinnego i 
opiekuńczego. 

3. Jeżeli obywatel polski zawierający małżeństwo w zagranicznym urzędzie stanu 
cywilnego nie złożył oświadczenia w sprawie swojego nazwiska, może je złożyć wraz z 
wnioskiem o wpisanie aktu małżeństwa do polskiej księgi małżeństw, a gdy małżeństwo 
zawierali obywatele polscy, mogą także złożyć oświadczenie o nazwisku dzieci zrodzonych z 
tego małżeństwa. 

[4. Oświadczenia, o których mowa w ust. 3, można złożyć również przed konsulem. W 
takim wypadku konsul sporządza protokół przyjęcia oświadczenia, który wraz z wnioskiem o 
wpisanie aktu małżeństwa do polskich ksiąg stanu cywilnego przesyła niezwłocznie do urzędu 
stanu cywilnego właściwego dla dzielnicy Śródmieście miasta stołecznego Warszawy.] 

<4. Jeżeli zaświadczenie, o którym mowa w ust. 1, przekazane do urzędu stanu 
cywilnego przez nadanie jako przesyłka polecona w polskiej placówce pocztowej 
operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo 
pocztowe (Dz. U. poz. …) zostało utracone przed dotarciem do urzędu stanu cywilnego, 
kierownik tego urzędu, na wniosek osoby zainteresowanej, zwróci się do duchownego o 
potwierdzenie treści utraconego zaświadczenia oraz dostarczenie dowodu nadania 
przesyłki. Na tej podstawie kierownik urzędu stanu cywilnego sporządzi akt 
małżeństwa, jeżeli stwierdzi, że zachowany został termin, o którym mowa w art. 8 § 3 
Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.> 

5. Prawomocne orzeczenie o rozwodzie, unieważnieniu małżeństwa, o separacji i o 
zniesieniu separacji stanowi podstawę wpisania wzmianki dodatkowej do aktu małżeństwa. 
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6. Przyjęcie do protokołu oświadczeń o nazwisku dziecka złożonych na podstawie art. 88 
§ 3 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego jest podstawą wpisania wzmianki dodatkowej do 
aktu małżeństwa rodziców dziecka. 
 
 

 

 

USTAWA z dnia 6 kwietnia 1990 r. O POLICJI (Dz. U. z 2011 r. Nr 287, poz. 1687, z późn. 
zm.)  

Art. 20d. 
1. Dane dotyczące osób korzystających z usług pocztowych oraz dane dotyczące faktu i 

okoliczności świadczenia lub korzystania z tych usług mogą być ujawnione Policji i przez nią 
przetwarzane wyłącznie w celu zapobiegania lub wykrywania przestępstw oraz ich sprawców. 

2. Ujawnianie danych, o których mowa w ust. 1, następuje na: 
1) pisemny wniosek Komendanta Głównego Policji lub Komendanta Wojewódzkiego; 
2) żądanie policjanta posiadającego pisemne upoważnienie osób, o których mowa w pkt 1. 

[3. Podmioty uprawnione do świadczenia usług pocztowych, na podstawie ustawy z dnia 
12 czerwca 2003 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2008 r. Nr 189, poz. 1159, z późn. zm.10)) są 
obowiązane do udostępniania danych, określonych w ust. 1, policjantom wskazanym we 
wniosku organu Policji.] 

<3. Podmioty uprawnione do świadczenia usług pocztowych, na podstawie ustawy z 
dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. …) są obowiązane do 
udostępniania danych, określonych w ust. 1, policjantom wskazanym we wniosku 
organu Policji.> 
 

 

 

USTAWA z dnia 20 grudnia 1990 r. O UBEZPIECZENIU SPOŁECZNYM ROLNIKÓW 
(Dz. U. z 2008 r. Nr 50, poz. 291, z późn. zm.)  

 

Art. 49. 
[1. Wypłata świadczenia z ubezpieczenia następuje przez doręczenie uprawnionemu 

należnej kwoty za pośrednictwem poczty lub innej osoby. Za zgodą uprawnionego Kasa może 
stosować inne formy wypłaty.] 

<1. Wypłata świadczenia z ubezpieczenia następuje przez doręczenie uprawnionemu 
należnej kwoty za pośrednictwem operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 
23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. …) lub innej osoby. Za zgodą 
uprawnionego Kasa może stosować inne formy wypłaty.> 

2. Wypłata świadczenia przysługującego co miesiąc jako świadczenie stałe lub okresowe 
następuje każdego miesiąca w dniu oznaczonym w decyzji, z zastrzeżeniem ust. 3. 

3. Jeżeli miesięczna wypłata świadczeń z ubezpieczenia, o których mowa w ust. 2, nie 
przekroczyłaby kwoty emerytury podstawowej, świadczenie może być wypłacone z góry, tak 
aby jedna wypłata była równa co najmniej kwocie najniższej emerytury. 
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USTAWA z dnia 26 lipca 1991 r. O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB 
FIZYCZNYCH (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.)  
 

Art. 45c.  
1. Naczelnik urzędu skarbowego właściwy miejscowo dla złożenia zeznania 

podatkowego, na wniosek, o którym mowa w ust. 3, przekazuje na rzecz jednej organizacji 
pożytku publicznego działającej na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego, 
wybranej przez podatnika z wykazu, o którym mowa w ustawie o działalności pożytku 
publicznego, zwanej dalej "organizacją pożytku publicznego", kwotę w wysokości 
nieprzekraczającej 1% podatku należnego wynikającego: 
1) z zeznania podatkowego złożonego w terminie określonym dla jego złożenia, albo 
2) z korekty zeznania, o którym mowa w pkt 1, jeżeli została dokonana w ciągu miesiąca od 

upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego 
- po jej zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół. 

2. Warunkiem przekazania kwoty, o której mowa w ust. 1, jest zapłata w pełnej 
wysokości podatku należnego stanowiącego podstawę obliczenia kwoty, która ma być 
przekazana na rzecz organizacji pożytku publicznego, nie później niż w terminie dwóch 
miesięcy od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego. [Za zapłacony podatek, o 
którym mowa w zdaniu pierwszym, uważa się również zaległość podatkową, której wysokość 
nie przekracza trzykrotności wartości opłaty dodatkowej pobieranej przez Pocztę Polską 
Spółkę Akcyjną za polecenie przesyłki listowej.] <Za zapłacony podatek, o którym mowa w 
zdaniu pierwszym, uważa się również zaległość podatkową, której wysokość nie 
przekracza trzykrotności wartości opłaty pobieranej przez operatora wyznaczonego w 
rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. ...) za 
traktowanie przesyłki listowej jako przesyłki poleconej.> 

3. Za wniosek uważa się wskazanie przez podatnika w zeznaniu podatkowym albo w 
korekcie zeznania, o których mowa w ust. 1, jednej organizacji pożytku publicznego poprzez 
podanie jej numeru wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego oraz kwoty do przekazania na 
rzecz tej organizacji, w wysokości nieprzekraczającej 1% podatku należnego. 

4. Kwotę, o której mowa w ust. 1, naczelnik urzędu skarbowego przekazuje w terminie 
od maja do lipca roku następującego po roku podatkowym, za który składane jest zeznanie 
podatkowe, na rachunek bankowy organizacji pożytku publicznego wskazany w wykazie, o 
którym mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego. Kwota ta jest pomniejszana o 
koszty przelewu bankowego. 

5. Naczelnik urzędu skarbowego właściwy według siedziby organizacji pożytku 
publicznego, we wrześniu roku następującego po roku podatkowym przekazuje organizacji 
pożytku publicznego zbiorczą informację o: 
1) danych identyfikacyjnych (imię, nazwisko i adres), w tym obojga małżonków, którzy na 

wniosek podlegają łącznemu opodatkowaniu, oraz 
2) wysokości kwoty, o której mowa w ust. 1, przekazanej na rzecz tej organizacji, 
3) przeznaczeniu kwoty, o której mowa w ust. 1, przez organizację pożytku publicznego (cel 

szczegółowy) 
- jeżeli podatnik w zeznaniu podatkowym lub w korekcie zeznania, o których mowa w ust. 1, 
wyraził zgodę na przekazanie organizacji pożytku publicznego danych wymienionych w pkt 1 
i 2, lub wskazał cel szczegółowy, o którym mowa w pkt 3. 

6. Naczelnik urzędu skarbowego odstępuje od przekazania 1% podatku na rzecz 
organizacji pożytku publicznego, jeżeli organizacja ta nie podała lub nie zweryfikowała, 
zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego, numeru rachunku bankowego lub 
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podany numer rachunku bankowego do przekazania 1% z zeznań podatkowych za rok 
podatkowy zmieniła w okresie od dnia 15 marca do dnia 31 lipca roku następującego po roku 
podatkowym. Zasada wyrażona w zdaniu pierwszym nie ma zastosowania, jeżeli zmiana 
numeru rachunku bankowego nastąpiła z przyczyn niezależnych od organizacji. 

7. Podatnicy, o których mowa w art. 3 ust. 2a, składający zeznanie podatkowe w trakcie 
roku podatkowego, wybierają organizację pożytku publicznego z wykazu, o którym mowa w 
ust. 1, określonego za poprzedni rok podatkowy. 
 
 

 

 

USTAWA z dnia 10 grudnia 1993 r. O ZAOPATRZENIU EMERYTALNYM ŻOŁNIERZY 
ZAWODOWYCH ORAZ ICH RODZIN (Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 66, z późn. zm.)  
 

Art. 43. 
1. Emerytury i renty wraz z dodatkami, zasiłkami i świadczeniami pieniężnymi, o 

których mowa w art. 25, wypłacają wojskowe organy emerytalne. Wypłaty dokonuje się 
miesięcznie w dniu ustalonym jako termin płatności: 
1) na wniosek osoby uprawnionej na jej rachunek w banku lub w spółdzielczej kasie 

oszczędnościowo-kredytowej; 
2) do rąk osoby uprawnionej za pośrednictwem: 

[a) poczty,] 
<a) operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – 

Prawo pocztowe (Dz. U. poz. …),> 
b) innych osób prawnych upoważnionych do prowadzenia działalności w zakresie 

doręczenia świadczeń. 
2. Zasiłek pogrzebowy organ emerytalny wypłaca niezwłocznie po jego przyznaniu. 
3. Wydatki na świadczenia pieniężne wraz z odsetkami za opóźnienia w wypłacie 

świadczeń, koszty obsługi i przekazywania świadczeń oraz inne świadczenia przewidziane w 
ustawie pokrywa się z budżetu państwa. 
 
 

 

 

USTAWA z dnia 23 grudnia 1994 r. O NAJWYŻSZEJ IZBIE KONTROLI (Dz. U. z 2012 r. 
poz. 82)  

 
Art. 42. 

1. Kontroler może wezwać pracownika jednostki kontrolowanej lub inną osobę do 
stawienia się w wyznaczonym miejscu i czasie w celu złożenia zeznań w charakterze 
świadka. 

2. W razie potrzeby kontroler może zwrócić się do dyrektora kontrolnej jednostki 
organizacyjnej Najwyższej Izby Kontroli z wnioskiem o wezwanie wskazanych osób do 
osobistego stawienia się w wyznaczonym miejscu i czasie, i przesłuchanie ich w charakterze 
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świadków przez upoważnionego pracownika kontrolnej jednostki organizacyjnej Najwyższej 
Izby Kontroli. 

3. Jeżeli osoba wezwana nie może stawić się z powodu choroby lub innej niedającej się 
pokonać przeszkody, kontroler lub pracownik wymieniony w ust. 2 może dokonać 
przesłuchania w miejscu pobytu tej osoby. 

4. W wezwaniu należy wskazać: 
 1) nazwę i adres kontrolnej jednostki organizacyjnej Najwyższej Izby Kontroli; 
 2) imię, nazwisko i adres osoby wzywanej; 
 3) podstawę prawną, charakter i cel wezwania; 
 4) datę, godzinę i miejsce stawienia się; 
 5) skutki prawne niezastosowania się do wezwania; 
 6) imię, nazwisko i stanowisko służbowe wzywającego. 

[5. Wezwanie doręcza się za pośrednictwem poczty lub innego podmiotu zajmującego się 
doręczaniem korespondencji. W sprawach niecierpiących zwłoki można dokonać wezwania w 
formie elektronicznej, za pomocą telefaksu, telefonicznie albo w inny sposób z podaniem 
danych, o których mowa w ust. 4; sposób wezwania należy udokumentować dołączając do akt 
kontroli notatkę służbową lub potwierdzenie transmisji danych.] 

<5. Wezwanie doręcza się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu 
ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. …) lub innego 
podmiotu zajmującego się doręczaniem korespondencji. W sprawach niecierpiących 
zwłoki można dokonać wezwania w formie elektronicznej, za pomocą telefaksu, 
telefonicznie albo w inny sposób z podaniem danych, o których mowa w ust. 4; sposób 
wezwania należy udokumentować dołączając do akt kontroli notatkę służbową lub 
potwierdzenie transmisji danych.> 

Art. 64b.  
1. Do biegu terminów przewidzianych w niniejszym rozdziale nie wlicza się dnia, w 

którym dokonano czynności rozpoczynającej bieg terminu. 
2. Jeżeli koniec terminu przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, czynność może 

zostać dokonana następnego dnia powszedniego. 
[3. Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem pismo zostało nadane w 

placówce pocztowej, a w przypadku przekazania go za pośrednictwem poczty elektronicznej 
lub telefaksu - po potwierdzeniu jego przyjęcia.] 

<3. Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem pismo zostało 
nadane w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 
listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, a w przypadku przekazania go za pośrednictwem 
poczty elektronicznej lub telefaksu – po potwierdzeniu jego przyjęcia.> 

 
 
 
 
USTAWA z dnia 7 listopada 1996 r. O OBOWIĄZKOWYCH EGZEMPLARZACH 
BIBLIOTECZNYCH (Dz. U. Nr 152, poz. 722, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 oraz z 2008 r. Nr 
171, poz. 1056)  

 
[Art. 7. 

Przesyłki zawierające egzemplarze obowiązkowe wysyłane do bibliotek uprawnionych do ich 
otrzymywania są zwolnione od opłat pocztowych, do wysokości najniższej opłaty za przyjęcie, 
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przemieszczenie i doręczenie przesyłki niebędącej przesyłką najszybszej kategorii, tego 
rodzaju, tej samej masy, ustalonej w obowiązującym cenniku powszechnych usług pocztowych 
operatora publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. - Prawo pocztowe (Dz. 
U. Nr 130, poz. 1188).] 

<Art. 7. 
Przesyłki zawierające egzemplarze obowiązkowe wysyłane do bibliotek uprawnionych 
do ich otrzymywania są zwolnione od opłat pocztowych, do wysokości najniższej opłaty 
za przyjęcie, przemieszczenie i doręczenie przesyłki niebędącej przesyłką najszybszej 
kategorii, tego rodzaju, tej samej masy, ustalonej w obowiązującym cenniku usług 
powszechnych operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. 
– Prawo pocztowe (Dz. U. poz. …).> 
 
 
 

 

USTAWA z dnia 6 czerwca 1997 r. – KODEKS POSTĘPOWANIA KARNEGO (Dz. U. Nr 
89, poz. 555, z późn. zm.)  

 
[Art. 124.  

Termin jest zachowany, jeżeli przed jego upływem pismo zostało nadane w polskiej placówce 
pocztowej operatora publicznego, w polskim urzędzie konsularnym lub złożone przez 
żołnierza w dowództwie jednostki wojskowej albo przez osobę pozbawioną wolności w 
administracji odpowiedniego zakładu, a przez członka załogi polskiego statku morskiego 
kapitanowi statku.] 

<Art. 124. 

Termin jest zachowany, jeżeli przed jego upływem pismo zostało nadane w polskiej 
placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 
2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. …), w polskim urzędzie konsularnym lub złożone 
przez żołnierza w dowództwie jednostki wojskowej albo przez osobę pozbawioną 
wolności w administracji odpowiedniego zakładu, a przez członka załogi polskiego 
statku morskiego kapitanowi statku.> 
 

Art. 131. 
[§ 1. Wezwania, zawiadomienia oraz inne pisma, od których daty doręczenia biegną 

terminy, doręcza się przez pocztę lub inny uprawniony podmiot zajmujący się doręczaniem 
korespondencji albo pracownika organu wysyłającego, a w razie niezbędnej konieczności - 
przez Policję.] 

<§ 1. Wezwania, zawiadomienia oraz inne pisma, od których daty doręczenia biegną 
terminy, doręcza się przez operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 
listopada 2012 r. – Prawo pocztowe albo pracownika organu wysyłającego, a w razie 
niezbędnej konieczności przez Policję.> 

§ 2. Jeżeli w sprawie ustalono tylu pokrzywdzonych, że ich indywidualne zawiadomienie 
o przysługujących im uprawnieniach spowodowałoby poważne utrudnienie w prowadzeniu 
postępowania, zawiadamia się ich poprzez ogłoszenie w prasie, radiu lub telewizji. 
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§ 3. Jeżeli istnieje obowiązek doręczenia postanowienia, przepis § 2 stosuje się 
odpowiednio. Należy jednak zawsze doręczyć je temu pokrzywdzonemu, który w zawitym 
terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o to się zwróci. 

 
Art. 133. 

[§ 1. Jeżeli doręczenia nie można dokonać w sposób wskazany w art. 132, pismo 
przesłane pocztą pozostawia się w najbliższej placówce pocztowej operatora publicznego, a 
przesłane w inny sposób - w najbliższej jednostce Policji albo we właściwym urzędzie gminy. 

§ 2. O pozostawieniu pisma w myśl § 1 doręczający umieszcza zawiadomienie w skrzynce 
do doręczania korespondencji bądź na drzwiach mieszkania adresata lub w innym widocznym 
miejscu ze wskazaniem, gdzie i kiedy pismo pozostawiono oraz że należy je odebrać w ciągu 7 
dni; w razie bezskutecznego upływu tego terminu, należy czynność zawiadomienia powtórzyć 
jeden raz; tak samo należy postąpić w razie doręczenia pisma administracji domu, dozorcy 
domu lub sołtysowi.] 

<§ 1. Jeżeli doręczenia nie można dokonać w sposób wskazany w art. 132, pismo 
przesłane za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 
listopada 2012 r. – Prawo pocztowe pozostawia się w najbliższej placówce pocztowej 
tego operatora pocztowego, a przesłane w inny sposób w najbliższej jednostce Policji 
albo we właściwym urzędzie gminy. 

§ 2. O pozostawieniu pisma w myśl § 1 doręczający umieszcza zawiadomienie w 
oddawczej skrzynce pocztowej bądź na drzwiach mieszkania adresata lub w innym 
widocznym miejscu ze wskazaniem, gdzie i kiedy pismo pozostawiono oraz że należy je 
odebrać w ciągu 7 dni; w razie bezskutecznego upływu tego terminu, należy czynność 
zawiadomienia powtórzyć jeden raz; tak samo należy postąpić w razie doręczenia pisma 
administracji domu, dozorcy domu lub sołtysowi.> 

§ 3. Pismo można również pozostawić osobie upoważnionej do odbioru korespondencji 
w miejscu stałego zatrudnienia adresata. 

 
Art. 237. 

§ 1. Po wszczęciu postępowania sąd na wniosek prokuratora może zarządzić kontrolę i 
utrwalanie treści rozmów telefonicznych w celu wykrycia i uzyskania dowodów dla 
toczącego się postępowania lub zapobieżenia popełnieniu nowego przestępstwa. 

§ 2. W wypadkach niecierpiących zwłoki kontrolę i utrwalanie treści rozmów 
telefonicznych może zarządzić prokurator, który jest obowiązany zwrócić się w terminie 3 dni 
do sądu z wnioskiem o zatwierdzenie postanowienia. Sąd wydaje postanowienie w 
przedmiocie wniosku w terminie 5 dni na posiedzeniu bez udziału stron. W wypadku 
niezatwierdzenia postanowienia prokuratora sąd w postanowieniu wydanym w przedmiocie 
wniosku zarządza zniszczenie wszystkich utrwalonych zapisów. Zaskarżenie postanowienia 
wstrzymuje jego wykonanie. 

§ 3. Kontrola i utrwalanie treści rozmów telefonicznych są dopuszczalne tylko wtedy, 
gdy toczące się postępowanie lub uzasadniona obawa popełnienia nowego przestępstwa 
dotyczy: 
1) zabójstwa, 
2) narażenia na niebezpieczeństwo powszechne lub sprowadzenia katastrofy, 
3) handlu ludźmi, 
4) uprowadzenia osoby, 
5) wymuszania okupu, 
6) uprowadzenia statku powietrznego lub wodnego, 
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7) rozboju, kradzieży rozbójniczej lub wymuszenia rozbójniczego, 
8) zamachu na niepodległość lub integralność państwa, 
9) zamachu na konstytucyjny ustrój państwa lub jego naczelne organy, albo na jednostkę Sił 

Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, 
10) szpiegostwa lub ujawnienia informacji niejawnych o klauzuli tajności "tajne" lub "ściśle 

tajne"; 
11) gromadzenia broni, materiałów wybuchowych lub radioaktywnych, 
12) fałszowania oraz obrotu fałszywymi pieniędzmi, środkami lub instrumentami płatniczymi 

albo zbywalnymi dokumentami uprawniającymi do otrzymania sumy pieniężnej, towaru, 
ładunku albo wygranej rzeczowej albo zawierającymi obowiązek wpłaty kapitału, 
odsetek, udziału w zyskach lub stwierdzenie uczestnictwa w spółce, 

13) wytwarzania, przetwarzania, obrotu i przemytu środków odurzających, prekursorów, 
środków zastępczych lub substancji psychotropowych, 

14) zorganizowanej grupy przestępczej, 
15) mienia znacznej wartości, 
16) użycia przemocy lub groźby bezprawnej w związku z postępowaniem karnym, 
17) łapownictwa i płatnej protekcji, 
18) stręczycielstwa, kuplerstwa i sutenerstwa, 
19) przestępstw określonych w rozdziale XVI ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks 

karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.) oraz w art. 5-8 Rzymskiego Statutu 
Międzynarodowego Trybunału Karnego, sporządzonego w Rzymie dnia 17 lipca 1998 r. 
(Dz. U. z 2003 r. Nr 78, poz. 708), zwanego dalej "Statutem". 
§ 4. Kontrola i utrwalanie treści rozmów telefonicznych są dopuszczalne w stosunku do 

osoby podejrzanej, oskarżonego oraz w stosunku do pokrzywdzonego lub innej osoby, z którą 
może się kontaktować oskarżony albo która może mieć związek ze sprawcą lub z grożącym 
przestępstwem. 

[§ 5. Urzędy, instytucje oraz podmioty prowadzące działalność w dziedzinie poczty lub 
działalność telekomunikacyjną, obowiązane są umożliwić wykonanie postanowienia sądu lub 
prokuratora w zakresie przeprowadzenia kontroli rozmów telefonicznych oraz zapewnić 
rejestrowanie faktu przeprowadzenia takiej kontroli.] 

<§ 5. Urzędy i instytucje prowadzące działalność telekomunikacyjną oraz 
przedsiębiorca telekomunikacyjny w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo 
telekomunikacyjne, obowiązani są umożliwić wykonanie postanowienia sądu lub 
prokuratora w zakresie przeprowadzenia kontroli rozmów telefonicznych oraz zapewnić 
rejestrowanie faktu przeprowadzenia takiej kontroli.> 

§ 6. Prawo odtwarzania zapisów ma sąd lub prokurator, a w wypadkach nie cierpiących 
zwłoki, za zgodą sądu lub prokuratora, także Policja. 

§ 7. Prawo zapoznawania się z rejestrem przeprowadzonych kontroli rozmów 
telefonicznych ma sąd, a w postępowaniu przygotowawczym - prokurator. 

§ 8. Wykorzystanie dowodu uzyskanego podczas kontroli i utrwalania treści rozmów 
telefonicznych jest dopuszczalne wyłącznie w postępowaniu karnym w sprawie o 
przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, w stosunku do którego jest możliwe zarządzenie 
takiej kontroli. 
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USTAWA z dnia 25 czerwca 1997 r. O ŚWIADKU KORONNYM (Dz. U. z 2007 r. Nr 36, 
poz. 232, z późn. zm.)  

 
Art. 19. 

1. [W razie zastosowania ochrony lub pomocy polegającej na zmianie miejsca pobytu lub 
wydaniu dokumentów, o których mowa w art. 14 ust. 1, Komendant Główny Policji może 
zobowiązać właściwą placówkę operatora pocztowego do:] <W razie zastosowania ochrony 
lub pomocy polegającej na zmianie miejsca pobytu lub wydaniu dokumentów, o których 
mowa w art. 14 ust. 1, Komendant Główny Policji może zobowiązać operatora 
pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. 
poz. …) lub jego placówkę pocztową do:> 
 1) przekazywania pod wskazany przez siebie adres przesyłek przeznaczonych dla osoby 

objętej ochroną; 
 2) doręczania przesyłek przeznaczonych dla osoby objętej ochroną za pośrednictwem osoby 

przez niego upoważnionej. 
2. Komendant Główny Policji zapewnia niezwłoczne doręczanie przesyłek adresatowi w 

wypadkach, o których mowa w ust. 1. 
[3. Przekazanie lub doręczenie przez urząd pocztowy przesyłki w sposób przewidziany w 

ust. 1 uważa się za doręczenie w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 1990 r. o łączności 
(Dz. U. z 1995 r. Nr 117, poz. 564, z późn. zm.)] 

<3. Przekazanie lub doręczenie przez placówkę pocztową przesyłki w sposób 
przewidziany w ust. 1 uważa się za doręczenie w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 
2012 r. – Prawo pocztowe.> 
 
 

 

 

USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. O GOSPODARCE NIERUCHOMOŚCIAMI (Dz. U. z 
2010 r. Nr 102, poz. 651, z późn. zm.)  

 
Art. 6.  

Celami publicznymi w rozumieniu ustawy są: 
1) wydzielanie gruntów pod drogi publiczne i drogi wodne, budowa, utrzymywanie oraz 

wykonywanie robót budowlanych tych dróg, obiektów i urządzeń transportu publicznego, 
a także łączności publicznej i sygnalizacji; 

1a) wydzielenie gruntów pod linie kolejowe oraz ich budowa i utrzymanie; 
1b) wydzielanie gruntów pod lotniska, urządzenia i obiekty do obsługi ruchu lotniczego, w 

tym rejonów podejść, oraz budowa i eksploatacja tych lotnisk i urządzeń; 
2) budowa i utrzymywanie ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do 

przesyłania lub dystrybucji płynów, pary, gazów i energii elektrycznej, a także innych 
obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń; 

3) budowa i utrzymywanie publicznych urządzeń służących do zaopatrzenia ludności w 
wodę, gromadzenia, przesyłania, oczyszczania i odprowadzania ścieków oraz odzysku i 
unieszkodliwiania odpadów, w tym ich składowania; 
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4) budowa oraz utrzymywanie obiektów i urządzeń służących ochronie środowiska, 
zbiorników i innych urządzeń wodnych służących zaopatrzeniu w wodę, regulacji 
przepływów i ochronie przed powodzią, a także regulacja i utrzymywanie wód oraz 
urządzeń melioracji wodnych, będących własnością Skarbu Państwa lub jednostek 
samorządu terytorialnego; 

5) opieka nad nieruchomościami stanowiącymi zabytki w rozumieniu przepisów o ochronie 
zabytków i opiece nad zabytkami; 

5a) ochrona Pomników Zagłady w rozumieniu przepisów o ochronie terenów byłych 
hitlerowskich obozów zagłady oraz miejsc i pomników upamiętniających ofiary terroru 
komunistycznego; 

6) budowa i utrzymywanie pomieszczeń dla urzędów organów władzy, administracji, sądów 
i prokuratur, państwowych szkół wyższych, szkół publicznych, a także publicznych: 
obiektów ochrony zdrowia, przedszkoli, domów opieki społecznej, placówek opiekuńczo-
wychowawczych i obiektów sportowych; 

[6a) budowa i utrzymywanie obiektów oraz pomieszczeń niezbędnych do realizacji 
obowiązków w zakresie świadczenia przez operatora publicznego powszechnych usług 
pocztowych, a także innych obiektów i pomieszczeń związanych ze świadczeniem tych 
usług;] 

<6a) budowa i utrzymywanie obiektów oraz pomieszczeń niezbędnych do realizacji 
obowiązków w zakresie świadczenia usług powszechnych przez operatora 
wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe 
(Dz. U. poz. …), a także innych obiektów i pomieszczeń związanych ze świadczeniem 
tych usług;> 

7) budowa i utrzymywanie obiektów oraz urządzeń niezbędnych na potrzeby obronności 
państwa i ochrony granicy państwowej, a także do zapewnienia bezpieczeństwa 
publicznego, w tym budowa i utrzymywanie aresztów śledczych, zakładów karnych oraz 
zakładów dla nieletnich; 

8) (4) poszukiwanie, rozpoznawanie, wydobywanie złóż kopalin objętych własnością 
górniczą; 

9) zakładanie i utrzymywanie cmentarzy; 
9a) ustanawianie i ochrona miejsc pamięci narodowej; 
9b) ochrona zagrożonych wyginięciem gatunków roślin i zwierząt lub siedlisk przyrody; 
10) inne cele publiczne określone w odrębnych ustawach. 
 

 

 

USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. – ORDYNACJA PODATKOWA (Dz. U. z 2012 r. poz. 
749 i 1101)  

 
Art. 12. 

§ 1. Jeżeli początkiem terminu określonego w dniach jest pewne zdarzenie, przy 
obliczaniu tego terminu nie uwzględnia się dnia, w którym zdarzenie nastąpiło. Upływ 
ostatniego z wyznaczonej liczby dni uważa się za koniec terminu. 

§ 2. Terminy określone w tygodniach kończą się z upływem tego dnia w ostatnim 
tygodniu, który odpowiada początkowemu dniowi terminu. 
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§ 3. Terminy określone w miesiącach kończą się z upływem tego dnia w ostatnim 
miesiącu, który odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim 
miesiącu nie było - w ostatnim dniu tego miesiąca. 

§ 4. Terminy określone w latach kończą się z upływem tego dnia w ostatnim roku, który 
odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim roku nie było - w 
dniu, który poprzedzałby bezpośrednio ten dzień. 

§ 5. Jeżeli ostatni dzień terminu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, 
za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy. 

§ 6. Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem pismo zostało: 
1) wysłane w formie dokumentu elektronicznego do organu podatkowego, a nadawca 

otrzymał urzędowe potwierdzenie odbioru; 
[2) nadane w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego albo złożone w polskim 

urzędzie konsularnym;] 
<2) nadane w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu 

ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. …) albo złożone w 
polskim urzędzie konsularnym;> 

3) złożone przez żołnierza lub członka załogi statku morskiego w dowództwie jednostki 
wojskowej lub kapitanowi statku; 

4) złożone przez osobę pozbawioną wolności w administracji zakładu karnego; 
5) złożone przez osobę aresztowaną w administracji aresztu śledczego. 

informacje o jednostce 
 

Art. 54. 
§ 1. Odsetek za zwłokę nie nalicza się: 

1) za okres zabezpieczenia, od zabezpieczonej kwoty zobowiązania, jeżeli objęte 
zabezpieczeniem środki pieniężne, w tym kwoty uzyskane ze sprzedaży objętych 
zabezpieczeniem rzeczy lub praw, zostały zaliczone na poczet zaległości podatkowych; 

2) za okres od dnia następnego po upływie terminu, o którym mowa w art. 227 § 1, do dnia 
otrzymania odwołania przez organ odwoławczy; 

3) za okres od dnia następnego po upływie terminu, o którym mowa w art. 139 § 3, do dnia 
doręczenia decyzji organu odwoławczego, jeżeli decyzja organu odwoławczego nie 
została wydana w terminie, o którym mowa w art. 139 § 3; 

4) w przypadku zawieszenia postępowania z urzędu - od dnia wydania postanowienia o 
zawieszeniu postępowania do dnia doręczenia postanowienia o podjęciu zawieszonego 
postępowania; 

[5) jeżeli wysokość odsetek nie przekraczałaby trzykrotności wartości opłaty dodatkowej 
pobieranej przez "Pocztę Polską Spółkę Akcyjną" za polecenie przesyłki listowej;] 

<5) jeżeli wysokość odsetek nie przekraczałaby trzykrotności wartości opłaty pobieranej 
przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – 
Prawo pocztowe za traktowanie przesyłki listowej jako przesyłki poleconej;> 

6) (uchylony); 
7) za okres od dnia wszczęcia postępowania podatkowego do dnia doręczenia decyzji 

organu pierwszej instancji, jeżeli decyzja nie została doręczona w terminie 3 miesięcy od 
dnia wszczęcia postępowania; 

7a) za okres od dnia następnego po upływie dwóch lat od dnia złożenia deklaracji, od 
zaległości związanych z popełnionymi w deklaracji błędami rachunkowymi lub 
oczywistymi omyłkami, jeżeli w tym okresie nie zostały one ujawnione przez organ 
podatkowy; 
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8) w zakresie przewidzianym w odrębnych ustawach. 
§ 2. Przepisu § 1 pkt 3 i 7 nie stosuje się, jeżeli do opóźnienia w wydaniu decyzji 

przyczyniła się strona lub jej przedstawiciel lub opóźnienie powstało z przyczyn niezależnych 
od organu. 

§ 3. Przepisy § 1 pkt 2, 3 i 7 stosuje się również w razie uchylenia decyzji i przekazania 
sprawy do ponownego rozpatrzenia oraz stwierdzenia nieważności decyzji. 

§ 4. Przepis § 1 pkt 1 stosuje się odpowiednio w razie przeniesienia na poczet 
zobowiązań podatkowych zajętych uprzednio rzeczy lub praw majątkowych. 

§ 5. (uchylony). 
 

Art. 60. 
§ 1. Za termin dokonania zapłaty podatku uważa się: 

[1) przy zapłacie gotówką - dzień wpłacenia kwoty podatku w kasie organu podatkowego lub 
na rachunek tego organu w banku, w placówce pocztowej, w spółdzielczej kasie 
oszczędnościowo-kredytowej, biurze usług płatniczych lub w instytucji płatniczej albo 
dzień pobrania podatku przez płatnika lub inkasenta;] 

<1) przy zapłacie gotówką – dzień wpłacenia kwoty podatku w kasie organu 
podatkowego lub na rachunek tego organu w banku, w placówce pocztowej w 
rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, w spółdzielczej 
kasie oszczędnościowo-kredytowej, biurze usług płatniczych lub w instytucji 
płatniczej albo dzień pobrania podatku przez płatnika lub inkasenta;> 

2) w obrocie bezgotówkowym - dzień obciążenia rachunku bankowego podatnika lub 
rachunku podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej lub rachunku 
płatniczego podatnika w instytucji płatniczej na podstawie polecenia przelewu. 
§ 1a. W przypadku polecenia przelewu z rachunku bankowego podatnika w banku lub 

instytucji kredytowej lub rachunku płatniczego podatnika w unijnej instytucji płatniczej w 
rozumieniu art. 2 pkt 32 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. Nr 
199, poz. 1175 i Nr 291, poz. 1707), niemających siedziby lub oddziału na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej za termin zapłaty podatku uważa się dzień obciążenia tego 
rachunku, jeżeli wpłacana kwota zostanie uznana na rachunku bankowym organu 
podatkowego w terminie wskazanym w art. 54 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach 
płatniczych. W razie przekroczenia tego terminu za termin zapłaty uważa się dzień uznania 
kwoty na rachunku bankowym organu podatkowego. 

§ 2. Przepisy § 1 i 1a stosuje się również do wpłat dokonywanych przez płatnika lub 
inkasenta. 

§ 3. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, w porozumieniu z ministrem 
właściwym do spraw łączności i po zasięgnięciu opinii Prezesa Narodowego Banku 
Polskiego, może określić, w drodze rozporządzenia, wzór formularza wpłaty gotówkowej 
oraz polecenia przelewu na rachunek organu podatkowego, uwzględniając dane 
identyfikujące wpłacającego oraz tytuł wpłaty. 

§ 4. Zlecenia płatnicze na rzecz organów podatkowych mogą być składane również w 
formie dokumentu elektronicznego przy użyciu oprogramowania udostępnionego przez banki 
lub innego dostawcę usług płatniczych w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o 
usługach płatniczych, uprawnionego do przyjmowania zleceń płatniczych albo w inny sposób 
uzgodniony z bankiem lub innym dostawcą usług płatniczych przyjmującym zlecenie. 

§ 5. Zlecenie płatnicze, o którym mowa w § 4, powinno zawierać dane identyfikujące 
wpłacającego, w tym identyfikator podatkowy, oraz powinno wskazywać tytuł wpłaty, przy 



- 25 - 

 
Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

czym niepodanie lub błędne podanie tych informacji stanowi podstawę do odmowy realizacji 
wpłaty gotówkowej lub polecenia przelewu. 

§ 6. Rozliczanie płatności na rzecz organów podatkowych następuje poprzez 
międzybankowy system rozliczeń elektronicznych w krajowej organizacji rozliczeniowej lub 
poprzez system elektronicznych rozrachunków międzyoddziałowych Narodowego Banku 
Polskiego. 

 
Art. 77b. 

§ 1. Zwrot nadpłaty następuje: 
1) na wskazany rachunek bankowy podatnika, płatnika lub inkasenta obowiązanego do 

posiadania rachunku bankowego; 
2) w gotówce, jeżeli podatnik, płatnik lub inkasent nie są obowiązani do posiadania 

rachunku bankowego, chyba że zażądają zwrotu nadpłaty na rachunek bankowy. 
§ 2. Za dzień zwrotu nadpłaty uważa się dzień: 

1) obciążenia rachunku bankowego organu podatkowego na podstawie polecenia przelewu; 
[2) złożenia przekazu pocztowego;] 
<2) nadania przekazu pocztowego;> 
3) wypłacenia kwoty nadpłaty przez organ podatkowy lub postawienia nadpłaty do 

dyspozycji podatnika w kasie. 
§ 3. Nadpłata, której wysokość nie przekracza kosztów upomnienia w postępowaniu 

egzekucyjnym, podlega zwrotowi wyłącznie w kasie. 
§ 4. Nadpłata zwracana przekazem pocztowym jest pomniejszana o koszty jej zwrotu. 
§ 5. Przepisy § 1-4 stosuje się odpowiednio do osób, które były wspólnikami spółki 

cywilnej w chwili rozwiązania spółki. 
 

[Art. 144.  
Organ podatkowy doręcza pisma za pokwitowaniem przez pocztę, swoich pracowników lub 
przez osoby uprawnione na podstawie odrębnych przepisów. W przypadku gdy organem 
podatkowym jest wójt, burmistrz (prezydent miasta), pisma może doręczać sołtys za 
pokwitowaniem.] 

<Art. 144. 

Organ podatkowy doręcza pisma za pokwitowaniem przez operatora pocztowego w 
rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, swoich pracowników 
lub przez osoby uprawnione na podstawie odrębnych przepisów. W przypadku gdy 
organem podatkowym jest wójt, burmistrz (prezydent miasta), pisma może doręczać 
sołtys za pokwitowaniem.> 

 
Art. 150.  

§ 1. W razie niemożności doręczenia pisma w sposób wskazany w art. 148 § 1 lub art. 
149: 
[1) poczta przechowuje pismo przez okres 14 dni w swojej placówce pocztowej - w przypadku 

doręczania pisma przez pocztę;] 
<1) operator pocztowy w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo 

pocztowe przechowuje pismo przez okres 14 dni w swojej placówce pocztowej – w 
przypadku doręczania pisma przez operatora pocztowego;> 

2) pismo składa się na okres 14 dni w urzędzie gminy (miasta) - w przypadku doręczania 
pisma przez pracownika organu podatkowego lub przez inną upoważnioną osobę. 
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§ 1a. Adresata zawiadamia się dwukrotnie o pozostawaniu pisma w miejscu określonym 
w § 1. Powtórne zawiadomienie następuje w razie niepodjęcia pisma w terminie 7 dni. 

§ 2. Zawiadomienie o pozostawaniu pisma w miejscu określonym w § 1 umieszcza się w 
oddawczej skrzynce pocztowej lub, gdy nie jest to możliwe, na drzwiach mieszkania adresata, 
jego biura lub innego pomieszczenia, w którym adresat wykonuje swoje czynności 
zawodowe, bądź w widocznym miejscu przy wejściu na posesję adresata. W tym przypadku 
doręczenie uważa się za dokonane z upływem ostatniego dnia okresu, o którym mowa w § 1, 
a pismo pozostawia się w aktach sprawy. 
 
 

 

 

USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. – PRAWO BANKOWE (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 
665, z późn. zm.)  

 
Art. 25i. 

1. Komisja Nadzoru Finansowego doręcza decyzję w przedmiocie sprzeciwu, o którym 
mowa w art. 25h ust. 1, w terminie 60 dni roboczych od dnia otrzymania zawiadomienia i 
wszystkich wymaganych informacji i dokumentów, nie później niż w terminie 2 dni 
roboczych od dnia jej wydania. 

[2. Terminy przewidziane dla doręczenia decyzji kończącej postępowanie w przedmiocie 
sprzeciwu uważa się za zachowane, jeżeli przed ich upływem decyzja została nadana w 
polskiej placówce pocztowej operatora publicznego.] 

<2. Terminy przewidziane dla doręczenia decyzji kończącej postępowanie w 
przedmiocie sprzeciwu uważa się za zachowane, jeżeli przed ich upływem decyzja 
została nadana w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z 
dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. …).> 
 
 
 
 
USTAWA z dnia 20 listopada 1998 r. O ZRYCZAŁTOWANYM PODATKU 
DOCHODOWYM OD NIEKTÓRYCH PRZYCHODÓW OSIĄGANYCH PRZEZ OSOBY 
FIZYCZNE (Dz. U. Nr 144, poz. 930, z późn. zm.)  

 
Art. 21b. 

1. Naczelnik urzędu skarbowego właściwy miejscowo dla złożenia zeznania 
podatkowego, na wniosek, o którym mowa w ust. 3, przekazuje na rzecz jednej organizacji 
pożytku publicznego działającej na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.), 
wybranej przez podatnika z wykazu, o którym mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwanej dalej "organizacją pożytku 
publicznego", kwotę w wysokości nieprzekraczającej 1 % podatku należnego wynikającego: 
 1) z zeznania podatkowego złożonego w terminie określonym dla jego złożenia, albo 
 2) z korekty zeznania, o którym mowa w pkt 1, jeżeli została dokonana w ciągu miesiąca od 

upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego 



- 27 - 

 
Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

- po jej zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół. 
2. Warunkiem przekazania kwoty, o której mowa w ust. 1, jest zapłata w pełnej wysokości 

podatku należnego stanowiącego podstawę obliczenia kwoty, która ma być przekazana na 
rzecz organizacji pożytku publicznego, nie później niż w terminie dwóch miesięcy od 
upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego. [Za zapłacony podatek, o którym mowa 
w zdaniu pierwszym, uważa się również zaległość podatkową, której wysokość nie 
przekracza trzykrotności wartości opłaty dodatkowej pobieranej przez Pocztę Polską Spółkę 
Akcyjną za polecenie przesyłki listowej.] <Za zapłacony podatek, o którym mowa w 
zdaniu pierwszym, uważa się również zaległość podatkową, której wysokość nie 
przekracza trzykrotności wartości opłaty pobieranej przez operatora wyznaczonego w 
rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. ...) za 
traktowanie przesyłki listowej jako przesyłki poleconej.> 

3. Za wniosek uważa się wskazanie przez podatnika w zeznaniu podatkowym albo w 
korekcie zeznania, o których mowa w ust. 1, jednej organizacji pożytku publicznego poprzez 
podanie jej numeru wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego oraz kwoty do przekazania na 
rzecz tej organizacji, w wysokości nieprzekraczającej 1 % podatku należnego. 

4. Kwotę, o której mowa w ust. 1, naczelnik urzędu skarbowego przekazuje w terminie 
od maja do lipca roku następującego po roku podatkowym, za który składane jest zeznanie 
podatkowe, na rachunek bankowy organizacji pożytku publicznego wskazany w wykazie, o 
którym mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie. Kwota ta jest pomniejszana o koszty przelewu bankowego. 

5. Naczelnik urzędu skarbowego właściwy według siedziby organizacji pożytku 
publicznego, we wrześniu roku następującego po roku podatkowym przekazuje organizacji 
pożytku publicznego zbiorczą informację o: 
 1) danych identyfikacyjnych (imię, nazwisko i adres), oraz 
 2) wysokości kwoty, o której mowa w ust. 1, przekazanej na rzecz tej organizacji, 
 3) przeznaczeniu kwoty, o której mowa w ust. 1, przez organizację pożytku publicznego (cel 

szczegółowy) 
- jeżeli podatnik w zeznaniu podatkowym lub w korekcie zeznania, o których mowa w ust. 1, 
wyraził zgodę na przekazanie organizacji pożytku publicznego danych wymienionych w pkt 1 
i 2, lub wskazał cel szczegółowy, o którym mowa w pkt 3. 

6. Naczelnik urzędu skarbowego odstępuje od przekazania 1 % podatku na rzecz 
organizacji pożytku publicznego, jeżeli organizacja ta nie podała lub nie zweryfikowała, 
zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie, numeru rachunku bankowego lub podany numer rachunku bankowego do 
przekazania 1 % z zeznań podatkowych za rok podatkowy zmieniła w okresie od dnia 15 
marca do dnia 31 lipca roku następującego po roku podatkowym. Zasada wyrażona w zdaniu 
pierwszym nie ma zastosowania, jeżeli zmiana numeru rachunku bankowego nastąpiła z 
przyczyn niezależnych od organizacji. 

7. Podatnicy, o których mowa w art. 3 ust. 2a ustawy o podatku dochodowym od osób 
fizycznych, składający zeznanie podatkowe w trakcie roku podatkowego, wybierają 
organizację pożytku publicznego z wykazu, o którym mowa w ust. 1, określonego za 
poprzedni rok podatkowy. 
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USTAWA z dnia 18 grudnia 1998 r. O INSTYTUCIE PAMIĘCI NARODOWEJ – KOMISJI 
ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU (Dz. U. z 2007 r. Nr 63, 
poz. 424, z późn. zm.)  

 
Art. 35a. 

[1. Wnioski, o których mowa w art. 30 ust. 1, art. 34 ust. 1 i 5, składa się osobiście w 
siedzibie Instytutu Pamięci, jego oddziałach i delegaturach lub za pośrednictwem poczty, pod 
warunkiem poświadczenia podpisu wnioskodawcy przez notariusza. 

2. Osoba mająca stałe miejsce zamieszkania za granicą może złożyć wniosek osobiście w 
polskiej placówce konsularnej, przy czym podpis wnioskodawcy uwierzytelnia konsul. 
Wniosek taki może być również złożony za pośrednictwem poczty, pod warunkiem 
poświadczenia podpisu wnioskodawcy przez notariusza lub inną osobę uprawnioną do 
uwierzytelniania podpisów zgodnie z prawem państwa, w którym ta czynność zostanie 
dokonana.] 

<1. Wnioski, o których mowa w art. 30 ust. 1, art. 34 ust. 1 i 5, składa się osobiście w 
siedzibie Instytutu Pamięci, jego oddziałach i delegaturach lub za pośrednictwem 
operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo 
pocztowe (Dz. U. poz. …), pod warunkiem poświadczenia podpisu wnioskodawcy przez 
notariusza. 

2. Osoba mająca stałe miejsce zamieszkania za granicą może złożyć wniosek 
osobiście w polskiej placówce konsularnej, przy czym podpis wnioskodawcy 
uwierzytelnia konsul. Wniosek taki może być również złożony za pośrednictwem 
operatora pocztowego, pod warunkiem poświadczenia podpisu wnioskodawcy przez 
notariusza lub inną osobę uprawnioną do uwierzytelniania podpisów zgodnie z prawem 
państwa, w którym ta czynność zostanie dokonana.> 

3. Po złożeniu wniosku wnioskodawca może ustanowić pełnomocnika do realizacji 
przysługujących mu praw wynikających z ustawy. 

4. Uprawnienia wynikające z art. 30-35 i 35b może wykonywać osoba najbliższa 
zmarłego w rozumieniu art. 115 § 11 Kodeksu karnego. 

5. Jeżeli realizacja praw wynikających z art. 30-35 i 35b następuje przez osobę 
najbliższą, o której mowa w ust. 4, należy we właściwym wniosku wskazać imię i nazwisko 
osoby zmarłej, której praw on dotyczy. 
 
 

 

USTAWA z dnia 15 września 2000 r. – KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH (Dz. U. Nr 94, 
poz. 1037, z późn. zm.)  

 
Art. 4023. 

§ 1. Spółka publiczna prowadzi własną stronę internetową i zamieszcza na niej od dnia 
zwołania walnego zgromadzenia: 
1) ogłoszenie o zwołaniu walnego zgromadzenia, 
2) informację o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu 

ogłoszenia, a jeżeli akcje są różnych rodzajów - także o podziale akcji na poszczególne 
rodzaje i liczbie głosów z akcji poszczególnych rodzajów, 

3) dokumentację, która ma być przedstawiona walnemu zgromadzeniu, 
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4) projekty uchwał lub, jeżeli nie przewiduje się podejmowania uchwał, uwagi zarządu lub 
rady nadzorczej spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego 
zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed 
terminem walnego zgromadzenia, 

5) formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika lub drogą 
korespondencyjną, jeżeli nie są one wysyłane bezpośrednio do wszystkich akcjonariuszy. 
[§ 2. Jeżeli formularze, o których mowa w § 1 pkt 5, z przyczyn technicznych nie mogą 

zostać udostępnione na stronie internetowej, spółka publiczna wskazuje na tej stronie sposób 
i miejsce uzyskania formularzy. W takim przypadku spółka publiczna wysyła formularze 
nieodpłatnie pocztą każdemu akcjonariuszowi na jego żądanie.] 

<§ 2. Jeżeli formularze, o których mowa w § 1 pkt 5, z przyczyn technicznych nie 
mogą zostać udostępnione na stronie internetowej, spółka publiczna wskazuje na tej 
stronie sposób i miejsce uzyskania formularzy. W takim przypadku spółka publiczna 
wysyła formularze nieodpłatnie za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu 
ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. …) każdemu 
akcjonariuszowi na jego żądanie.> 

§ 3. Formularze, o których mowa w § 1 pkt 5, powinny zawierać proponowaną treść 
uchwały walnego zgromadzenia i umożliwiać: 
1) identyfikację akcjonariusza oddającego głos oraz jego pełnomocnika, jeżeli akcjonariusz 

wykonuje prawo głosu przez pełnomocnika, 
2) oddanie głosu w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 9, 
3) złożenie sprzeciwu przez akcjonariuszy głosujących przeciwko uchwale, 
4) zamieszczenie instrukcji dotyczących sposobu głosowania w odniesieniu do każdej z 

uchwał, nad którą głosować ma pełnomocnik. 
 
 

 

 

USTAWA z dnia 16 listopada 2000 r. O PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU PIENIĘDZY 
ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU (Dz. U. z 2010 r. Nr 46, poz. 276, z późn. zm.)  

 
Art. 2.  

Ilekroć w ustawie jest mowa o: 
 1) instytucji obowiązanej - rozumie się przez to: 

a) oddziały instytucji kredytowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - 
Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665, z późn. zm.2)), 

b) instytucje finansowe mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
oddziały instytucji finansowych niemających siedziby na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe, 

c) banki krajowe, oddziały banków zagranicznych, w rozumieniu ustawy z dnia 29 
sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe, 

d) Narodowy Bank Polski - w zakresie, w jakim prowadzi rachunki bankowe dla osób 
prawnych, sprzedaż monet, banknotów i numizmatów przeznaczonych na cele 
kolekcjonerskie oraz na inne cele, skup złota i wymianę zniszczonych środków 
płatniczych na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku 
Polskim (Dz. U. z 2005 r. Nr 1, poz. 2, z późn. zm.3)), 
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e) instytucje pieniądza elektronicznego, oddziały zagranicznych instytucji pieniądza 
elektronicznego oraz agentów rozliczeniowych, prowadzących działalność na 
podstawie ustawy z dnia 12 września 2002 r. o elektronicznych instrumentach 
płatniczych (Dz. U. Nr 169, poz. 1385, z późn. zm.4)), 

f) firmy inwestycyjne, banki powiernicze, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o 
obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538, z późn. zm.5)), 

g) zagraniczne osoby prawne prowadzące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
działalność maklerską oraz towarowe domy maklerskie w rozumieniu ustawy z dnia 26 
października 2000 r. o giełdach towarowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 121, poz. 1019, z 
późn. zm.) oraz spółki handlowe, o których mowa w art. 50a tej ustawy, 

h) Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. - w zakresie, w jakim prowadzi 
rachunki papierów wartościowych lub rachunki zbiorcze, 

i) podmioty prowadzące działalność - w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych i 
gier na automatach oraz gier na automatach o niskich wygranych, 

j) zakłady ubezpieczeń w zakresie ubezpieczeń na życie, w tym ubezpieczycieli 
krajowych, główne oddziały ubezpieczycieli z państwa niebędącego członkiem Unii 
Europejskiej, oddziały ubezpieczycieli z państwa członkowskiego Unii Europejskiej, 
pośredników ubezpieczeniowych w zakresie ubezpieczeń na życie, chyba że za ich 
działania odpowiedzialność ponosi ubezpieczyciel, 

k) fundusze inwestycyjne, towarzystwa funduszy inwestycyjnych, w rozumieniu ustawy z 
dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546, z późn. 
zm.), 

l) spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, 
[m) publicznego operatora w rozumieniu ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. - Prawo 

pocztowe (Dz. U. z 2008 r. Nr 189, poz. 1159 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97 i Nr 168, 
poz. 1323),] 

<m) operatorów pocztowych w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – 
Prawo pocztowe (Dz. U. poz. …),> 

n) notariuszy - w zakresie czynności notarialnych dotyczących obrotu wartościami 
majątkowymi, adwokatów wykonujących zawód, radców prawnych wykonujących 
zawód poza stosunkiem pracy w urzędach obsługujących organy administracji 
rządowej i jednostkach samorządu terytorialnego, prawników zagranicznych 
świadczących pomoc prawną poza stosunkiem pracy, biegłych rewidentów 
wykonujących zawód, doradców podatkowych wykonujących zawód, 

o) podmioty prowadzące działalność w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg 
rachunkowych, 

p) podmioty prowadzące działalność kantorową, 
q) przedsiębiorców prowadzących: domy aukcyjne, antykwariaty, działalność 

factoringową, działalność w zakresie obrotu metalami lub kamieniami szlachetnymi i 
półszlachetnymi, sprzedaży komisowej lub pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, 

r) fundacje, 
s) stowarzyszenia posiadające osobowość prawną, utworzone na podstawie ustawy z dnia 

7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855, z 
2003 r. Nr 96, poz. 874, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 oraz z 2007 r. Nr 112, poz. 766) 
oraz przyjmujące płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej 
równowartość 15.000 euro, również w drodze więcej niż jednej operacji, 

t) przedsiębiorców w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności 
gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095, z późn. zm.), przyjmujących 
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płatności za towary w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 
15.000 euro, również gdy należność za określony towar jest dokonywana w drodze 
więcej niż jednej operacji, 

u) instytucje płatnicze, oddziały unijnych instytucji płatniczych, biura usług płatniczych 
oraz ich agentów w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach 
płatniczych (Dz. U. Nr 199, poz. 1175); 

1a) beneficjencie rzeczywistym - rozumie się przez to: 
a) osobę fizyczną lub osoby fizyczne, które są właścicielami osoby prawnej lub sprawują 

kontrolę nad klientem albo mają wpływ na osobę fizyczną, w imieniu której 
przeprowadzana jest transakcja lub prowadzona jest działalność, 

b) osobę fizyczną lub osoby fizyczne, które są udziałowcami lub akcjonariuszami lub 
posiadają prawo głosu na zgromadzeniu wspólników w wysokości powyżej 25 % w tej 
osobie prawnej, w tym za pomocą pakietów akcji na okaziciela, z wyjątkiem spółek, 
których papiery wartościowe są w obrocie zorganizowanym, podlegających lub 
stosujących przepisy prawa Unii Europejskiej w zakresie ujawniania informacji, a 
także podmiotów świadczących usługi finansowe na terytorium państwa 
członkowskiego Unii Europejskiej albo państwa równoważnego - w przypadku osób 
prawnych, 

c) osobę fizyczną lub osoby fizyczne, które sprawują kontrolę nad co najmniej 25 % 
majątku - w przypadku podmiotów, którym powierzono administrowanie wartościami 
majątkowymi oraz rozdzielanie takich wartości, z wyjątkiem podmiotów 
wykonujących czynności, o których mowa w art. 69 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 29 lipca 
2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi; 

1b) podmiocie świadczącym usługi finansowe - rozumie się przez to instytucję obowiązaną 
lub inną instytucję, która posiada siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz 
prowadzi we własnym imieniu i na własny rachunek, na podstawie zezwolenia 
właściwego państwowego organu nadzoru nad takim podmiotem, działalność polegającą 
na: 
a) przyjmowaniu depozytów lub innych wartości majątkowych powierzonych pod 

tytułem zwrotnym, 
b) udzielaniu kredytów, 
c) zawieraniu umów leasingu finansowego, 
d) udzielaniu gwarancji i poręczeń, 
e) obrocie na własny rachunek lub na rachunek klienta instrumentami rynku pieniężnego, 

dewizami, opcjami i terminowymi umowami na instrumenty finansowe typu futures, 
f) uczestniczeniu w emisji instrumentów finansowych i świadczeniu usług związanych z 

taką emisją, 
g) doradztwie dla przedsiębiorców w zakresie struktury kapitałowej, strategii 

przemysłowej oraz doradztwie dotyczącym łączenia się oraz nabywania 
przedsiębiorstw, 

h) pośrednictwie na rynku pieniężnym, 
i) zarządzaniu portfelem lub doradztwie inwestycyjnym, 
j) przechowywaniu instrumentów finansowych lub administrowaniu nimi, 
k) udostępnianiu skrytek sejfowych; 

1c) banku fikcyjnym - rozumie się przez to podmiot świadczący usługi finansowe lub 
prowadzący równoważną działalność, utworzony na terytorium państwa, w którym nie 
posiada siedziby, w taki sposób, aby występowało rzeczywiste zarządzanie nim i 
kierowanie oraz który to podmiot nie jest stowarzyszony z grupą finansową działającą w 
sposób prawnie uregulowany; 
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1d) stosunkach gospodarczych - rozumie się przez to relacje instytucji obowiązanych z 
klientem związane z działalnością gospodarczą, w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 
r. o swobodzie działalności gospodarczej, które w chwili ich nawiązywania rokują 
długotrwałą współpracę; 

1e) przeprowadzaniu transakcji - rozumie się przez to wykonanie zlecenia lub dyspozycji 
klienta przez instytucję obowiązaną; 

 1f) osobach zajmujących eksponowane stanowiska polityczne - rozumie się przez to osoby 
fizyczne: 
a) szefów państw, szefów rządów, ministrów, wiceministrów lub zastępców ministrów, 

członków parlamentu, sędziów sądów najwyższych, trybunałów konstytucyjnych oraz 
innych organów sądowych, których orzeczenia nie podlegają zaskarżeniu, z wyjątkiem 
trybów nadzwyczajnych, członków trybunałów obrachunkowych, członków zarządów 
banków centralnych, ambasadorów, chargés d'affairs oraz wyższych oficerów sił 
zbrojnych, członków organów zarządzających lub nadzorczych przedsiębiorstw 
państwowych - którzy sprawują lub sprawowali te funkcje publiczne w okresie roku od 
dnia zaprzestania spełniania przesłanek określonych w tych przepisach, 

b) małżonków osób, o których mowa w lit. a, lub osoby pozostające z nimi we wspólnym 
pożyciu, rodziców i dzieci osób, o których mowa w lit. a, małżonków tych rodziców i 
dzieci lub osoby pozostające z nimi we wspólnym pożyciu, 

c) które pozostają lub pozostawały z osobami, o których mowa w lit. a, w ścisłej 
współpracy zawodowej lub gospodarczej lub są współwłaścicielami podmiotów prawa, 
a także jedynymi uprawnionymi do majątku podmiotów prawa, jeżeli zostały one 
założone na rzecz tych osób 

- mające miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 
 2) transakcji - rozumie się przez to dokonywane we własnym, jak i w cudzym imieniu, na 

własny, jak i na cudzy rachunek: 
a) wpłaty i wypłaty w formie gotówkowej lub bezgotówkowej, w tym przekazy pieniężne 

w rozumieniu art. 2 pkt 7 rozporządzenia nr 1781/2006, zlecone zarówno na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza nim, 

b) kupno i sprzedaż wartości dewizowych, 
c) przeniesienie własności lub posiadania wartości majątkowych, w tym oddanie w komis 

lub pod zastaw takich wartości, oraz przeniesienie wartości majątkowych pomiędzy 
rachunkami należącymi do tego samego klienta, 

d) zamianę wierzytelności na akcje lub udziały; 
 3) wartościach majątkowych - rozumie się przez to środki płatnicze, instrumenty finansowe 

w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami 
finansowymi, a także inne papiery wartościowe lub wartości dewizowe, prawa 
majątkowe, rzeczy ruchome oraz nieruchomości; 

 4) rachunku - rozumie się przez to rachunek bankowy, rachunek prowadzony w instytucji 
finansowej, rachunek płatniczy w instytucji płatniczej, rachunek prowadzony w instytucji 
kredytowej, rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, rachunek 
papierów wartościowych i rachunek zbiorczy oraz służący do ich obsługi rachunek 
pieniężny w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami 
finansowymi, a także rejestr uczestników funduszu i ewidencję uczestników funduszu 
inwestycyjnego; 

 5) wstrzymaniu transakcji - rozumie się przez to czasowe ograniczenie dysponowania i 
korzystania z wartości majątkowych, polegające na uniemożliwieniu przeprowadzenia 
określonej transakcji przez instytucję obowiązaną; 
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 6) blokadzie rachunku - rozumie się przez to czasowe uniemożliwienie dysponowania i 
korzystania ze wszystkich wartości majątkowych zgromadzonych na rachunku, w tym 
również przez instytucję obowiązaną; w przypadku rachunku zbiorczego blokada może 
dotyczyć części wartości majątkowych znajdujących się na takim rachunku; 

6a) zamrażaniu - rozumie się przez to zapobieganie przenoszeniu, zmianie, wykorzystaniu 
wartości majątkowych lub przeprowadzaniu transakcji w jakikolwiek sposób, który może 
spowodować zmianę ich wielkości, wartości, miejsca, własności, posiadania, charakteru, 
przeznaczenia lub jakąkolwiek inną zmianę, która może umożliwić korzystanie z wartości 
majątkowych; 

 7) (uchylony); 
 8) jednostkach współpracujących - rozumie się przez to organy administracji rządowej i 

samorządu terytorialnego oraz inne państwowe jednostki organizacyjne, a także 
Narodowy Bank Polski, Komisję Nadzoru Finansowego i Najwyższą Izbę Kontroli; 

 9) praniu pieniędzy - rozumie się przez to zamierzone postępowanie polegające na: 
a) zamianie lub przekazaniu wartości majątkowych pochodzących z działalności o 

charakterze przestępczym lub z udziału w takiej działalności, w celu ukrycia lub 
zatajenia bezprawnego pochodzenia tych wartości majątkowych albo udzieleniu 
pomocy osobie, która bierze udział w takiej działalności w celu uniknięcia przez nią 
prawnych konsekwencji tych działań, 

b) ukryciu lub zatajeniu prawdziwego charakteru wartości majątkowych lub praw 
związanych z nimi, ich źródła, miejsca przechowywania, rozporządzania, faktu ich 
przemieszczania, ze świadomością, że wartości te pochodzą z działalności o 
charakterze przestępczym lub udziału w takiej działalności, 

c) nabyciu, objęciu w posiadanie albo używaniu wartości majątkowych pochodzących z 
działalności o charakterze przestępczym lub udziału w takiej działalności, 

d) współdziałaniu, usiłowaniu popełnienia, pomocnictwie lub podżeganiu w przypadkach 
zachowań określonych w lit. a-c 

- również jeżeli działania, w ramach których uzyskano wartości majątkowe, były 
prowadzone na terytorium innego państwa niż Rzeczpospolita Polska; 

10) finansowaniu terroryzmu - rozumie się przez to czyn określony w art. 165a ustawy z dnia 
6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.9)); 

11) państwie równoważnym - rozumie się przez to państwo niebędące członkiem Unii 
Europejskiej, w którym stosowane są przepisy dotyczące przeciwdziałania praniu 
pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, zgodne z prawem Unii Europejskiej; 

12) rozporządzeniu nr 1781/2006 - rozumie się przez to rozporządzenie (WE) nr 1781/2006 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 listopada 2006 r. w sprawie informacji o 
zleceniodawcach, które towarzyszą przekazom pieniężnym (Dz. Urz. UE L 345 z 
08.12.2006, str. 1). 

 
Art. 8b. 

1. Instytucje obowiązane stosują wobec swoich klientów środki bezpieczeństwa 
finansowego. Zakres stosowania jest określany na podstawie oceny ryzyka prania pieniędzy i 
finansowania terroryzmu, zwanej dalej "oceną ryzyka", dokonanej w wyniku analizy, z 
uwzględnieniem w szczególności rodzaju klienta, stosunków gospodarczych, produktów lub 
transakcji. 

2. Środki bezpieczeństwa finansowego nie są stosowane przez: 
 1) Narodowy Bank Polski; 
[2) operatora publicznego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 lit. m, przy świadczeniu usług 

przekazów pieniężnych.] 
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3. Środki bezpieczeństwa finansowego, o których mowa w ust. 1, polegają na: 
 1) identyfikacji klienta i weryfikacji jego tożsamości na podstawie dokumentów lub 

informacji publicznie dostępnych; 
 2) podejmowaniu czynności, z zachowaniem należytej staranności, w celu identyfikacji 

beneficjenta rzeczywistego i stosowaniu uzależnionych od oceny ryzyka odpowiednich 
środków weryfikacji jego tożsamości w celu uzyskania przez instytucję obowiązaną 
danych dotyczących tożsamości beneficjenta rzeczywistego, w tym ustalaniu struktury 
własności i zależności klienta; 

 3) uzyskiwaniu informacji dotyczących celu i zamierzonego przez klienta charakteru 
stosunków gospodarczych; 

 4) bieżącym monitorowaniu stosunków gospodarczych z klientem, w tym badaniu 
przeprowadzanych transakcji w celu zapewnienia, że przeprowadzane transakcje są 
zgodne z wiedzą instytucji obowiązanej o kliencie i profilu jego działalności oraz z 
ryzykiem, a także, w miarę możliwości, badaniu źródła pochodzenia wartości 
majątkowych oraz bieżącym aktualizowaniu posiadanych dokumentów i informacji. 
4. Środki bezpieczeństwa finansowego są stosowane w szczególności: 

 1) przy zawieraniu umowy z klientem; 
 2) przy przeprowadzaniu transakcji z klientem, z którym instytucja obowiązana nie zawarła 

uprzednio umowy, której równowartość przekracza 15.000 euro, bez względu na to czy 
transakcja jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja czy kilka operacji, których 
okoliczności wskazują, że są one ze sobą powiązane; 

 3) gdy istnieje podejrzenie prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu bez względu na 
wartość transakcji, formę organizacyjną oraz rodzaj klienta; 

 4) gdy zachodzi wątpliwość czy otrzymane wcześniej dane, o których mowa w art. 9 są 
prawdziwe lub pełne. 
5. W przypadku gdy instytucja obowiązana nie może wykonać obowiązków, o których 

mowa w ust. 3 pkt 1-3, nie przeprowadza transakcji, nie podpisuje umowy z klientem lub 
rozwiązuje zawarte umowy oraz przekazuje Generalnemu Inspektorowi, według ustalonego 
wzoru, w uzasadnionych przypadkach z uwzględnieniem ryzyka prania pieniędzy oraz 
finansowania terroryzmu, informacje o danym kliencie wraz z posiadanymi informacjami o 
planowanej przez niego transakcji. 

6. Instytucje obowiązane, na żądanie organów informacji finansowej i organów, o 
których mowa w art. 21 ust. 3, wykazują środki bezpieczeństwa finansowego zastosowane 
przez nie w związku z ryzykiem prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. 
 

 

 

 

USTAWA z dnia 30 sierpnia 2002 r. – PRAWO O POSTĘPOWANIU PRZED SĄDAMI 
ADMINISTRACYJNYMI (Dz. U. z 2012 r. poz. 270)  

 
Art. 65. 

[§ 1. Sąd dokonuje doręczeń przez pocztę, przez swoich pracowników lub przez inne 
upoważnione przez sąd osoby lub organy. 
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§ 2. Do doręczenia pism w postępowaniu sądowym przez pocztę stosuje się tryb 
doręczania pism sądowych w postępowaniu cywilnym, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału 
nie stanowią inaczej.] 

<§ 1. Sąd dokonuje doręczeń przez operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z 
dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. …), przez swoich pracowników 
lub przez inne upoważnione przez sąd osoby lub organy. 

§ 2. Do doręczania pism w postępowaniu sądowym przez operatora pocztowego, 
stosuje się tryb doręczania pism sądowych w postępowaniu cywilnym, jeżeli przepisy 
niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.> 

§ 3. Pismo może być także doręczone za pośrednictwem telefaksu lub poczty 
elektronicznej. W takim wypadku dowodem doręczenia jest potwierdzenie transmisji danych. 

informacje o jednostce 
 

Art. 73. 
[§ 1. W razie niemożności doręczenia pisma w sposób przewidziany w art. 65-72, pismo 

składa się na okres czternastu dni w placówce pocztowej albo w urzędzie gminy, dokonując 
jednocześnie zawiadomienia określonego w § 2. 

§ 2. Zawiadomienie o złożeniu pisma wraz z informacją o możliwości jego odbioru w 
placówce pocztowej albo w urzędzie gminy w terminie siedmiu dni od dnia pozostawienia 
zawiadomienia, umieszcza się w oddawczej skrzynce pocztowej, a gdy to nie jest możliwe, na 
drzwiach mieszkania adresata lub w miejscu wskazanym jako adres do doręczeń, na drzwiach 
biura lub innego pomieszczenia, w którym adresat wykonuje swoje czynności zawodowe. 

§ 3. W przypadku niepodjęcia pisma w terminie, o którym mowa w § 2, pozostawia się 
powtórne zawiadomienie o możliwości odbioru pisma w terminie nie dłuższym niż czternaście 
dni od dnia pierwszego zawiadomienia o złożeniu pisma w placówce pocztowej albo w 
urzędzie gminy.] 

<§ 1. W razie niemożności doręczenia pisma w sposób przewidziany w art. 65–72, 
pismo składa się na okres czternastu dni w placówce pocztowej w rozumieniu ustawy z 
dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe albo w urzędzie gminy, dokonując 
jednocześnie zawiadomienia określonego w § 2. 

§ 2. Zawiadomienie o złożeniu pisma wraz z informacją o możliwości jego odbioru w 
placówce pocztowej albo w urzędzie gminy w terminie siedmiu dni od dnia 
pozostawienia zawiadomienia, umieszcza się w oddawczej skrzynce pocztowej, a gdy to 
nie jest możliwe, na drzwiach mieszkania adresata lub w miejscu wskazanym jako adres 
do doręczeń, na drzwiach biura lub innego pomieszczenia, w którym adresat wykonuje 
swoje czynności zawodowe. 

§ 3. W przypadku niepodjęcia pisma w terminie, o którym mowa w § 2, pozostawia 
się powtórne zawiadomienie o możliwości odbioru pisma w terminie nie dłuższym niż 
czternaście dni od dnia pierwszego zawiadomienia o złożeniu pisma w placówce 
pocztowej albo w urzędzie gminy.> 

§ 4. Doręczenie uważa się za dokonane z upływem ostatniego dnia okresu, o którym 
mowa w § 1. 

 
Art. 83.  

§ 1. Terminy oblicza się według przepisów prawa cywilnego, z zastrzeżeniem § 2. 
§ 2. Jeżeli ostatni dzień terminu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, 

za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy. 
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[§ 3. Oddanie pisma w polskim urzędzie pocztowym lub w polskim urzędzie konsularnym 
jest równoznaczne z wniesieniem go do sądu.] 

<§ 3. Oddanie pisma w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w 
rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe lub w polskim urzędzie 
konsularnym jest równoznaczne z wniesieniem go do sądu.> 

§ 4. To samo dotyczy złożenia pisma przez żołnierza w dowództwie jednostki wojskowej 
albo przez osobę pozbawioną wolności w administracji zakładu karnego oraz przez członka 
załogi polskiego statku morskiego u kapitana statku. 
 

 

 

 

USTAWA z dnia 30 sierpnia 2002 r. O SYSTEMIE OCENY ZGODNOŚCI (Dz. U. z 2010 r. 
Nr 138, poz. 935 oraz z 2011 r. Nr 102, poz. 586 i Nr 227, poz. 1367)  

 
Art. 17. 

1. W przypadku odmowy udzielenia, cofnięcia, zawieszenia lub ograniczenia zakresu 
akredytacji jednostce oceniającej zgodność przysługuje odwołanie. 

2. Odwołanie wnosi się do Komitetu Odwoławczego, o którym mowa w art. 36 ust. 1, w 
terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o odmowie udzielenia, zawieszeniu, 
cofnięciu bądź ograniczeniu zakresu akredytacji. 

3. Odwołanie rozpatruje zespół trzech ekspertów, wyznaczonych spośród stałych 
członków Komitetu Odwoławczego przez Przewodniczącego Komitetu Odwoławczego, w 
terminie 60 dni od dnia doręczenia odwołania. 

4. W przypadku gdy rozpatrzenie odwołania wymaga szczególnej wiedzy lub w 
rozpatrywanej dziedzinie nie ma ekspertów wśród stałych członków Komitetu 
Odwoławczego, Przewodniczący Komitetu Odwoławczego może powołać dodatkowego 
eksperta w skład zespołu rozpatrującego odwołanie. 

[5. Nadanie pisma z odwołaniem w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego 
lub w polskim urzędzie konsularnym jest równoznaczne z wniesieniem go do Komitetu 
Odwoławczego.] 

<5. Nadanie pisma z odwołaniem w polskiej placówce pocztowej operatora 
wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. 
U. poz. …) lub w polskim urzędzie konsularnym jest równoznaczne z wniesieniem go do 
Komitetu Odwoławczego.> 

 

 

 

USTAWA z dnia 28 lutego 2003 r. – PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE (Dz. U. z 
2012 r. poz. 1112)  

 
Art. 176.  

1. Syndyk zawiadamia o upadłości tych wierzycieli, których adresy są znane na 
podstawie ksiąg upadłego, a także komornika ogólnej właściwości upadłego. 
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[2. Syndyk zawiadamia placówki pocztowe o ogłoszeniu upadłości. Placówki te doręczają 
syndykowi adresowaną do upadłego korespondencję i wszelkie przesyłki. Syndyk wydaje 
upadłemu korespondencję i przesyłki, które nie dotyczą majątku masy upadłości lub których 
zatrzymanie nie jest potrzebne ze względu na zawarte w nich wiadomości.] 

<2. Syndyk zawiadamia placówki pocztowe w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 
2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. …) o ogłoszeniu upadłości. Placówki te doręczają 
syndykowi adresowane do upadłego przesyłki pocztowe. Syndyk wydaje upadłemu 
przesyłki pocztowe, które nie dotyczą majątku masy upadłości lub których zatrzymanie 
nie jest potrzebne ze względu na zawarte w nich wiadomości.> 

3. Syndyk zawiadamia o upadłości banki i instytucje, z którymi upadły zawarł umowę o 
udostępnienie skrytki sejfowej albo złożył pieniądze lub inne przedmioty. 

4. Syndyk wzywa przedsiębiorstwa przewozowe, przedsiębiorstwa spedycyjne i domy 
składowe, w których znajdują się lub mogą znajdować się towary należące do upadłego lub 
przesyłki do niego adresowane, o przekazanie syndykowi przesyłek lub towarów oraz aby nie 
wykonywały poleceń kierowanych do nich przez upadłego. 

 
[Art. 388.  

Zawiadomienia uczestników postępowania o pierwszym posiedzeniu sądu można dokonać za 
pośrednictwem poczty przesyłką poleconą za potwierdzeniem odbioru.] 

 

<Art. 388. 
Zawiadomienia uczestników postępowania o pierwszym posiedzeniu sądu można 
dokonać za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 
listopada 2012 r. – Prawo pocztowe przesyłką poleconą, odpowiednio za potwierdzeniem 
odbioru albo za zwrotnym pokwitowaniem odbioru.> 
 
 

 

 

USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. O DZIAŁALNOŚCI UBEZPIECZENIOWEJ (Dz. U. z 
2010 r. Nr 11, poz. 66, z późn. zm.)  

 
Art. 35i. 

1. Organ nadzoru doręcza decyzję w przedmiocie sprzeciwu, o którym mowa w art. 35h 
ust. 1, w terminie 60 dni roboczych od dnia otrzymania zawiadomienia i wszystkich 
wymaganych informacji i dokumentów, nie później niż w terminie 2 dni roboczych od dnia 
jej wydania. 

[2. Terminy przewidziane dla doręczenia decyzji kończącej postępowanie w przedmiocie 
zawiadomienia uważa się za zachowane, jeżeli przed ich upływem decyzja została nadana w 
polskiej placówce pocztowej operatora publicznego.] 

<2. Terminy przewidziane dla doręczenia decyzji kończącej postępowanie w 
przedmiocie zawiadomienia uważa się za zachowane, jeżeli przed ich upływem decyzja 
została nadana w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z 
dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. …).> 
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USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. O UBEZPIECZENIACH OBOWIĄZKOWYCH, 
UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZU GWARANCYJNYM I POLSKIM BIURZE 
UBEZPIECZYCIELI KOMUNIKACYJNYCH (Dz. U. Nr 124, poz. 1152, z późn. zm.)  

 
Art. 18. 

1. (uchylony). 
2. Jeżeli posiadacz pojazdu mechanicznego, rolnik lub posiadacz budynku zmienił adres 

bądź siedzibę i nie zawiadomił o tym zakładu ubezpieczeń, zawiadomienia lub oświadczenia, 
skierowane przez zakład ubezpieczeń listem poleconym, na ostatni adres bądź siedzibę 
posiadacza pojazdu mechanicznego, rolnika lub posiadacza budynku, wywierają skutki 
prawne od chwili, w której doszłyby do niego, gdyby nie zmienił adresu bądź siedziby. 

[3. W przypadku nadania oświadczenia o wypowiedzeniu lub odstąpieniu od umowy 
ubezpieczenia obowiązkowego, o którym mowa w art. 4 pkt 1-3, przesyłką listową, za chwilę 
jego złożenia uważa się datę nadania oświadczenia w polskiej placówce pocztowej operatora 
publicznego.] 

<3. W przypadku nadania oświadczenia o wypowiedzeniu lub odstąpieniu od 
umowy ubezpieczenia obowiązkowego, o którym mowa w art. 4 pkt 1–3, przesyłką 
listową, za chwilę jego złożenia uważa się datę nadania oświadczenia w placówce 
pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – 
Prawo pocztowe (Dz. U. poz. …).> 
 
 

 

 

USTAWA z dnia 27 sierpnia 2003 r. O WETERYNARYJNEJ KONTROLI GRANICZNEJ 
(Dz. U. Nr 165, poz. 1590, z późn. zm.)  

 
Art. 33. 

1. Weterynaryjnej kontroli granicznej nie podlegają produkty: 
 1) stanowiące część osobistego bagażu podróżnych i przeznaczone do bezpośredniego 

spożycia, jeżeli pochodzą z państwa trzeciego lub jego części, z którego przywóz nie jest 
zabroniony, w ilościach określonych na podstawie przepisów odrębnych; 

 2) wysyłane jako małe paczki przeznaczone dla osób fizycznych i niesprowadzane w celach 
handlowych oraz pochodzą z państwa trzeciego lub jego części, z których przywóz nie 
jest zakazany; 

 3) przeznaczone do spożycia przez załogę i pasażerów, w środkach transportu w 
komunikacji międzynarodowej, pod warunkiem że produkty te nie zostaną wprowadzone 
na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej. 
2. Jeżeli produkty, o których mowa w ust. 1 pkt 3, lub ich pozostałości są wyładowane, to 

podlegają zniszczeniu na koszt przewoźnika lub osoby odpowiedzialnej.15) Zniszczenie tych 
produktów nie jest konieczne, gdy są one przenoszone bezpośrednio z jednego 
międzynarodowego środka transportu na inny środek transportu w tym samym porcie i pod 
dozorem celnym. 

3. Weterynaryjnej kontroli granicznej nie podlegają również produkty: 
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 1) które nie przekraczają ilości określonej na podstawie przepisów odrębnych Unii 
Europejskiej oraz zostały poddane obróbce cieplnej w hermetycznie zamkniętym 
pojemniku o wskaźniku sterylizacji F0 w wysokości co najmniej 3,00 oraz: 
a) stanowią część bagażu podróżnych i są przeznaczone do osobistego spożycia, 
b) są wysyłane jako małe paczki przeznaczone dla osób fizycznych, pod warunkiem że 

nie są sprowadzane w celach handlowych; 
 2) które są wysłane jako próbki handlowe lub są przeznaczone na wystawę, pod warunkiem 

że nie są przeznaczone do sprzedaży oraz mają wcześniej wydane pozwolenie 
urzędowego lekarza weterynarii; 

 3) które są przeznaczane do określonych badań lub analiz, jeżeli zapewniono, że takie 
produkty nie zostaną dostarczane do spożycia przez ludzi. 
4. Pozwolenie, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, wydaje powiatowy lekarz weterynarii, w 

drodze decyzji, na wniosek zainteresowanego, w terminie 7 dni od dnia złożenia tego 
wniosku. 

5. Po zakończeniu wystawy, o której mowa w ust. 3 pkt 2, lub przeprowadzeniu badań 
lub analiz, o których mowa w ust. 3 pkt 3, produkty, z wyjątkiem ich ilości użytych do badań 
lub analiz, zostają zniszczone lub odesłane na warunkach określonych przez urzędowego 
lekarza weterynarii. 

[6. Przy wprowadzaniu produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia 
przez załogę i pasażerów w środkach transportu w komunikacji międzynarodowej oraz 
produktów pochodzenia zwierzęcego zamawianych za pośrednictwem poczty, telefonu i 
Internetu stosuje się wymagania weterynaryjne określone w przepisach wydanych na 
podstawie art. 25 rozporządzenia nr 882/2004.] 

<6. Przy wprowadzaniu produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do 
spożycia przez załogę i pasażerów w środkach transportu w komunikacji 
międzynarodowej oraz produktów pochodzenia zwierzęcego zamawianych za 
pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – 
Prawo pocztowe (Dz. U. poz. …), telefonu i Internetu stosuje się wymagania 
weterynaryjne określone w przepisach wydanych na podstawie art. 25 rozporządzenia 
nr 882/2004.> 

 
 

 

 
USTAWA z dnia 18 grudnia 2003 r. O OCHRONIE ROŚLIN (Dz. U. z 2008 r. Nr 133, poz. 
849, z późn. zm.)  

 
Art. 92. 

1. Główny Inspektor i wojewódzcy inspektorzy oraz ich zastępcy, a także państwowi 
inspektorzy, są uprawnieni do: 
[1) wstępu na wszystkie grunty, w tym leśne, oraz do wszelkich pomieszczeń, środków 

transportu i obiektów, w których są lub były uprawiane, wytwarzane, przewożone lub 
przechowywane rośliny, produkty roślinne lub przedmioty, a także środki ochrony roślin, 
materiał siewny i opryskiwacze, oraz na teren portów, przystani, lotnisk, stacji 
kolejowych, urzędów pocztowych, przejść granicznych, w celu przeprowadzenia kontroli 
wynikających z przepisów ustawy i przepisów o nasiennictwie;] 
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<1) wstępu na wszystkie grunty, w tym leśne, oraz do wszelkich pomieszczeń, środków 
transportu i obiektów, w których są lub były uprawiane, wytwarzane, przewożone 
lub przechowywane rośliny, produkty roślinne lub przedmioty, a także środki 
ochrony roślin, materiał siewny i opryskiwacze, oraz na teren portów, przystani, 
lotnisk, stacji kolejowych, placówek pocztowych w rozumieniu ustawy z dnia 23 
listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. …), przejść granicznych, w celu 
przeprowadzenia kontroli wynikających z przepisów ustawy i przepisów o 
nasiennictwie;> 

 2) kontroli dokumentów, żądania pisemnych lub ustnych informacji, wyjaśnień oraz dostępu 
do wszelkich danych, w tym również prowadzonych w formie elektronicznej, mających 
związek z przedmiotem kontroli i dotyczących spraw ochrony roślin i nasiennictwa; 

 3) bezpłatnego pobierania, za pokwitowaniem, prób roślin, produktów roślinnych lub 
przedmiotów, środków ochrony roślin lub materiału siewnego, w ilości niezbędnej do 
wykonania badań. 
2. Do czynności, o których mowa w ust. 1, Główny Inspektor i wojewódzcy inspektorzy 

mogą upoważniać pracowników Inspekcji niebędących państwowymi inspektorami i osoby 
niebędące pracownikami Inspekcji. 
 
 

 

 

USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. – PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (Dz. U. z 
2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.)  

 
Art. 67. 

1. Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zachodzi co najmniej 
jedna z następujących okoliczności: 
1) dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego 

wykonawcę: 
a) z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze, 
b) z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych, wynikających z odrębnych 

przepisów, 
c) w przypadku udzielania zamówienia w zakresie działalności twórczej lub artystycznej; 

2) przeprowadzono konkurs, o którym mowa w art. 110, w którym nagrodą było zaproszenie 
do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki autora wybranej pracy konkursowej; 

3) ze względu na wyjątkową sytuację niewynikającą z przyczyn leżących po stronie 
zamawiającego, której nie mógł on przewidzieć, wymagane jest natychmiastowe 
wykonanie zamówienia, a nie można zachować terminów określonych dla innych trybów 
udzielenia zamówienia; 

4) w prowadzonych kolejno postępowaniach o udzielenie zamówienia, z których co 
najmniej jedno prowadzone było w trybie przetargu nieograniczonego albo przetargu 
ograniczonego, nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, 
nie zostały złożone żadne oferty lub wszystkie oferty zostały odrzucone na podstawie art. 
89 ust. 1 pkt 2 ze względu na ich niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia, a 
pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione; 

5) w przypadku udzielania dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych 
zamówień dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym i nieprzekraczających 
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łącznie 50 % wartości realizowanego zamówienia, niezbędnych do jego prawidłowego 
wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej 
wcześniej do przewidzenia, jeżeli: 
a) z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od 

zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich 
kosztów lub 

b) wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia 
dodatkowego; 

6) w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, 
dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych zamówień uzupełniających, 
stanowiących nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego i polegających na 
powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, jeżeli zamówienie podstawowe zostało 
udzielone w trybie przetargu nieograniczonego lub ograniczonego, a zamówienie 
uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia 
podstawowego i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego; 

7) w przypadku udzielania, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, 
dotychczasowemu wykonawcy dostaw, zamówień uzupełniających, stanowiących nie 
więcej niż 20 % wartości zamówienia podstawowego i polegających na rozszerzeniu 
dostawy, jeżeli zmiana wykonawcy powodowałaby konieczność nabywania rzeczy o 
innych parametrach technicznych, co powodowałoby niekompatybilność techniczną lub 
nieproporcjonalnie duże trudności techniczne w użytkowaniu i dozorze, jeżeli 
zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego lub 
ograniczonego, a zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o 
zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z przedmiotem zamówienia 
podstawowego; 

8) możliwe jest udzielenie zamówienia na dostawy na szczególnie korzystnych warunkach 
w związku z likwidacją działalności innego podmiotu, postępowaniem egzekucyjnym 
albo upadłościowym; 

9) zamówienie na dostawy jest dokonywane na giełdzie towarowej w rozumieniu przepisów 
o giełdach towarowych, w tym na giełdzie towarowej innych państw członkowskich 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego; 

10) zamówienie jest udzielane przez placówkę zagraniczną w rozumieniu przepisów o służbie 
zagranicznej, a jego wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych 
na podstawie art. 11 ust. 8; 

11) zamówienie jest udzielane na potrzeby własne jednostki wojskowej w rozumieniu 
przepisów o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza 
granicami państwa, a jego wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach 
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8. 
2. Jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach 

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania 
Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich ogłoszeń o zamówieniach na 
dostawy lub usługi, zamawiający w terminie 3 dni od wszczęcia postępowania zawiadamia 
Prezesa Urzędu o jego wszczęciu, podając uzasadnienie faktyczne i prawne zastosowania 
trybu udzielenia zamówienia. 

3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się w przypadku zamówień udzielanych na podstawie ust. 1: 
1) pkt 1 lit. a, których przedmiotem są: 

a) dostawy wody za pomocą sieci wodociągowej lub odprowadzanie ścieków do sieci 
kanalizacyjnej, 

b) dostawy gazu z sieci gazowej, 
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c) dostawy ciepła z sieci ciepłowniczej, 
[d) zastrzeżone usługi pocztowe w rozumieniu ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. - Prawo 

pocztowe (Dz. U. z 2008 r. Nr 189, poz. 1159, z 2009 r. Nr 18, poz. 97 i Nr 168, poz. 
1323 oraz z 2010 r. Nr 47, poz. 278),] 

e) usługi przesyłowe lub dystrybucyjne energii elektrycznej, ciepła lub paliw gazowych; 
2) pkt 3 w celu ograniczenia skutków zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki 

zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć, w szczególności zagrażającego życiu 
lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody o znacznych rozmiarach; 

3) pkt 8 i 9. 
4. Zamawiający może odstąpić od stosowania przepisów art. 19-21, art. 24 ust. 1 pkt 1-3 i 

art. 68 ust. 1 w przypadku zamówień udzielanych na podstawie ust. 1 pkt 1 lit. b i c oraz pkt 
2, a także zamówień, o których mowa w ust. 3. 

 
Art. 198b. 

1. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca 
zamieszkania zamawiającego. 

[2. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia 
orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w 
placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.] 

<2. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia 
doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. 
Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z 
dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. …) jest równoznaczne z jej 
wniesieniem.> 

3. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego 
właściwemu sądowi w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania. 

4. W terminie 21 dni od dnia wydania orzeczenia skargę może wnieść także Prezes 
Urzędu. Prezes Urzędu może także przystąpić do toczącego się postępowania. Do czynności 
podejmowanych przez Prezesa Urzędu stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 
listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o prokuratorze. 
 
 
 
 

USTAWA z dnia 11 marca 2004 r. O PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG (Dz. U. z 
2011 r. Nr 177, poz. 1054)  

 
[Art. 33c. 

W przypadku importu towarów doręczanych w formie przesyłek przez operatora publicznego 
w rozumieniu art. 3 pkt 12 ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2008 
r. Nr 189, poz. 1159, z późn. zm.) do podatku z tytułu importu towarów przepis art. 65a 
ustawy z dnia 19 marca 2004 r. - Prawo celne (Dz. U. Nr 68, poz. 622, z późn. zm.) stosuje się 
odpowiednio.] 

<Art. 33c. 
W przypadku importu towarów doręczanych w formie przesyłek pocztowych przez 
operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo 
pocztowe (Dz. U. poz. …) do podatku z tytułu importu towarów przepis art. 65a ustawy 



- 43 - 

 
Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

z dnia 19 marca 2004 r. – Prawo celne (Dz. U. Nr 68, poz. 622, z późn. zm.) stosuje się 
odpowiednio.> 
 
 
 

 

USTAWA z dnia 19 marca 2004 r. – PRAWO CELNE (Dz. U. Nr 68, poz. 622, z późn. zm.)  
 

Art. 57.  
1. Za termin dokonania zapłaty kwoty należności uważa się: 

[1) przy zapłacie gotówką - dzień wpłacenia kwoty należności w kasie urzędu celnego lub na 
rachunek organu celnego w banku, w placówce pocztowej, w spółdzielczej kasie 
oszczędnościowo-kredytowej;] 

<1) przy zapłacie gotówką – dzień wpłacenia kwoty należności w kasie urzędu celnego 
lub na rachunek organu celnego w banku, w placówce pocztowej w rozumieniu 
ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. …), w 
spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej;> 

2) w obrocie bezgotówkowym - dzień obciążenia rachunku bankowego dłużnika lub 
rachunku dłużnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej na podstawie 
polecenia przelewu. 
2. W przypadku polecenia przelewu z rachunku bankowego dłużnika w banku lub 

instytucji kredytowej niemających siedziby lub oddziału w Rzeczypospolitej Polskiej za 
termin dokonania zapłaty kwoty należności uważa się dzień obciążenia tego rachunku, jeżeli 
wpłacana kwota zostanie uznana na rachunku bankowym organu celnego w terminie 5 
kolejnych dni roboczych. W razie przekroczenia tego terminu za termin dokonania zapłaty 
uważa się dzień uznania kwoty na rachunku bankowym organu celnego. 

 
Art. 65a. 

[1. W przypadku doręczania przez operatora publicznego w rozumieniu art. 3 pkt 12 
ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2008 r. Nr 189, poz. 1159), 
zwanego dalej "operatorem", przesyłek zawierających towary, w stosunku do których istnieje 
obowiązek uiszczenia należności przywozowych, operator jest zobowiązany pobrać te 
należności od odbiorcy przed wydaniem mu przesyłki.] 

<1. W przypadku doręczania przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z 
dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, zwanego dalej „operatorem”, przesyłek 
zawierających towary, w stosunku do których istnieje obowiązek uiszczenia należności 
przywozowych, operator jest zobowiązany pobrać te należności od odbiorcy przed 
wydaniem mu przesyłki.> 

2. Pobrane należności przywozowe operator jest zobowiązany przekazać na rachunek 
właściwej izby celnej w terminie 10 dni od dnia wydania przesyłki odbiorcy. 

3. Najpóźniej następnego dnia roboczego po upływie terminu, o którym mowa w ust. 2, 
operator jest zobowiązany dostarczyć do urzędu celnego, w którym przesyłka została 
przedstawiona, dowód przekazania należności przywozowych wraz z wykazem zawierającym 
numery dokumentów celnych dotyczących przesyłki, datę wydania przesyłki odbiorcy oraz 
kwotę należności przywozowych. 
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4. W przypadku niepobrania należności przywozowych od odbiorcy przesyłki, operator 
jest zobowiązany do uiszczenia tych należności w terminie 10 dni od dnia wydania przesyłki 
odbiorcy. 

5. W przypadku niedotrzymania terminu, o którym mowa w ust. 2 i 4, operator jest 
zobowiązany do zapłaty odsetek w wysokości przewidzianej dla odsetek za zwłokę od 
zaległości podatkowych. 

6. Odsetki, o których mowa w ust. 5, są naliczane od dnia następującego po dniu upływu 
terminu przekazania lub uiszczenia należności przywozowych do dnia ich przekazania lub 
uiszczenia. 

[7. Odsetek, o których mowa w ust. 5, nie nalicza się, jeżeli ich wysokość nie przekracza 
trzykrotności wartości opłaty pobieranej przez operatora publicznego za traktowanie 
przesyłki listowej jako przesyłki poleconej.] 

<7. Odsetek, o których mowa w ust. 5, nie nalicza się, jeżeli ich wysokość nie 
przekracza trzykrotności wartości opłaty pobieranej przez operatora za traktowanie 
przesyłki listowej jako przesyłki poleconej.> 

8. Organ celny, w drodze decyzji, określa: 
1) kwotę należności przywozowych wynikającą z dokumentów celnych towarzyszących 

przesyłce, nieprzekazanych lub nieuiszczonych przez operatora w terminie, o którym 
mowa w ust. 2 lub 4; 

2) równowartość kwoty uiszczonej przez Rzeczpospolitą Polską za nieterminowe 
przekazanie środka własnego do budżetu Wspólnoty spowodowane niedotrzymaniem 
przez operatora terminów: 
a) zwrotu organowi celnemu uzupełnionych i podpisanych przez odbiorcę przesyłki kart 

dokumentów celnych, 
b) dostarczenia organowi celnemu dowodu przekazania należności przywozowych wraz z 

wykazem zawierającym numery dokumentów celnych, datę pobrania należności od 
odbiorcy oraz ich kwotę. 

9. Operator jest zobowiązany do uiszczenia równowartości kwoty, o której mowa w ust. 8 
pkt 2, pomniejszonej o kwotę odsetek, o których mowa w ust. 5. 

10. W przypadku gdy organ celny wyda, na podstawie przepisów Wspólnotowego 
Kodeksu Celnego, decyzję o zwrocie lub umorzeniu w całości lub części należności 
przywozowych wynikających z dokumentów celnych, to: 
1) zwrot tych należności następuje na rzecz operatora, jeżeli operator uiścił je w sytuacji, o 

której mowa w ust. 4; 
2) umorzenie tych należności następuje również w stosunku do operatora. 
 
 
 
 
USTAWA z dnia 2 kwietnia 2004 r. O SYSTEMIE IDENTYFIKACJI I REJESTRACJI 
Zwierząt (Dz. U. z 2008 r. Nr 204, poz. 1281 oraz z 2009 r. Nr 116, poz. 976)  

 
Art. 14. 

1. Koniowate są zaopatrywane w paszport koniowatego zgodnie z rozporządzeniem nr 
504/2008. 

2. Wzór paszportu koniowatego jest określony w załączniku I do rozporządzenia nr 
504/2008. 
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3. Informacje inne niż określone w rozporządzeniu nr 504/2008 umieszcza się w 
paszporcie koniowatego po informacjach, o których mowa w rozporządzeniu nr 504/2008, nie 
naruszając struktury tego paszportu przewidzianej w rozporządzeniu nr 504/2008. 

4. Właściciel koniowatego dokonuje zgłoszenia koniowatego, o którym mowa w art. 5 
rozporządzenia nr 504/2008, podmiotowi, o którym mowa w art. 5, przed dniem opuszczenia 
przez koniowatego lub jego matkę siedziby stada, w której ten koniowaty się urodził, nie 
później niż w terminie 90 dni przed terminem określonym w art. 5 ust. 6 rozporządzenia nr 
504/2008. 

5. Po otrzymaniu zgłoszenia podmiot, o którym mowa w art. 5, nadaje koniowatemu 
numer identyfikacyjny w rozumieniu art. 2 ust. 2 lit. d rozporządzenia nr 504/2008 oraz 
wydaje zgłaszającemu paszport koniowatego w terminie 90 dni od dnia otrzymania 
zgłoszenia. 

6. Identyfikacja koniowatego jest dokonywana przez osobę posiadającą co najmniej 
średnie wykształcenie, która zawarła pisemną umowę z podmiotem, o którym mowa w art. 5. 

7. Przy dokonywaniu identyfikacji koniowatego w sposób określony w art. 11 
rozporządzenia nr 504/2008 właściciel koniowatego jest obowiązany udzielić osobie 
dokonującej tej identyfikacji pomocy niezbędnej do wykonania tej czynności. 

8. Jeżeli warunek określony w ust. 7 nie zostanie spełniony można odstąpić od dokonania 
identyfikacji koniowatego. W przypadku odstąpienia od dokonania identyfikacji koniowatego 
opłata, o której mowa w art. 15 ust. 1, podlega zwrotowi w wysokości pomniejszonej o koszty 
poniesione przez podmiot dokonujący tej identyfikacji związane z przystąpieniem do 
identyfikacji tego koniowatego. 

9. Podstawą wystawienia paszportu koniowatego jest: 
 1) dla koni pełnej krwi angielskiej, koni czystej krwi arabskiej, koni rasy kłusak oraz kuców 

szetlandzkich - zidentyfikowanie konia oraz zaświadczenie potwierdzające dokonanie 
wpisu do księgi hodowlanej, wydane na podstawie przepisów o organizacji hodowli i 
rozrodzie zwierząt gospodarskich; 

 2) dla koni hodowlanych innych ras niż wymienione w pkt 1 - zgłoszenie właściciela konia 
zawierające numery identyfikacyjne rodziców konia, do którego dołącza się: 
a) oświadczenie potwierdzające, że jest właścicielem tego koniowatego, 
b) zaświadczenie o wykonaniu sztucznego unasienniania albo świadectwo pokrycia 

klaczy, która jest matką identyfikowanego konia, wydane na podstawie przepisów o 
organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich; 

 3) dla pozostałych koniowatych: 
a) zgłoszenie właściciela koniowatego zawierające numery identyfikacyjne rodziców 

koniowatego, do którego dołącza się: 
– oświadczenie potwierdzające, że jest właścicielem tego koniowatego, 
– zaświadczenie o wykonaniu sztucznego unasienniania albo świadectwo pokrycia 

klaczy, która jest matką identyfikowanego koniowatego, wydane na podstawie 
przepisów o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich, albo 

b) zgłoszenie właściciela koniowatego, do którego dołącza się: 
– oświadczenie potwierdzające, że jest właścicielem tego koniowatego, 
– wyniki badań tego koniowatego w kierunku nosacizny (Glanders), niedokrwistości 

zakaźnej koni (Equine infectious anaemia) i zarazy stadniczej (Dourine). 
10. W przypadku koniowatych, o których mowa w art. 7 ust. 1 rozporządzenia nr 

504/2008, pochodzących z obszaru parku narodowego lub parku krajobrazowego podstawą 
wystawienia paszportu koniowatego jest zgłoszenie dyrektora parku narodowego lub 
dyrektora parku krajobrazowego. 



- 46 - 

 
Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

11. Zgłoszenia, o którym mowa w ust. 10, dokonuje się podmiotowi o którym mowa w 
art. 5, nie później niż w terminie 60 dni przed dniem opuszczenia przez koniowatego obszaru 
parku narodowego lub parku krajobrazowego. 

[12. Właściciel koniowatego, a w przypadku koniowatych, o których mowa w art. 7 ust. 1 
rozporządzenia nr 504/2008 - dyrektor parku narodowego lub dyrektor parku 
krajobrazowego, odbiera paszport koniowatego lub jego duplikat osobiście, chyba że złoży 
podmiotowi prowadzącemu rejestr koniowatych oświadczenie, w którym wyrazi zgodę na 
doręczenie mu tego paszportu lub jego duplikatu za pośrednictwem placówki pocztowej 
operatora publicznego, przesyłką poleconą za potwierdzeniem odbioru.] 

<12. Właściciel koniowatego, a w przypadku koniowatych, o których mowa w art. 7 
ust. 1 rozporządzenia nr 504/2008 – dyrektor parku narodowego lub dyrektor parku 
krajobrazowego, odbiera paszport koniowatego lub jego duplikat osobiście, chyba że 
złoży podmiotowi prowadzącemu rejestr koniowatych oświadczenie, w którym wyrazi 
zgodę na doręczenie mu tego paszportu lub jego duplikatu za pośrednictwem placówki 
pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – 
Prawo pocztowe (Dz. U. poz. …), przesyłką poleconą za potwierdzeniem odbioru.> 

13. Minister właściwy do spraw rolnictwa może określić, w drodze rozporządzenia, inny 
sposób identyfikacji koniowatych niż określony w art. 11 rozporządzenia nr 504/2008, mając 
na względzie zapewnienie możliwości weryfikacji tożsamości koniowatych, zapobieżenia 
wielokrotnego wydawania dokumentów identyfikacyjnych oraz wykonanie wytycznych 
określonych w art. 12 ust. 3 rozporządzenia nr 504/2008. 
 

Art. 19. 
1. Posiadacz bydła zgłasza kierownikowi biura fakt oznakowania zwierzęcia, zgodnie z 

art. 4 ust. 2 rozporządzenia nr 1760/2000, w każdym przypadku przed opuszczeniem przez to 
zwierzę siedziby stada, w której się urodziło, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia 
urodzenia tego zwierzęcia, z zastrzeżeniem art. 22. 

1a. Zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, dokonuje się w formie: 
 1) pisemnej na formularzu udostępnionym przez Agencję albo 
 2) elektronicznej: 

a) przez umieszczenie danych na informatycznym nośniku danych w sposób określony 
przez Agencję albo 

b) na formularzu umieszczonym na stronie internetowej administrowanej przez Agencję, 
umożliwiającym wprowadzenie danych do systemu teleinformatycznego Agencji, w 
którym jest prowadzony rejestr zwierząt gospodarskich oznakowanych. 

2. Kierownik biura jest organem właściwym w sprawach związanych z wydawaniem 
paszportu bydła i jego duplikatu oraz przyjmowaniem zwrotu paszportu bydła lub 
tymczasowego dokumentu identyfikacyjnego określonego w art. 6 ust. 2 rozporządzenia nr 
911/2004. 

2a. Organy Inspekcji Weterynaryjnej są właściwe do dokonywania wpisów i korekt tych 
wpisów w paszportach bydła w zakresie statusu epizootycznego zwierzęcia z gatunku bydło. 

3. (uchylony). 
4. W przypadku utraty lub uszkodzenia paszportu bydła Agencja wydaje duplikat tego 

paszportu. 
5. Za wydanie paszportu bydła lub jego duplikatu oraz ich doręczenie, w sposób 

określony w ust. 5a, pobiera się opłaty. 
[5a. Posiadacz bydła odbiera paszport bydła lub jego duplikat osobiście, chyba że złoży 

podmiotowi prowadzącemu rejestr zwierząt gospodarskich oznakowanych oświadczenie, w 
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którym wyrazi zgodę na doręczenie mu tego paszportu lub jego duplikatu za pośrednictwem 
placówki pocztowej operatora publicznego, przesyłką poleconą za potwierdzeniem odbioru.] 

<5a. Posiadacz bydła odbiera paszport bydła lub jego duplikat osobiście, chyba że 
złoży podmiotowi prowadzącemu rejestr zwierząt gospodarskich oznakowanych 
oświadczenie, w którym wyrazi zgodę na doręczenie mu tego paszportu lub jego 
duplikatu za pośrednictwem placówki pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu 
ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, przesyłką poleconą za 
potwierdzeniem odbioru.> 

5b. Opłaty, o których mowa w ust. 5, są pobierane przed dokonaniem czynności 
określonych w ust. 5. 

6. Agencja może zlecać innym podmiotom wykonywanie czynności związanych z 
wydrukowaniem i wydawaniem paszportów bydła lub ich duplikatów. 

7. Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia, wzór 
paszportu bydła, mając na względzie potrzebę zapewnienia kontroli przemieszczania tych 
zwierząt. 

8. Minister właściwy do spraw rolnictwa w porozumieniu z ministrem właściwym do 
spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wysokość i sposób pobierania 
opłat za czynności związane z wydawaniem paszportów bydła lub ich duplikatów oraz za ich 
doręczenie, w sposób określony w ust. 5a, uwzględniając koszty druku oraz wysyłki 
ponoszone przez Agencję. 
 
 
 

 

USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. O PROMOCJI ZATRUDNIENIA I INSTYTUCJACH 
RYNKU PRACY (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.)  

 
Art. 90. 

1. Minister właściwy do spraw pracy określi, w drodze rozporządzenia: 
1) typy zezwoleń na pracę, 
2) tryb postępowania w sprawie zezwoleń na pracę, 
3) tryb przeprowadzania przez starostę działań, o których mowa w art. 88c ust. 1 i 2, 
4) wzór i tryb przekazywania informacji starosty na temat możliwości zaspokojenia potrzeb 

kadrowych pracodawcy, 
5) wykaz dokumentów, które podmiot powierzający wykonywanie pracy przez cudzoziemca 

jest obowiązany przedstawić w trakcie postępowania, 
6) wzory wniosków o wydanie lub przedłużenie zezwolenia na pracę, oświadczeń podmiotu 

powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi dotyczących spełnienia wymagań 
określonych w ustawie, wzory informacji, o których mowa w art. 88h ust. 1 pkt 7 oraz art. 
88i ust. 1 i 2, oraz zezwoleń i przedłużeń zezwoleń, które mogą zawierać dane osobowe 
cudzoziemca oraz podmiotu powierzającego wykonywanie pracy przez cudzoziemca 

- mając na uwadze specyfikę sytuacji, o których mowa w art. 88, oraz zapewnienie właściwej 
organizacji postępowania w sprawie wydania i przedłużania zezwoleń na pracę. 

2. (uchylony). 
3. (uchylony). 
4. Minister właściwy do spraw pracy określi, w drodze rozporządzenia, przypadki, w 

których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej 
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Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę, uwzględniając 
przypadki określone w umowach i porozumieniach międzynarodowych oraz programach 
szkoleniowych lub doradczych realizowanych w ramach działań Unii Europejskiej lub innych 
międzynarodowych programach pomocowych, polską politykę zagraniczną, specyfikę 
wykonywanego zawodu, charakter pracy, okres pracy, wymogi dotyczące podmiotu 
powierzającego wykonywanie pracy, a także szczególny status, który był podstawą udzielenia 
cudzoziemcowi zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej. 

5. Minister właściwy do spraw pracy może określić, w drodze rozporządzenia, przypadki, 
w których zezwolenie na pracę jest wydawane przez wojewodę bez względu na warunki, o 
których mowa w art. 88c, kierując się szczególnie zasadą wzajemności, specyfiką 
wykonywanego zawodu lub charakterem pracy. 

6. (uchylony). 
[7. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłasza w Dzienniku Urzędowym 

Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" wysokość przeciętnego miesięcznego 
wynagrodzenia w gospodarce narodowej według województw w pierwszym i trzecim kwartale 
danego roku, z wyłączeniem przedsiębiorstw użyteczności publicznej "Poczta Polska" i 
Telekomunikacja Polska - Spółka Akcyjna. Do obliczenia wysokości przeciętnego 
wynagrodzenia nie przyjmuje się wypłat z tytułu udziału w zysku lub w nadwyżce bilansowej 
oraz dodatkowych wynagrodzeń rocznych dla pracowników jednostek sfery budżetowej.] 

<7. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłasza w Dzienniku Urzędowym 
Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” wysokość przeciętnego miesięcznego 
wynagrodzenia w gospodarce narodowej według województw w pierwszym i trzecim 
kwartale danego roku, z wyłączeniem Poczty Polskiej – Spółki Akcyjnej i 
Telekomunikacji Polskiej – Spółki Akcyjnej. Do obliczenia wysokości przeciętnego 
wynagrodzenia nie przyjmuje się wypłat z tytułu udziału w zysku lub w nadwyżce 
bilansowej oraz dodatkowych wynagrodzeń rocznych dla pracowników jednostek sfery 
budżetowej.> 

8. Minister właściwy do spraw pracy w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 
informatyzacji może określić, w drodze rozporządzenia, tryb i warunki techniczne składania i 
rozpatrywania wniosków w postępowaniach w sprawie udzielenia zezwolenia na pracę dla 
cudzoziemca za pośrednictwem systemów teleinformatycznych, mając na uwadze 
zapewnienie efektywności prowadzenia postępowań z udziałem podmiotów krajowych i 
zagranicznych oraz spójność z systemami, o których mowa w art. 4 ust. 2. 
 
 

 

USTAWA z dnia 27 maja 2004 r. O FUNDUSZACH INWESTYCYJNYCH (Dz. U. Nr 146, 
poz. 1546, z późn. zm.)  

 
Art. 54i. 

1. Komisja doręcza decyzję w przedmiocie sprzeciwu, o którym mowa w art. 54h ust. 1, 
w terminie 60 dni roboczych od dnia otrzymania zawiadomienia i wszystkich wymaganych 
informacji i dokumentów, nie później niż w terminie 2 dni roboczych od dnia jej wydania. 

[2. Terminy przewidziane dla doręczenia decyzji kończącej postępowanie w przedmiocie 
zawiadomienia uważa się za zachowane, jeżeli przed ich upływem decyzja została nadana w 
polskiej placówce pocztowej operatora publicznego.] 
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<2. Terminy przewidziane dla doręczenia decyzji kończącej postępowanie w 
przedmiocie zawiadomienia uważa się za zachowane, jeżeli przed ich upływem decyzja 
została nadana w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z 
dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. …).> 
 

 

 

 

USTAWA z dnia 2 lipca 2004 r. O SWOBODZIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (Dz. 
U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447, z późn. zm.)  

 
Art. 75.  

1. Uzyskania zezwolenia wymaga wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie 
określonym w przepisach: 
(pkt 1-23 pominięto) 
[24) ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2008 r. Nr 189, poz. 

1159, z 2009 r. Nr 18, poz. 97 i Nr 168, poz. 1323 oraz z 2010 r. Nr 47, poz. 278 i Nr 182, 
poz. 1228);] 

(pkt 25-30 pominięto) 
2. Uzyskania zezwolenia albo dokonania zgłoszenia wymaga wykonywanie działalności 

związanej z narażeniem na działanie promieniowania jonizującego, określonej w ustawie z 
dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 276, z późn. zm.18)). 

2a. Uzyskania zezwolenia wymaga prowadzenie warsztatu w zakresie określonym w 
przepisach ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o systemie tachografów cyfrowych (Dz. U. Nr 180, 
poz. 1494 oraz z 2007 r. Nr 99, poz. 661). 

3. Uzyskania licencji wymaga wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie 
określonym w przepisach: 
1) ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym; 
2) ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 94, 

z późn. zm.). 
4. Uzyskania zgody wymaga prowadzenie systemu płatności lub systemu rozrachunku 

papierów wartościowych w zakresie określonym w przepisach ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 
r. o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów 
wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami (Dz. U. z 2010 r. Nr 112, poz. 
743). 

5. Organy zezwalające, udzielające licencji i udzielające zgody oraz wszelkie warunki 
wykonywania działalności objętej zezwoleniami, licencjami oraz zgodami, a także zasady i 
tryb wydawania decyzji w sprawie zezwoleń, licencji i zgód określają przepisy ustaw, o 
których mowa w ust. 1-4. 
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USTAWA z dnia 16 lipca 2004 r. – PRAWO TELEKOMUNIKACYJNE (Dz. U. Nr 171, 
poz. 1800, z późn. zm.)  

 
 Art. 192. 

1. Do zakresu działania Prezesa UKE należy w szczególności: 
1) wykonywanie, przewidzianych ustawą i przepisami wydanymi na jej podstawie, zadań z 

zakresu regulacji i kontroli rynków usług telekomunikacyjnych, gospodarki w zakresie 
zasobów częstotliwości, zasobów orbitalnych i zasobów numeracji oraz kontroli 
spełniania wymagań dotyczących kompatybilności elektromagnetycznej; 

2) wykonywanie zadań: 
[a)  z zakresu regulacji działalności pocztowej, określonych w ustawie z dnia 12 czerwca 

2003 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2008 r. Nr 189, poz. 1159, z 2009 r. Nr 18, poz. 97 
i Nr 168, poz. 1323 oraz z 2010 r. Nr 47, poz. 278),] 

<a) z zakresu regulacji działalności pocztowej, określonych w ustawie z dnia 23 
listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. …),> 

b) określonych w ustawie: 
– z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, 
– z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, z 

późn. zm.), 
– z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 

Nr 80, poz. 717, z późn. zm.), 
– z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami; 

3) opracowywanie wskazanych przez ministra właściwego do spraw łączności projektów 
aktów prawnych w zakresie łączności; 

4) analiza i ocena funkcjonowania rynków usług telekomunikacyjnych i pocztowych; 
5) podejmowanie interwencji w sprawach dotyczących funkcjonowania rynku usług 

telekomunikacyjnych i pocztowych oraz rynku aparatury, w tym rynku urządzeń 
telekomunikacyjnych, z własnej inicjatywy lub wniesionych przez zainteresowane 
podmioty, w szczególności użytkowników i przedsiębiorców telekomunikacyjnych, w 
tym podejmowanie decyzji w tych sprawach w zakresie określonym niniejszą ustawą; 

5a) kontrolowanie realizacji obowiązków wynikających z przepisów rozporządzenia WE nr 
717/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie 
roamingu w publicznych sieciach telefonii ruchomej wewnątrz Wspólnoty oraz 
zmieniającego dyrektywę 2002/21/WE (Dz. Urz. WE L 171 z 29.06.2007, str. 32); 

5b) wykonywanie kontroli nad operatorami publicznej sieci telekomunikacyjnej i dostawcami 
publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych w zakresie realizacji obowiązków, o 
których mowa w art. 180a ust. 1, z wyjątkiem realizacji obowiązków dotyczących danych 
osobowych chronionych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych; 

5c) prowadzenie baz danych, o których mowa w art. 71 ust. 4 oraz w art. 180f ust. 2; 
6) rozstrzyganie sporów między przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi w zakresie 

właściwości Prezesa UKE; 
6a) rozstrzyganie sporów między operatorem multipleksu a nadawcą, o których mowa w art. 

131a-131f, oraz sporów, o których mowa w art. 136a; 
7) rozstrzyganie w sprawach uprawnień zawodowych w dziedzinie telekomunikacji, 

określonych w przepisach odrębnych; 
8) tworzenie warunków dla rozwoju krajowych służb radiokomunikacyjnych przez 

zapewnianie Rzeczypospolitej Polskiej niezbędnych przydziałów częstotliwości oraz 
dostępu do zasobów orbitalnych; 
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9) wykonywanie obowiązków na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa i porządku 
publicznego; 

10) prowadzenie rejestrów w zakresie ujętym w ustawie; 
11) koordynacja rezerwacji częstotliwości w zakresach częstotliwości przeznaczonych dla 

podmiotów, o których mowa w art. 4, w szczególności w zakresach częstotliwości przez 
nich zwalnianych lub dla nich nowo udostępnianych albo współwykorzystywanych z 
innymi użytkownikami; 

12) inicjowanie oraz wspieranie badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych w zakresie 
łączności; 

13) współpraca z krajowymi i międzynarodowymi organizacjami telekomunikacyjnymi i 
pocztowymi oraz właściwymi organami innych państw, w zakresie jego właściwości; 

14) współpraca z Prezesem UOKiK w sprawach dotyczących przestrzegania praw podmiotów 
korzystających z usług pocztowych i telekomunikacyjnych, przeciwdziałania praktykom 
ograniczającym konkurencję oraz antykonkurencyjnym koncentracjom operatorów 
pocztowych, przedsiębiorców telekomunikacyjnych i ich związków; 

15) współpraca z Krajową Radą Radiofonii i Telewizji w zakresie określonym ustawą i 
przepisami odrębnymi; 

16) wykonywanie zadań w sprawach międzynarodowej i wspólnotowej polityki 
telekomunikacyjnej z upoważnienia ministra właściwego do spraw łączności; 

17) współpraca z Komisją Europejską i instytucjami wspólnotowymi oraz organami 
regulacyjnymi innych państw członkowskich; 

18) przedstawianie Komisji Europejskiej i organom regulacyjnym innych państw informacji z 
zakresu telekomunikacji, w tym wykonywanie obowiązków notyfikacyjnych, 
obejmujących przekazywanie treści postanowień, o których mowa w art. 23 ust. 1, oraz 
informacje o przedsiębiorcach telekomunikacyjnych, którzy zostali uznani za 
posiadających znaczącą pozycję rynkową, świadczących usługę powszechną i 
realizujących połączenia sieci telekomunikacyjnych oraz nałożonych na nich 
obowiązkach; 

19) przeprowadzanie konsultacji środowiskowych z zainteresowanymi podmiotami, w 
szczególności z operatorami, dostawcami usług, użytkownikami, konsumentami oraz 
producentami, w sprawach związanych z zasięgiem, dostępnością oraz jakością usług 
telekomunikacyjnych; 

[20) przedstawianie Komisji Europejskiej informacji z zakresu poczty, w tym danych 
dotyczących operatora świadczącego powszechne usługi pocztowe, informacji o sposobie 
udostępniania korzystającym z powszechnych usług pocztowych szczegółowych i 
aktualnych informacji dotyczących charakteru oferowanych usług, warunków dostępu, 
cen i wskaźników terminowości doręczeń, informacji o systemie rachunku kosztów 
stosowanym przez operatora świadczącego powszechne usługi pocztowe, a na żądanie 
Komisji Europejskiej - informacji o przyjętych wskaźnikach terminowości doręczeń dla 
powszechnych usług pocztowych w obrocie krajowym.] 

<20) przedstawianie Komisji Europejskiej informacji z zakresu poczty, w tym: 

a) o nazwie i adresie operatora wyznaczonego świadczącego usługi powszechne, 

b) o sposobie udostępniania korzystającym z usług powszechnych szczegółowych i 
aktualnych informacji dotyczących charakteru oferowanych usług, warunków 
dostępu, cen i minimalnych wymagań w zakresie czasu przebiegu przesyłek 
pocztowych, 
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c) o przyjętych dla obrotu krajowego minimalnych wymaganiach dotyczących czasu 
przebiegu przesyłek pocztowych i przyznanym odstępstwie w tym zakresie, 

d) o przyznanym odstępstwie od częstotliwości opróżniania nadawczych skrzynek 
pocztowych i doręczania przesyłek z jednoczesnym przekazaniem tej informacji 
pocztowym organom regulacyjnym państw członkowskich Unii Europejskiej, 

e) danych statystycznych o krajowym rynku pocztowym oraz, na żądanie Komisji 
Europejskiej, informacji o systemie rachunku kosztów stosowanym przez 
operatora wyznaczonego;> 

<21) kontrola obowiązku umieszczania oddawczych skrzynek pocztowych zgodnie z 
obowiązkiem wynikającym z ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe.> 
<1a. Prezes UKE, wykonując obowiązek, o którym mowa w ust. 1 pkt 21, ma prawo 

wstępu na teren nieruchomości, na których znajdują się oddawcze skrzynki pocztowe.> 
2. (uchylony). 
3. Na podstawie informacji uzyskanych od przedsiębiorców telekomunikacyjnych oraz 

innych podmiotów dysponujących infrastrukturą telekomunikacyjną lub realizujących 
inwestycje w tym zakresie Prezes UKE, w terminie do dnia 30 czerwca, ogłasza raport o 
stanie rynku telekomunikacyjnego za rok ubiegły, uwzględniający pokrycie terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej zasięgiem stacjonarnych i ruchomych publicznych sieci 
telefonicznych, oraz przedstawia prognozy inwestycyjne dotyczące rozwoju tych sieci. Raport 
publikuje się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Komunikacji Elektronicznej. 
 

<Art. 192a. 

1. Prezes UKE, co najmniej raz na 4 lata, przeprowadza badanie społeczne 
zapotrzebowania na usługi powszechne w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. 
– Prawo pocztowe, obejmujące w szczególności badanie: 

1) środowiska technologicznego, ekonomicznego i społecznego oraz związanych z tym 
potrzeb korzystających z usług powszechnych; 

2) sposobu wypełniania przez operatora wyznaczonego obowiązku zapewnienia 
dostępności i jakości usług powszechnych. 

2. Wyniki badania, o którym mowa w ust. 1, Prezes UKE niezwłocznie przekazuje 
ministrowi właściwemu do spraw łączności oraz zamieszcza na stronie podmiotowej BIP 
UKE.> 
 

 

 

USTAWA z dnia 17 grudnia 2004 r. O ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA NARUSZENIE 
DYSCYPLINY FINANSÓW PUBLICZNYCH (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114, z późn. 
zm.)  

 
Art. 176. 

1. Do biegu terminu nie wlicza się dnia, od którego liczy się dany termin. 
2. Jeżeli koniec terminu przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień 

terminu uważa się najbliższy następny dzień powszedni. 
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[3. Termin jest zachowany, jeżeli przed jego upływem nadano pismo w polskiej placówce 
pocztowej lub złożono w polskim urzędzie konsularnym.] 

<3. Termin jest zachowany, jeżeli przed jego upływem nadano pismo w polskiej 
placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 
2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. …) lub złożono w polskim urzędzie 
konsularnym.> 

 
Art. 180.  

[1. Wezwania, zawiadomienia, zarządzenia, postanowienia lub orzeczenia, od których 
daty doręczenia biegną terminy, zwane dalej "pismami", doręcza się przez pocztę jako listy 
polecone za potwierdzeniem odbioru. Pisma doręczane przez osoby, o których mowa w ust. 2, 
wydaje się za pokwitowaniem.] 

<1. Wezwania, zawiadomienia, zarządzenia, postanowienia lub orzeczenia, od 
których daty doręczenia biegną terminy, zwane dalej „pismami”, doręcza się przez 
operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo 
pocztowe jako przesyłki polecone, odpowiednio za potwierdzeniem odbioru albo za 
zwrotnym pokwitowaniem odbioru. Pisma doręczane przez osoby, o których mowa w 
ust. 2, wydaje się za pokwitowaniem.> 

2. Pisma mogą być doręczane przez osoby imiennie upoważnione przez: 
1) rzecznika dyscypliny; 
2) Głównego Rzecznika; 
3) przewodniczącego komisji orzekającej; 
4) Przewodniczącego Głównej Komisji Orzekającej. 

 
Art. 185.  

[1. Odbierający pismo potwierdza odbiór i jego datę swoim podpisem na potwierdzeniu 
odbioru, w przypadku gdy pismo jest doręczane przez pocztę, a w pozostałych przypadkach - 
na pokwitowaniu. Doręczający potwierdza swoim czytelnym podpisem sposób doręczenia i 
datę doręczenia.] 

<1. Odbierający pismo potwierdza odbiór i jego datę swoim podpisem odpowiednio 
na potwierdzeniu odbioru albo na zwrotnym pokwitowaniu odbioru, w przypadku gdy 
pismo jest doręczane przez operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 
listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, a w pozostałych przypadkach na pokwitowaniu. 
Doręczający potwierdza swoim czytelnym podpisem sposób doręczenia i datę 
doręczenia.> 

2. Jeżeli odbierający pismo uchyla się od potwierdzenia doręczenia lub nie może tego 
uczynić, doręczający sam potwierdza datę doręczenia oraz wskazuje osobę, która pismo 
odebrała, i przyczynę braku jej podpisu. 

[3. Jeżeli adresat odmawia przyjęcia pisma doręczanego przez pocztę lub w inny sposób, 
pismo zwraca się nadawcy z adnotacją o odmowie jego przyjęcia i datą odmowy. Pismo wraz 
z adnotacją włącza się do akt sprawy.] 

<3. Jeżeli adresat odmawia przyjęcia pisma doręczanego przez operatora 
pocztowego lub w inny sposób, pismo zwraca się nadawcy z adnotacją o odmowie jego 
przyjęcia i datą odmowy. Pismo wraz z adnotacją włącza się do akt sprawy.> 

4. W przypadkach, o których mowa w ust. 2 i 3, uznaje się, że pismo zostało skutecznie 
doręczone odpowiednio w dniu stwierdzonym przez doręczającego lub w dniu odmowy jego 
przyjęcia przez adresata. 
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[Art. 186.  
1. W przypadku pisma doręczanego przez pocztę, którego nie można doręczyć w sposób 

określony w art. 180 ust. 1 lub art. 184, na stronie adresowej przesyłki zawierającej pismo 
listonosz dokonuje adnotacji "awizowano dnia" i niezwłocznie przekazuje ją do właściwej 
pocztowej placówki oddawczej. 

2. Zawiadomienie o złożeniu pisma w pocztowej placówce oddawczej wraz z informacją o 
tym, gdzie i kiedy adresat może je odebrać, listonosz umieszcza w pocztowej skrzynce 
oddawczej adresata lub gdy jest to niemożliwe - na drzwiach jego mieszkania. 

3. Pozostawienie pisma w pocztowej placówce oddawczej placówka ta potwierdza przez 
umieszczenie na adresowej stronie przesyłki zawierającej pismo odcisku datownika oraz 
podpisu przyjmującego pracownika. 

4. Pismo przechowuje się w pocztowej placówce oddawczej wraz z potwierdzeniem 
odbioru przez 7 dni od dnia następnego po jego złożeniu. 

5. Jeżeli adresat nie zgłosi się po odbiór pisma w terminie, o którym mowa w ust. 4, 
pocztowa placówka oddawcza wysyła powtórne zawiadomienie o możliwości jego odbioru, 
zaś na stronie adresowej przesyłki zawierającej pismo umieszcza się odcisk datownika i 
dokonuje adnotacji "awizowano powtórnie dnia"; w zawiadomieniu tym określa 
siedmiodniowy termin do odbioru pisma licząc go od dnia następnego po dniu sporządzenia 
zawiadomienia. 

6. Doręczenie uważa się za dokonane z upływem ostatniego dnia okresu, na który pismo 
pozostawiono w pocztowej placówce oddawczej, chyba że zostało podjęte wcześniej. Pismo 
niepodjęte w terminie pocztowa placówka oddawcza zwraca nadawcy.] 

 

<Art. 186. 

1. W przypadku pisma doręczanego przez operatora pocztowego w rozumieniu 
ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, którego nie można doręczyć w 
sposób określony w art. 180 ust. 1 lub art. 184, na stronie adresowej przesyłki 
zawierającej pismo listonosz dokonuje adnotacji „awizowano dnia” i niezwłocznie 
przekazuje ją do właściwej placówki tego operatora. 

2. Zawiadomienie o złożeniu pisma w placówce pocztowej wraz z informacją o tym, 
gdzie i kiedy adresat może je odebrać, listonosz umieszcza w pocztowej skrzynce 
oddawczej adresata lub gdy jest to niemożliwe na drzwiach jego mieszkania. 

3. Pozostawienie pisma w placówce pocztowej, placówka ta potwierdza przez 
umieszczenie na adresowej stronie przesyłki zawierającej pismo odcisku datownika oraz 
podpisu przyjmującego pracownika. 

4. Pismo przechowuje się w placówce pocztowej wraz z potwierdzeniem odbioru 
albo zwrotnym pokwitowaniem odbioru, przez 7 dni od dnia następnego po jego 
złożeniu. 

5. Jeżeli adresat nie zgłosi się po odbiór pisma w terminie, o którym mowa w ust. 4, 
placówka pocztowa wysyła powtórne zawiadomienie o możliwości jego odbioru, zaś na 
stronie adresowej przesyłki zawierającej pismo umieszcza się odcisk datownika i 
dokonuje adnotacji „awizowano powtórnie dnia”; w zawiadomieniu tym określa się 
siedmiodniowy termin do odbioru pisma licząc go od dnia następnego po dniu 
sporządzenia zawiadomienia. 



- 55 - 

 
Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

6. Doręczenie uważa się za dokonane z upływem ostatniego dnia okresu, na który 
pismo pozostawiono w placówce pocztowej, chyba że zostało podjęte wcześniej. Pismo 
niepodjęte w terminie placówka pocztowa zwraca nadawcy.> 
 

 

 

USTAWA z dnia 21 kwietnia 2005 r. O OPŁATACH ABONAMENTOWYCH (Dz. U. Nr 
85, poz. 728, z późn. zm.)  

 
Art. 4. 

1. Zwalnia się od opłat abonamentowych: 
 1) osoby, co do których orzeczono o: 

a) zaliczeniu do I grupy inwalidów lub 
b) całkowitej niezdolności do pracy, na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o 

emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 39, 
poz. 353, z późn. zm.), lub 

c) znacznym stopniu niepełnosprawności, na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. 
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. 
U. Nr 123, poz. 776, z późn. zm.), lub 

d) trwałej lub okresowej całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, na 
podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników 
(Dz. U. z 2008 r. Nr 50, poz. 291, Nr 67, poz. 411 i Nr 70, poz. 416); 

 2) osoby, które ukończyły 75 lat; 
 3) osoby, które otrzymują świadczenie pielęgnacyjne z właściwego organu realizującego 

zadania w zakresie świadczeń rodzinnych jako zadanie zlecone z zakresu administracji 
rządowej lub rentę socjalną z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub innego organu 
emerytalno-rentowego; 

 4) osoby niesłyszące, u których stwierdzono całkowitą głuchotę lub obustronne 
upośledzenie słuchu (mierzone na częstotliwości 2.000 Hz o natężeniu od 80 dB); 

 5) osoby niewidome, których ostrość wzroku nie przekracza 15 %; 
 6) osoby, które ukończyły 60 lat oraz mają ustalone prawo do emerytury, której wysokość 

nie przekracza miesięcznie kwoty 50 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w 
gospodarce narodowej w roku poprzedzającym, ogłaszanego przez Prezesa Głównego 
Urzędu Statystycznego; 

 7) osoby: 
a) które mają prawo do korzystania ze świadczeń pieniężnych z tytułu ustawy z dnia 12 

marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593, z późn. zm.), 
b) spełniające kryteria dochodowe, określone w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o 

świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.), 
c) bezrobotne, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o 

promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 i Nr 
70, poz. 416), 

d) posiadające prawo do zasiłku przedemerytalnego, określonego w ustawie z dnia 20 
kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, 

e) posiadające prawo do świadczenia przedemerytalnego, określonego w ustawie z dnia 
30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych (Dz. U. Nr 120, poz. 1252), 

f) (pominięta), 
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g) (pominięta). 
2. (uchylony). 
[3. Zwolnienia określone w ust. 1 przysługują od pierwszego dnia miesiąca 

następującego po miesiącu, w którym złożono w placówce operatora publicznego, o którym 
mowa w art. 5 ust. 1, oświadczenie o spełnianiu warunków do korzystania z tych zwolnień i 
przedstawiono dokumenty potwierdzające uprawnienie do tych zwolnień. 

4. Osoby korzystające ze zwolnień od opłat abonamentowych obowiązane są zgłosić 
placówce operatora publicznego, o której mowa w ust. 3, zmiany stanu prawnego lub 
faktycznego, które mają wpływ na uzyskane zwolnienia, w terminie 14 dni od dnia, w którym 
taka zmiana nastąpiła.] 

<3. Zwolnienia określone w ust. 1 przysługują od pierwszego dnia miesiąca 
następującego po miesiącu, w którym złożono w placówce pocztowej operatora 
wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. 
U. poz. …) oświadczenie o spełnianiu warunków do korzystania z tych zwolnień i 
przedstawiono dokumenty potwierdzające uprawnienie do tych zwolnień. 

4. Osoby korzystające ze zwolnień od opłat abonamentowych obowiązane są zgłosić 
placówce pocztowej operatora wyznaczonego, o której mowa w ust. 3, zmiany stanu 
prawnego lub faktycznego, które mają wpływ na uzyskane zwolnienia, w terminie 14 dni 
od dnia, w którym taka zmiana nastąpiła.> 

5. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji określi, w drodze rozporządzenia: 
 1) rodzaje dokumentów potwierdzających uprawnienia do zwolnień od opłat 

abonamentowych, 
 2) wzór oświadczenia, o którym mowa w ust. 3 
- z uwzględnieniem dokumentów wydawanych przez uprawnione organy oraz nieobciążania 
osób korzystających ze zwolnień nadmiernymi utrudnieniami. 

 
Art. 5. 

[1. Odbiorniki radiofoniczne i telewizyjne podlegają, dla celów pobierania opłat 
abonamentowych za ich używanie, zarejestrowaniu w placówkach operatora publicznego, w 
rozumieniu ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. Nr 130, poz. 1188, z 
późn. zm.).] 

<1. Odbiorniki radiofoniczne i telewizyjne podlegają, dla celów pobierania opłat 
abonamentowych za ich używanie, zarejestrowaniu w placówkach pocztowych 
operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo 
pocztowe.> 

2. Obowiązkowi rejestracji nie podlegają odbiorniki radiofoniczne i telewizyjne: 
 1) wykorzystywane wyłącznie przy tworzeniu audycji lub innych przekazów; 
 2) wykorzystywane wyłącznie do tworzenia, rozpowszechniania lub rozprowadzania 

programów radiowych lub telewizyjnych, w tym do kontroli jakości rozpowszechniania 
lub rozprowadzania; 

 3) przeznaczone przez przedsiębiorcę wyłącznie do sprzedaży lub przekazania osobom 
trzecim do używania na podstawie umów, jeżeli czynności te należą do przedmiotu 
działalności gospodarczej danego przedsiębiorcy. 
3. W przypadku stwierdzenia używania niezarejestrowanego odbiornika radiofonicznego 

lub telewizyjnego pobiera się opłatę w wysokości stanowiącej trzydziestokrotność 
miesięcznej opłaty abonamentowej obowiązującej w dniu stwierdzenia używania 
niezarejestrowanego odbiornika. 
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4. Uiszczenie opłaty, o której mowa w ust. 3, nie zwalnia od obowiązku uiszczania 
bieżącej opłaty abonamentowej za okres od dnia stwierdzenia używania niezarejestrowanego 
odbiornika. 

 
Art. 6.  

[1. Opłaty abonamentowe są pobierane przez operatora publicznego, o którym mowa w 
art. 5 ust. 1. 

2. Wpływy z pobranych opłat abonamentowych oraz odsetek za zwłokę w uiszczaniu tych 
opłat operator publiczny, o którym mowa w art. 5 ust. 1, przekazuje na wyodrębniony 
rachunek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, z przeznaczeniem na cele określone w art. 8 
ust. 1 - po potrąceniu umownego wynagrodzenia za te usługi.] 

<1. Opłaty abonamentowe są pobierane przez operatora wyznaczonego w 
rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe. 

2. Wpływy z pobranych opłat abonamentowych oraz odsetek za zwłokę w uiszczaniu 
tych opłat operator wyznaczony przekazuje na wyodrębniony rachunek Krajowej Rady 
Radiofonii i Telewizji, z przeznaczeniem na cele określone w art. 8 ust. 1, po potrąceniu 
umownego wynagrodzenia za te usługi.> 

3. Rachunek, o którym mowa w ust. 2 oraz w art. 7 ust. 9, jest prowadzony przez Bank 
Gospodarstwa Krajowego. 

[4. Minister właściwy do spraw łączności, w porozumieniu z Przewodniczącym Krajowej 
Rady Radiofonii i Telewizji, określi, w drodze rozporządzenia, warunki i tryb rejestracji 
odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych, uwzględniając dostępność placówek operatora 
publicznego, o którym mowa w art. 5 ust. 1, oraz jego organizację.] 

<4. Minister właściwy do spraw łączności w porozumieniu z Krajową Radą 
Radiofonii i Telewizji określi, w drodze rozporządzenia, warunki i tryb rejestracji 
odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych, uwzględniając dostępność placówek 
pocztowych operatora wyznaczonego oraz jego organizację.> 

 
Art. 7.  

[1. Kontrolę wykonywania obowiązku rejestracji odbiorników radiofonicznych i 
telewizyjnych oraz obowiązku uiszczania opłaty abonamentowej prowadzi operator publiczny, 
o którym mowa w art. 5 ust. 1.] 

<1. Kontrolę wykonywania obowiązku rejestracji odbiorników radiofonicznych i 
telewizyjnych oraz obowiązku uiszczania opłaty abonamentowej prowadzi operator 
wyznaczony w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe.> 

2. Nadzór nad wykonywaniem kontroli obowiązku rejestracji odbiorników 
radiofonicznych i telewizyjnych oraz obowiązku pobierania opłaty abonamentowej sprawuje 
minister właściwy do spraw łączności. 

3. Do opłat abonamentowych oraz do opłaty, o której mowa w art. 5 ust. 3, stosuje się 
przepisy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji w zakresie egzekucji obowiązków o 
charakterze pieniężnym. 

4. W przypadku opóźnienia w uiszczaniu opłaty abonamentowej naliczane są odsetki w 
wysokości jak dla zaległości podatkowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - 
Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 i Nr 85, poz. 727). 

[5. Uprawnionymi do żądania wykonania w drodze egzekucji administracyjnej 
obowiązków określonych w ust. 1 są kierownicy jednostek operatora publicznego, o którym 
mowa w art. 5 ust. 1. 
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6. W przypadku stwierdzenia używania niezarejestrowanego odbiornika radiofonicznego 
lub telewizyjnego kierownik jednostki operatora publicznego, o którym mowa w art. 5 ust. 1, 
przeprowadzający kontrolę, wydaje decyzję, w której nakazuje rejestrację odbiornika oraz 
ustala opłatę za używanie niezarejestrowanego odbiornika radiofonicznego lub telewizyjnego, 
o której mowa w art. 5 ust. 3.] 

<5. Uprawnionymi do żądania wykonania w drodze egzekucji administracyjnej 
obowiązków określonych w ust. 1 są kierownicy jednostek operatora wyznaczonego. 

6. W przypadku stwierdzenia używania niezarejestrowanego odbiornika 
radiofonicznego lub telewizyjnego kierownik jednostki operatora wyznaczonego 
przeprowadzający kontrolę, wydaje decyzję, w której nakazuje rejestrację odbiornika 
oraz ustala opłatę za używanie niezarejestrowanego odbiornika radiofonicznego lub 
telewizyjnego, o której mowa w art. 5 ust. 3.> 

7. Od decyzji, o której mowa w ust. 6, służy odwołanie do ministra właściwego do spraw 
łączności. 

[8. Połowa wpływów z opłaty, o której mowa w art. 5 ust. 3, stanowi dochód operatora 
publicznego, o którym mowa w art. 5 ust. 1.] 

<8. Połowa wpływów z opłaty, o której mowa w art. 5 ust. 3, stanowi dochód 
operatora wyznaczonego.> 

9. Wpływy z opłaty, o której mowa w art. 5 ust. 3, pomniejszone o kwoty, o których 
mowa w ust. 8, są przekazywane na wyodrębniony rachunek Krajowej Rady Radiofonii i 
Telewizji, z przeznaczeniem na cele wskazane w art. 8 ust. 1. 

[10. Minister właściwy do spraw łączności, w porozumieniu z Przewodniczącym 
Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, określi, w drodze rozporządzenia: 
 1) jednostki operatora publicznego, o którym mowa w art. 5 ust. 1, przeprowadzające 

kontrolę określoną w ust. 1, 
 2) wzór upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych oraz zasady i tryb wydawania 

upoważnień, 
mając na uwadze zapewnienie prawidłowego wykonania czynności kontrolnych i organizację 
operatora publicznego.] 

<10. Minister właściwy do spraw łączności w porozumieniu z Krajową Radą 
Radiofonii i Telewizji określi, w drodze rozporządzenia: 

1) jednostki operatora wyznaczonego przeprowadzające kontrolę określoną w ust. 1, 

2) wzór upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych oraz zasady i tryb 
wydawania upoważnień 

– mając na uwadze zapewnienie prawidłowego wykonania czynności kontrolnych i 
organizację operatora wyznaczonego.> 
 

[Art. 9.  
1. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, na wniosek kierownika jednostki operatora 

publicznego, o którym mowa w art. 5 ust. 1, umarza zaległości w płatności opłat 
abonamentowych, odsetki za zwłokę w ich uiszczaniu oraz opłatę, o której mowa w art. 5 ust. 
3, i odsetki za zwłokę w jej uiszczeniu, w przypadku gdy: 
 1) niemożliwe jest ustalenie podmiotu zobowiązanego do uiszczenia tych opłat lub jego 

adresu lub 
 2) podmiot zobowiązany do uiszczenia tych opłat nie posiada majątku, z którego można 

zaspokoić należności. 



- 59 - 

 
Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

2. Podstawą do umorzenia należności w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1, są 
ustalenia dokonane przez kierownika jednostki operatora publicznego, o którym mowa w art. 
5 ust. 1, a w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 - informacja organu egzekucyjnego o 
nieskuteczności egzekucji. 

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, wraz z wykazem dłużników, należnych od nich opłat 
i odsetek za zwłokę w ich uiszczaniu oraz wskazaniem przyczyny braku możliwości uzyskania 
tych należności, kierownik jednostki operatora publicznego, o którym mowa w art. 5 ust. 1, 
przedstawia Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji raz na kwartał.] 

 

<Art. 9. 

1. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, na wniosek kierownika jednostki 
operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo 
pocztowe umarza zaległości w płatności opłat abonamentowych, odsetki za zwłokę w ich 
uiszczaniu oraz opłatę, o której mowa w art. 5 ust. 3, i odsetki za zwłokę w jej 
uiszczeniu, w przypadku gdy: 

1) niemożliwe jest ustalenie podmiotu zobowiązanego do uiszczenia tych opłat lub jego 
adresu lub 

2) podmiot zobowiązany do uiszczenia tych opłat nie posiada majątku, z którego można 
zaspokoić należności. 

2. Podstawą do umorzenia należności w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 
1, są ustalenia dokonane przez kierownika jednostki operatora wyznaczonego, a w 
przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, informacja organu egzekucyjnego o 
nieskuteczności egzekucji. 

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, wraz z wykazem dłużników, należnych od 
nich opłat i odsetek za zwłokę w ich uiszczaniu oraz wskazaniem przyczyny braku 
możliwości uzyskania tych należności, kierownik jednostki operatora wyznaczonego 
przedstawia Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji raz na kwartał.> 

 
Art. 10.  

1. W wyjątkowych sytuacjach, jeżeli przemawiają za tym szczególne względy społeczne 
lub przypadki losowe, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji może umorzyć lub rozłożyć na 
raty zaległości w płatności opłat abonamentowych, odsetki za zwłokę w ich uiszczaniu, 
opłatę, o której mowa w art. 5 ust. 3, oraz odsetki za zwłokę w jej uiszczeniu. 

2. Wniosek o umorzenie lub rozłożenie na raty należności wymienionych w ust. 1 
podmiot zobowiązany do uiszczania opłat abonamentowych składa do Krajowej Rady 
Radiofonii i Telewizji. 

[3. Podmiot zobowiązany do uiszczania opłat abonamentowych składa w placówce 
operatora publicznego, o której mowa w art. 5 ust. 1, dokument stwierdzający umorzenie lub 
rozłożenie na raty należności wymienionych w ust. 1, w terminie 14 dni od dnia jego 
otrzymania.] 

<3. Podmiot zobowiązany do uiszczania opłat abonamentowych składa w placówce 
pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – 
Prawo pocztowe dokument stwierdzający umorzenie lub rozłożenie na raty należności 
wymienionych w ust. 1, w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania.> 
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USTAWA z dnia 29 sierpnia 2005 r. O ZWROCIE OSOBOM FIZYCZNYM 
NIEKTÓRYCH WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z BUDOWNICTWEM 
MIESZKANIOWYM (Dz. U. Nr 177, poz. 1468, z późn. zm.)  

 
Art. 6. 

1. W sprawie zwrotu, o którym mowa w art. 3 ust. 1, urząd skarbowy wydaje decyzję, w 
której określa kwotę zwrotu, z zastrzeżeniem ust. 3. 

2. Decyzję, o której mowa w ust. 1, urząd skarbowy wydaje w terminie 4 miesięcy od 
dnia złożenia wniosku. 

3. Jeżeli prawidłowość złożonego przez osobę fizyczną wniosku, o którym mowa w art. 5 
ust. 1, nie budzi wątpliwości, urząd skarbowy dokonuje zwrotu kwoty wykazanej we wniosku 
bez wydania decyzji. 

4. Kwota zwrotu podlega wypłaceniu w przypadku określonym: 
1) w ust. 2 - w terminie 25 dni od dnia doręczenia decyzji; 
2) w ust. 3 - w terminie 4 miesięcy od dnia złożenia wniosku. 

5. W przypadku gdy osoba fizyczna nie posiada zaległości podatkowych, kwota zwrotu 
podlega wypłaceniu: 
1) w kasie albo 
[2) za pośrednictwem poczty, albo] 
<2) za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 

2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. …), albo> 
3) za pośrednictwem banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej. 

[6. Kwota zwrotu wypłacana za pośrednictwem poczty jest pomniejszana o koszty jej 
przesłania.] 

<6. Kwota zwrotu wypłacana za pośrednictwem operatora pocztowego w 
rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, jest pomniejszana o 
koszty jej przesłania.> 

7. Jeżeli decyzja nie została wydana w terminie, o którym mowa w ust. 2, lub kwota 
zwrotu nie została wypłacona w terminie, o którym mowa w ust. 4, kwota zwrotu podlega 
oprocentowaniu w wysokości opłaty prolongacyjnej ustalanej w przypadku odroczenia 
terminu płatności podatków stanowiących dochód budżetu państwa, obowiązującej w dniu, w 
którym upłynął termin wypłaty kwoty zwrotu. 

8. Oprocentowanie, o którym mowa w ust. 7, przysługuje: 
1) w przypadku gdy decyzja nie została wydana w terminie określonym w ust. 2 lub kwota 

zwrotu nie została wypłacona w terminie, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, od dnia 
następującego po dniu, w którym upłynęły 4 miesiące od dnia złożenia wniosku, włącznie 
do dnia jej wypłacenia; 

2) w przypadku gdy kwota zwrotu nie została wypłacona w terminie, o którym mowa w ust. 
4 pkt 1, od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin wypłacenia kwoty 
zwrotu, włącznie do dnia jej wypłacenia. 
9. Oprocentowanie, o którym mowa w ust. 7, nie przysługuje, jeżeli winę za 

niewypłacenie kwoty zwrotu w terminie, o którym mowa w ust. 4, ponosi osoba fizyczna lub 
opóźnienie w wypłaceniu kwoty zwrotu powstało z przyczyn niezależnych od urzędu 
skarbowego. 
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USTAWA z dnia 18 października 2006 r. O UJAWNIANIU INFORMACJI O 
DOKUMENTACH ORGANÓW BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA Z LAT 1944–1990 
ORAZ TREŚCI TYCH DOKUMENTÓW (Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425, z późn. zm.)  

 
Art. 4. 

Osobami pełniącymi funkcje publiczne w rozumieniu ustawy są: 
(pkt 1-34 pominięto) 
[35) Dyrektor Generalny Poczty Polskiej i jego zastępcy oraz członek Rady Poczty 

Polskiej;] 
(pkt 36-57 pominięto) 

 
Art. 8.  

Właściwym organem do przedłożenia oświadczenia lustracyjnego jest w stosunku do 
osób kandydujących na funkcję publiczną, o której mowa w art. 4: 
 1) pkt 1 i 2 - Państwowa Komisja Wyborcza; 
 2) pkt 3: 

a) w stosunku do osoby desygnowanej na stanowisko Prezesa Rady Ministrów - 
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, 

b) w stosunku do kandydata na kierownicze stanowisko państwowe, na które powołuje 
lub mianuje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej lub Prezes Rady Ministrów - 
powołujący lub mianujący, 

c) w stosunku do kandydata na kierownicze stanowisko państwowe, na które powołuje, 
wybiera lub mianuje Sejm, Prezydium Sejmu, Sejm i Senat lub Marszałek Sejmu - 
Marszałek Sejmu, 

d) w stosunku do kandydata na kierownicze stanowisko państwowe, na które powołuje 
lub mianuje Senat lub Marszałek Senatu - Marszałek Senatu, 

e) w stosunku do kandydata na kierownicze stanowisko państwowe, na które powołuje 
lub mianuje organ inny niż wymienione w lit. b-d - organ powołujący lub mianujący; 

 3) pkt 4 - Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej; 
 4) pkt 5 - Prezes Narodowego Banku Polskiego; 
 5) pkt 6 - właściwy organ wybierający lub powołujący; 
 6) pkt 7 - minister właściwy do spraw zdrowia; 
 7) pkt 8 - Prezes Rady Ministrów; 
 8) pkt 9 - minister właściwy do spraw rozwoju wsi; 
 9) pkt 10 - właściwy organ powołujący, wyznaczający lub delegujący; 
10) pkt 11 - minister właściwy do spraw zagranicznych; 
11) pkt 12 - właściwy organ powołujący lub mianujący; 
12) pkt 13: 

a) w stosunku do kandydata na funkcję prezesa sądu powszechnego oraz prezesa sądu 
wojskowego - Minister Sprawiedliwości, 

b) w stosunku do kandydata na funkcję prezesa wojewódzkiego sądu administracyjnego - 
Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego; 

13) pkt 14: 
a) w stosunku do kandydata na stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego lub 

sędziego Trybunału Stanu - Marszałek Sejmu, 
b) w stosunku do osoby niebędącej sędzią, ubiegającej się o stanowisko sędziego Sądu 

Najwyższego - Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego, 
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c) w stosunku do osoby niebędącej sędzią, ubiegającej się o stanowisko sędziego sądu 
administracyjnego - Krajowa Rada Sądownictwa, 

d) w stosunku do kandydata na stanowisko sędziego sądu powszechnego lub wojskowego 
- Krajowa Rada Sądownictwa, 

e) w stosunku do kandydata na stanowisko prokuratorskie - Prokurator Generalny; 
14) pkt 15 - Prokurator Generalny; 
15) pkt 16 - Prezes Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa; 
16) pkt 17 - w stosunku do osoby ubiegającej się o funkcję organu lub członka organu 

jednostki samorządu terytorialnego oraz członka organu jednostki pomocniczej jednostki 
samorządu terytorialnego, której obowiązek utworzenia wynika z ustawy, pochodzącego 
z wyborów powszechnych - właściwa komisja wyborcza; w stosunku do pozostałych 
osób - właściwy wojewoda; 

17) pkt 18 - minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego; 
18) pkt 19 - minister właściwy do spraw Skarbu Państwa, a w stosunku do członków rad 

nadzorczych jednostek publicznej radiofonii i telewizji - właściwy organ powołujący; 
19) pkt 20 - właściwy organ koncesyjny; 
20) pkt 21: 

a) w stosunku do członka zarządu lub rady nadzorczej wydawcy, wspólnika spółki 
osobowej będącej wydawcą lub osoby fizycznej będącej wydawcą w rozumieniu 
ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. - Prawo prasowe - właściwy organ rejestracyjny, 

b) (utraciła moc); 
21) pkt 22 - Prezes Najwyższej Izby Kontroli; 
22) pkt 23 - Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego; 
23) pkt 24: 

a) lit. a - odpowiednio właściwy minister lub kierownik urzędu, 
b) lit. b - właściwy wojewoda; 

24) pkt 25 - właściwy organ powołujący; 
25) pkt 26 - Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego; 
26) pkt 27 - Prezes Narodowego Banku Polskiego; 
27) pkt 28 - Prezes Instytutu Pamięci Narodowej; 
28) pkt 29 - minister właściwy do spraw zdrowia; 
29) pkt 30 - Prezes Rady Ministrów; 
30) pkt 31 - minister właściwy do spraw rozwoju wsi; 
31) pkt 32 - właściwy organ powołujący; 
32) pkt 33 - Prezes Rady Ministrów; 
33) pkt 34 - w stosunku do kandydata na prezesa regionalnej izby obrachunkowej - Prezes 

Rady Ministrów; w stosunku do kandydata na członka kolegium regionalnej izby 
obrachunkowej, a także naczelnika wydziału lub inspektora do spraw kontroli w 
regionalnej izbie obrachunkowej - prezes tej izby; 

[34) pkt 35 - minister właściwy do spraw łączności;] 
35) pkt 36 - Prezes Rady Ministrów; 
36) pkt 37 - właściwy organ założycielski; 
37) pkt 38 i 39 - minister właściwy do spraw Skarbu Państwa; 
38) pkt 40 - właściwy wojewoda; 
39) pkt 41 i 42 - minister właściwy do spraw Skarbu Państwa; 
40) pkt 43 - właściwy wojewoda; 
41) pkt 44 - właściwy rektor lub kierownik jednostki zatrudniającej; 
42) pkt 45 - właściwy kurator oświaty; 
43) pkt 46 - minister właściwy do spraw oświaty i wychowania; 



- 63 - 

 
Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

44) pkt 47: 
a) w stosunku do osoby ubiegającej się o wpis na listę adwokatów lub radców prawnych - 

właściwa okręgowa rada adwokacka lub okręgowa izba radców prawnych, 
b) w stosunku do osoby ubiegającej się o powołanie do wykonywania zawodu notariusza 

- Minister Sprawiedliwości; 
45) pkt 48 - Minister Sprawiedliwości; 
46) pkt 49 - Krajowa Rada Biegłych Rewidentów; 
47) pkt 50 - Krajowa Rada Doradców Podatkowych; 
48) pkt 51 - kierownik jednostki sektora finansów publicznych; 
49) (utracił moc); 
50) (uchylony); 
51) pkt 54 i 56 - minister właściwy do spraw nauki; 
52) pkt 54 - Minister Obrony Narodowej; 
53) pkt 57 - minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. 

 
Art. 25. 

1. Informacje, o których mowa w art. 22, udostępnia się na wniosek złożony w formie 
pisemnej, skierowany do dyrektora oddziału Instytutu Pamięci Narodowej, właściwego ze 
względu na miejsce zamieszkania osoby, której dotyczą informacje. 

2. Wniosek o udostępnienie informacji powinien zawierać: 
 1) oznaczenie organu, do którego wniosek jest skierowany; 
 2) oznaczenie wnioskodawcy poprzez podanie: imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, 

imion rodziców, daty i miejsca urodzenia oraz numeru PESEL; 
 3) informacje umożliwiające identyfikację osoby pełniącej funkcję publiczną, której mają 

dotyczyć dokumenty, z którymi wnioskodawca chce się zapoznać; w szczególności: imię 
i nazwisko tej osoby, a także funkcję publiczną, o której mowa w art. 22 ust. 1, pełnioną 
przez daną osobę; 

 4) podpis wnioskodawcy. 
3. W przypadku osoby, o której mowa w art. 22 ust. 2, we wniosku wskazuje się funkcję 

publiczną, której dotyczyło wyrażenie zgody na kandydowanie lub objęcie funkcji. 
[4. Wniosek składa się osobiście we właściwym oddziale Instytutu Pamięci Narodowej 

lub za pośrednictwem poczty, pod warunkiem poświadczenia podpisu wnioskodawcy przez 
notariusza lub inną osobę uprawnioną do uwierzytelniania podpisów zgodnie z prawem 
państwa, w którym czynność ta zostanie dokonana.] 

<4. Wniosek składa się osobiście we właściwym oddziale Instytutu Pamięci 
Narodowej lub za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 
listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. …), pod warunkiem poświadczenia 
podpisu wnioskodawcy przez notariusza lub inną osobę uprawnioną do uwierzytelniania 
podpisów zgodnie z prawem państwa, w którym czynność ta zostanie dokonana.> 

5. W przypadku stwierdzenia przez organ braków formalnych wniosku przepisy art. 64 
Kodeksu postępowania administracyjnego stosuje się odpowiednio. 
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USTAWA z dnia 26 stycznia 2007 r. O PŁATNOŚCIACH W RAMACH SYSTEMÓW 
WSPARCIA BEZPOŚREDNIEGO (Dz. U. z 2012 r. poz. 1164)  

 
Art. 22. 

1. W przypadku śmierci rolnika, która nastąpiła w okresie od dnia złożenia wniosku o 
przyznanie jednolitej płatności obszarowej, płatności uzupełniającej, o której mowa w art. 7 
ust. 2 i 2a, lub wsparcia specjalnego do dnia doręczenia decyzji w sprawie przyznania tych 
płatności lub tego wsparcia, płatności te lub wsparcie to przysługują spadkobiercy, jeżeli: 
1)   odpowiednio grunty rolne, które były objęte wnioskiem o przyznanie jednolitej płatności 

obszarowej, płatności uzupełniającej, o której mowa w art. 7 ust. 2 i 2a, lub specjalnej 
płatności obszarowej do powierzchni upraw roślin strączkowych i motylkowatych 
drobnonasiennych, lub zwierzęta, które były objęte wnioskiem o przyznanie płatności do 
krów i owiec, były w dniu 31 maja roku, w którym został złożony ten wniosek, w 
posiadaniu spadkodawcy lub spadkobiercy; 

1a)  przejmuje on zobowiązania wynikające z umowy na uprawę tytoniu albo umowy 
kontraktacji - w przypadku płatności do tytoniu; 

2)   spełnia on warunki do przyznania danej płatności lub wsparcia, z tym że w przypadku 
płatności uzupełniającej do powierzchni uprawy chmielu niezwiązanej z produkcją i 
płatności uzupełniającej do powierzchni upraw roślin przeznaczonych na paszę, 
uprawianych na trwałych użytkach zielonych, płatności te przysługują, o ile spadkodawca 
spełniał lub spadkobierca spełnia warunki do przyznania jednolitej płatności obszarowej i 
złożył wniosek o wstąpienie odpowiednio do postępowania w sprawie przyznania 
jednolitej płatności obszarowej, płatności uzupełniającej lub wsparcia specjalnego. 
1a. (uchylony). 
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, spadkobierca wstępuje do toczącego się 

postępowania na miejsce spadkodawcy na wniosek złożony w terminie 7 miesięcy od dnia 
otwarcia spadku. 

3. Spadkobierca podaje we wniosku, o którym mowa w ust. 2, numer identyfikacyjny, 
nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji 
gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, albo dołącza do tego 
wniosku kopię wniosku o przyznanie takiego numeru. 

4. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, spadkobierca dołącza: 
1)   prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo 
2)   w przypadku gdy nie zostało zakończone postępowanie sądowe o stwierdzenie nabycia 

spadku: 
a)  zaświadczenie sądu o zarejestrowaniu wniosku o stwierdzenie nabycia spadku albo 
b)  kopię wniosku o stwierdzenie nabycia spadku: 
–  potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez sąd albo 
[–  potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez notariusza albo upoważnionego 

pracownika Agencji, wraz z potwierdzeniem nadania tego wniosku w polskiej placówce 
pocztowej operatora publicznego albo kopią tego potwierdzenia poświadczoną za 
zgodność z oryginałem przez notariusza albo upoważnionego pracownika Agencji, 
albo] 

<– potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez notariusza albo upoważnionego 
pracownika Agencji, wraz z potwierdzeniem nadania tego wniosku w polskiej 
placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 
listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. …) albo kopią tego potwierdzenia 
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poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza albo upoważnionego 
pracownika Agencji, albo> 

3)   zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia sporządzony przez notariusza. 
5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, spadkobierca składa prawomocne 

postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku w terminie 14 dni od dnia 
uprawomocnienia się tego postanowienia. 

6. Jeżeli z postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo z zarejestrowanego aktu 
poświadczenia dziedziczenia sporządzonego przez notariusza wynika, że uprawnionych do 
nabycia spadku jest więcej niż jeden spadkobierca, spadkobierca wstępujący do 
postępowania w sprawie przyznania płatności lub wsparcia, o których mowa w ust. 1: 

1)   dołącza do wniosku, o którym mowa w ust. 2, albo 
2)   składa wraz z postanowieniem sądu, o którym mowa w ust. 5, 
- oświadczenia pozostałych spadkobierców o wyrażeniu zgody na wstąpienie tego 

spadkobiercy na miejsce spadkodawcy i przyznanie mu płatności lub wsparcia. 
6a. Zgoda, o której mowa w ust. 6, nie jest wymagana, jeżeli miałaby być wyrażona przez 

małoletniego, a wniosek, o którym mowa w ust. 2, został złożony przez spadkobiercę 
będącego przedstawicielem ustawowym tego małoletniego. 

7. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, spadkobierca składa do kierownika biura powiatowego 
Agencji, do którego został złożony przez spadkodawcę wniosek o przyznanie płatności lub 
wsparcia, o których mowa w ust. 1. 

8. W przypadku, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, decyzję w sprawie przyznania płatności lub 
wsparcia, o których mowa w ust. 1, wydaje się po złożeniu przez spadkobiercę odpisu 
prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku. 

9. Termin, o którym mowa w ust. 2, nie podlega przywróceniu. 
 

Art. 25. 
1. Rolnik składa wnioski w sprawach dotyczących płatności obszarowych, płatności 

cukrowej, płatności do pomidorów, płatności do krów i owiec, płatności do tytoniu, płatności 
niezwiązanej do tytoniu oraz płatności niezwiązanej do skrobi i zgody, o której mowa w art. 
28 ust. 1, na formularzach opracowanych oraz przesłanych lub udostępnionych przez 
Agencję. 

2. Agencja przesyła formularz oraz materiał graficzny (materiał geograficzny) lub 
udostępnia je na stronie internetowej Agencji, zgodnie z art. 19 ust. 2 rozporządzenia nr 
73/2009, rolnikowi, który złożył wniosek o przyznanie płatności obszarowych w poprzednim 
roku. Formularz oraz materiał graficzny (materiał geograficzny) udostępniony na stronie 
internetowej Agencji zabezpiecza się przed dostępem osób nieuprawnionych. Do 
udostępnienia materiału graficznego (materiału geograficznego) na stronie internetowej 
Agencji przepisy w zakresie loginu i kodu dostępu wydane na podstawie ust. 7 stosuje się 
odpowiednio. 

2a. Do informacji dotyczącej maksymalnego kwalifikowalnego obszaru, o którym mowa w 
art. 12 ust. 3 rozporządzenia nr 1122/2009, przesłanej lub udostępnionej rolnikowi zgodnie z 
art. 19 ust. 2 rozporządzenia nr 73/2009, w postępowaniu w sprawie przyznania płatności 
obszarowych przepisu art. 77 § 4 zdanie drugie Kodeksu postępowania administracyjnego nie 
stosuje się. 

2b. Agencja przesyła wraz z formularzem oraz materiałem graficznym, o których mowa w 
ust. 2, pouczenie o możliwości i trybie żądania doręczenia decyzji, o której mowa w art. 19 
ust. 9, oraz złożenia odwołania od tej decyzji. 
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3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, rolnik składa kolejny wniosek o przyznanie 
płatności obszarowych na formularzu przesłanym lub udostępnionym przez Agencję i dołącza 
do niego materiał graficzny (materiał geograficzny) przesłany lub udostępniony przez 
Agencję. 

4. Wnioski, o których mowa w ust. 1, rolnik może również złożyć za pomocą formularza 
umieszczonego na stronie internetowej Agencji. 

4a. Jeżeli wniosek, o którym mowa w ust. 1, jest składany za pomocą formularza 
umieszczonego na stronie internetowej Agencji, a z przepisów ustawy lub przepisów 
wydanych na podstawie ust. 6, art. 17 ust. 1 pkt 2 lit. a lub art. 24c wynika obowiązek 
dołączenia do wniosku dokumentów, to do tego wniosku dołącza się: 
1)   w przypadku dokumentów, na których jest wymagany podpis osoby trzeciej: 
a)  kopie tych dokumentów w formie elektronicznej w postaci pliku w formacie określonym 

w przepisach wydanych na podstawie ust. 7 lub 
b)  te dokumenty w formie elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym; 
2)   w przypadku pozostałych dokumentów - te dokumenty, w formie elektronicznej, 

utworzone za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej Agencji. 
[4b. W przypadku gdy kopie dokumentów, o których mowa w ust. 4a pkt 1 lit. a, nie zostały 

dołączone do wniosku złożonego za pomocą formularza umieszczonego na stronie 
internetowej Agencji, dokumenty te można złożyć bezpośrednio do kierownika biura 
powiatowego Agencji lub nadać w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego.] 

<4b. W przypadku gdy kopie dokumentów, o których mowa w ust. 4a pkt 1 lit. a, nie 
zostały dołączone do wniosku złożonego za pomocą formularza umieszczonego na 
stronie internetowej Agencji, dokumenty te można złożyć bezpośrednio do kierownika 
biura powiatowego Agencji lub nadać w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w 
rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe.> 

5. Do złożenia wniosków, o których mowa w ust. 1, za pomocą formularza umieszczonego 
na stronie internetowej Agencji nie jest wymagany bezpieczny podpis elektroniczny. 

6. Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe 
wymagania, jakie powinny spełniać wnioski, o których mowa w ust. 1, mając na względzie 
zabezpieczenie przed nieuzasadnionym przyznawaniem płatności obszarowych, płatności 
cukrowej, płatności do pomidorów, płatności do krów i owiec, płatności do tytoniu, płatności 
niezwiązanej do tytoniu lub płatności niezwiązanej do skrobi oraz zawarcie we wnioskach 
danych niezbędnych do prawidłowego przyznania płatności obszarowych, płatności cukrowej, 
płatności do pomidorów, płatności do krów i owiec, płatności do tytoniu, płatności 
niezwiązanej do tytoniu lub płatności niezwiązanej do skrobi, a także przepisy Unii 
Europejskiej, o których mowa w art. 1 pkt 1. 

7. Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe 
wymagania, jakie powinien spełniać formularz wniosku umieszczany na stronie internetowej 
Agencji, oraz szczegółowe warunki i tryb składania wniosków za pomocą formularza 
umieszczonego na stronie internetowej Agencji, w tym format pliku, w jakim będą dołączane 
do wniosku kopie dokumentów w formie elektronicznej, mając na względzie identyfikację 
rolnika oraz zabezpieczenie przekazywanych danych przed dostępem osób nieuprawnionych. 
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USTAWA z dnia 25 lipca 2008 r. O SZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZANIACH DLA 
PODATNIKÓW UZYSKUJĄCYCH NIEKTÓRE PRZYCHODY POZA TERYTORIUM 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ (Dz. U. Nr 143, poz. 894)  

 
Art. 5.  

1. W sprawie umorzenia zaległości oraz zwrotu organ podatkowy wydaje, bez zbędnej 
zwłoki, nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku, decyzję, w której 
określa wysokość umorzonej kwoty zaległości lub kwoty zwrotu, z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. W przypadku wniosku dotyczącego roku 2002 decyzję, o której mowa w ust. 1, wydaje 
się do dnia 30 listopada 2008 r. 

3. Zwrot następuje: 
 1) w gotówce; 
 2) na wskazany rachunek bankowy podatnika lub rachunek podatnika w spółdzielczej kasie 

oszczędnościowo-kredytowej 
- w terminie miesiąca od dnia doręczenia decyzji określającej wysokość kwoty zwrotu. 

[4. Kwota zwrotu wypłacana za pośrednictwem poczty na podstawie przekazu 
pocztowego jest pomniejszana o koszty jej przesłania.] 

<4. Kwota zwrotu wypłacana za pośrednictwem operatora pocztowego w 
rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. …) na 
podstawie przekazu pocztowego jest pomniejszana o koszty jej przesłania.> 

5. Za dzień wypłaty zwrotu uważa się dzień: 
 1) obciążenia rachunku bankowego organu podatkowego na podstawie polecenia przelewu; 
 2) złożenia przekazu pocztowego; 
 3) wypłacenia kwoty zwrotu przez organ podatkowy lub postawienia kwoty zwrotu do 

dyspozycji podatnika w kasie. 
6. Kwota zwrotu podlega oprocentowaniu w wysokości opłaty prolongacyjnej, o której 

mowa w art. 57 § 2 Ordynacji podatkowej, wyłącznie w przypadku, gdy decyzja określająca 
wysokość kwoty zwrotu nie została wydana w terminie, o którym mowa w ust. 1 albo 2, lub 
kwota zwrotu nie została wypłacona w terminie, o którym mowa w ust. 3. Oprocentowanie 
ustala się według stawki obowiązującej w dniu, w którym upłynął termin wypłaty kwoty 
zwrotu. 

7. Oprocentowanie, o którym mowa w ust. 6, przysługuje za okres: 
 1) od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin na wydanie decyzji, do dnia 

wypłacenia kwoty zwrotu włącznie - w przypadku gdy decyzja określająca wysokość 
kwoty zwrotu nie została wydana w terminie określonym w ust. 1 albo 2, 

 2) od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin wypłacenia kwoty zwrotu, do 
dnia jej wypłacenia włącznie - w przypadku gdy kwota zwrotu nie została wypłacona w 
terminie, o którym mowa w ust. 3 

- chyba że do opóźnienia w wydaniu decyzji lub w zwrocie kwoty przyczynił się podatnik, 
lub opóźnienie powstało z przyczyn niezależnych od organu podatkowego. 

8. Kwota zwrotu nie podlega wypłacie, jeżeli podatnik posiada zaległości podatkowe lub 
bieżące zobowiązania podatkowe. Przepisy art. 76 § 1 i 2 oraz art. 76a Ordynacji podatkowej 
stosuje się odpowiednio. 
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USTAWA z dnia 5 września 2008 r. O KOMERCJALIZACJI PAŃSTWOWEGO 
PRZEDSIĘBIORSTWA UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ „POCZTA POLSKA” (Dz. U. Nr 
180, poz. 1109)  

 
Art. 12.  

1. Przedmiotem działalności gospodarczej Spółki jest: 
[1) prowadzenie działalności polegającej na świadczeniu usług pocztowych, w tym usług o 

charakterze powszechnym;] 
<1) prowadzenie działalności polegającej na świadczeniu usług pocztowych;> 
 2) emisja, wprowadzanie i wycofywanie z obiegu znaczków pocztowych, kartek 

pocztowych oraz kopert z nadrukowanym znakiem opłaty pocztowej; 
 3) wykonywanie innych usług przy wykorzystaniu potencjału technicznego i kadrowego 

Spółki, w tym w zakresie prenumeraty prasy, kolportażu prasy i wydawnictw, 
filatelistyki; 

 4) świadczenie usług finansowych i wykonywanie czynności z nimi związanych; 
 5) pośrednictwo w wykonywaniu usług finansowych, w tym czynności bankowych; 
 6) świadczenie usług logistycznych, a w szczególności przewóz przesyłek towarowych oraz 

ich konfekcjonowanie i magazynowanie. 
[2. Działalność wymieniona w ust. 1 pkt 1 i 2 jest wykonywana w zakresie i na 

warunkach określonych w ustawie z dnia 12 czerwca 2003 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. Nr 
130, poz. 1188, z późn. zm.) oraz w przepisach wydanych na jej podstawie.] 

<2. Działalność wymieniona w ust. 1 pkt 1 i 2 jest wykonywana w zakresie i na 
warunkach określonych w ustawie z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. 
poz. …).> 

3. Spółka może wykonywać inną działalność gospodarczą, jeżeli nie ogranicza ona 
działalności określonej w ust. 1. 

4. Szczegółowy zakres działalności gospodarczej Spółki, o której mowa w ust. 1 i 3, 
określa statut Spółki. 

5. Działalność, o której mowa w ust. 1 pkt 1, Spółka prowadzi z uwzględnieniem zadań 
na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa. 
 
 

 

 

USTAWA z dnia 3 października 2008 r. O UDOSTĘPNIANIU INFORMACJI O 
ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE, UDZIALE SPOŁECZEŃSTWA W OCHRONIE 
ŚRODOWISKA ORAZ O OCENACH ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO (Dz. U. Nr 
199, poz. 1227, z późn. zm.)  

 
Art. 27.  

1. Górne jednostkowe stawki opłat, o których mowa w art. 26 ust. 2, wynoszą: 
1) za wyszukiwanie informacji - 10 zł, jeżeli wymaga wyszukiwania do dziesięciu 

dokumentów; opłata ulega zwiększeniu o nie więcej niż 1 zł za każdy kolejny dokument, 
jeżeli informacja wymaga wyszukiwania więcej niż dziesięciu dokumentów; 

2) za przekształcanie informacji w formę wskazaną we wniosku - 3 zł za każdy 
informatyczny nośnik danych; 
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3) za sporządzanie kopii dokumentów lub danych w formacie 210 mm x 297 mm (A4): 
a) za stronę kopii czarno-białej - 0,60 zł, 
b) za stronę kopii kolorowej - 6 zł. 
[2. Za przesłanie kopii dokumentów lub danych drogą pocztową pobiera się opłatę za 

przesyłkę danego rodzaju i danej kategorii wagowej w wysokości podanej w obowiązującym 
cenniku powszechnych usług pocztowych operatora publicznego w rozumieniu przepisów 
ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2008 r. Nr 189, poz. 1159), 
zwiększoną o: 
1) nie więcej niż 4 zł - za kopię dokumentów lub danych w formie wydruku lub kserokopii; 
2) nie więcej niż 10 zł - za kopię dokumentów lub danych na informatycznym nośniku 

danych dostarczonym przez podmiot żądający informacji.] 
<2. Za przesłanie kopii dokumentów lub danych drogą pocztową pobiera się opłatę 

za przesyłkę danego rodzaju i danej kategorii wagowej w wysokości podanej w 
obowiązującym cenniku usług powszechnych operatora wyznaczonego w rozumieniu 
ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. …), zwiększoną o: 

1) nie więcej niż 4 zł – za kopię dokumentów lub danych w formie wydruku lub 
kserokopii; 

2) nie więcej niż 10 zł – za kopię dokumentów lub danych na informatycznym nośniku 
danych dostarczonym przez podmiot żądający informacji.> 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 9 października 2009 r. O DYSCYPLINIE WOJSKOWEJ (Dz. U. Nr 190, 
poz. 1474)  

 
Art. 8.  

1. Do biegu terminu określonego w ustawie nie wlicza się dnia, od którego liczy się dany 
termin. 

2. Jeżeli termin jest oznaczony w miesiącach, koniec terminu przypada na dzień 
miesiąca, który odpowiada początkowemu dniowi terminu; jeżeli w miesiącu nie ma takiego 
dnia, koniec terminu przypada w ostatnim dniu tego miesiąca. 

3. Jeżeli termin upływa w dniu ustawowo wolnym od pracy, koniec terminu przypada na 
najbliższy dzień roboczy. 

4. Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem pismo zostało: 
 1) złożone przez żołnierza w dowództwie jednostki wojskowej lub w kierownictwie 

instytucji cywilnej, w której pełni służbę; 
 2) złożone przez osobę pozbawioną wolności w administracji odpowiedniego zakładu; 
 3) złożone przez członka załogi polskiego okrętu wojennego dowódcy okrętu; 
 4) złożone w polskim urzędzie konsularnym; 
[5) nadane w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego.] 
<5) nadane w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 

23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. …).> 
5. Pismo omyłkowo wniesione przed upływem terminu do niewłaściwego organu w 

postępowaniu dyscyplinarnym uważa się za wniesione z zachowaniem terminu. 
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6. Organ orzekający lub odwoławczy odmawia przyjęcia pisma wniesionego po terminie 
lub przez osobę nieuprawnioną, a także wspólnie przez obwinionych. 
 
 

 

 

USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. – KODEKS WYBORCZY (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z 
późn. zm.)  

Art. 61f.  
§ 1. Wyborca niepełnosprawny, który zgłosił zamiar głosowania korespondencyjnego, 

otrzymuje z urzędu gminy pakiet wyborczy, nie później niż 7 dni przed dniem wyborów. 
§ 2. Pakiet wyborczy, o którym mowa w § 1, jest doręczany do wyborcy przez 

upoważnionego pracownika urzędu gminy, z zastrzeżeniem § 3. 
[§ 3. Urząd gminy może przesłać wyborcy pakiet wyborczy za pośrednictwem operatora 

publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2008 
r. Nr 189, poz. 1159, z późn. zm.). Do przesyłki pakietu wyborczego w zakresie 
nieuregulowanym stosuje się przepisy ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. - Prawo pocztowe 
dotyczące przesyłki poleconej.] 

<§ 3. Urząd gminy może przesłać wyborcy pakiet wyborczy za pośrednictwem 
operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo 
pocztowe (Dz. U. poz. …). Do przesyłki pakietu wyborczego w zakresie 
nieuregulowanym stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo 
pocztowe dotyczące przesyłki poleconej.> 

§ 4. Pakiet wyborczy, o którym mowa w § 1, doręcza się wyłącznie do rąk własnych 
wyborcy niepełnosprawnego, po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość i 
pisemnym pokwitowaniu odbioru. 

§ 5. Jeżeli odbierający nie może potwierdzić odbioru doręczający sam stwierdza datę 
doręczenia oraz wskazuje odbierającego i przyczynę braku jego podpisu. 

§ 6. W przypadku nieobecności wyborcy niepełnosprawnego pod wskazanym adresem 
doręczający umieszcza zawiadomienie o terminie powtórnego doręczenia w oddawczej 
skrzynce pocztowej lub, gdy nie jest to możliwe, na drzwiach mieszkania wyborcy. Termin 
powtórnego doręczenia nie może być dłuższy niż 3 dni od dnia pierwszego doręczenia. 

§ 7. Pakiety wyborcze niedoręczone w trybie określonym w § 2-6 są przekazywane 
obwodowej komisji wyborczej do zakończenia głosowania. Jeżeli przekazanie pakietów 
wyborczych obwodowej komisji wyborczej do zakończenia głosowania nie było możliwe 
pakiety takie przekazywane są właściwemu dyrektorowi delegatury Krajowego Biura 
Wyborczego. 

§ 8. Informację o wysłaniu pakietu wyborczego umieszcza się w rubryce spisu wyborców 
"uwagi" odpowiadającej pozycji, pod którą umieszczono nazwisko wyborcy 
niepełnosprawnego, który wyraził zamiar głosowania korespondencyjnego. 
 

Art. 61i.  
[§ 1. Zadania polegające na przyjmowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu przesyłek 

pakietów wyborczych oraz przesyłek kopert zwrotnych wykonuje operator publiczny w 
rozumieniu ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. - Prawo pocztowe. 

§ 2. Przesyłki, o których mowa w § 1, z zastrzeżeniem art. 61f § 3 są przesyłkami 
listowymi w rozumieniu ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. - Prawo pocztowe.] 
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<§ 1. Zadania polegające na przyjmowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu przesyłek 
pakietów wyborczych oraz przesyłek kopert zwrotnych wykonuje operator wyznaczony 
w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe. 

§ 2. Przesyłki, o których mowa w § 1, z zastrzeżeniem art. 61f § 3, są przesyłkami 
listowymi w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe.> 

§ 3. Przesyłki, o których mowa w § 1, są zwolnione z opłat pocztowych. Informację o 
zwolnieniu z opłat pocztowych umieszcza się na kopercie, w której znajduje się pakiet 
wyborczy, oraz na kopercie zwrotnej. 
 

Art. 241.  
[§ 1. Protest przeciwko ważności wyborów do Sejmu wnosi się na piśmie do Sądu 

Najwyższego w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników wyborów przez Państwową 
Komisję Wyborczą w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej. Nadanie w tym terminie 
protestu w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z 
wniesieniem go do Sądu Najwyższego.] 

<§ 1. Protest przeciwko ważności wyborów do Sejmu wnosi się na piśmie do Sądu 
Najwyższego w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników wyborów przez Państwową 
Komisję Wyborczą w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej. Nadanie w tym 
terminie protestu w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu 
ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe jest równoznaczne z wniesieniem 
go do Sądu Najwyższego.> 

§ 2. W odniesieniu do wyborcy przebywającego za granicą lub na polskim statku 
morskim wymogi wymienione w § 1 uważa się za spełnione, jeżeli protest został złożony 
odpowiednio właściwemu terytorialnie konsulowi lub kapitanowi statku. Wyborca 
obowiązany jest dołączyć do protestu zawiadomienie o ustanowieniu swojego pełnomocnika 
zamieszkałego w kraju lub pełnomocnika do doręczeń zamieszkałego w kraju, pod rygorem 
pozostawienia protestu bez biegu. 

§ 3. Wnoszący protest powinien sformułować w nim zarzuty oraz przedstawić lub 
wskazać dowody, na których opiera swoje zarzuty. 

 
Art. 321.  

[§ 1. Protest przeciwko wyborowi Prezydenta Rzeczypospolitej wnosi się na piśmie do 
Sądu Najwyższego nie później niż w ciągu 3 dni od dnia podania wyników wyborów do 
publicznej wiadomości przez Państwową Komisję Wyborczą. Nadanie w tym terminie protestu 
w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z wniesieniem go do 
Sądu Najwyższego.] 

<§ 1. Protest przeciwko wyborowi Prezydenta Rzeczypospolitej wnosi się na piśmie 
do Sądu Najwyższego nie później niż w ciągu 3 dni od dnia podania wyników wyborów 
do publicznej wiadomości przez Państwową Komisję Wyborczą. Nadanie w tym 
terminie protestu w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu 
ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe jest równoznaczne z wniesieniem 
go do Sądu Najwyższego.> 

§ 2. W odniesieniu do wyborcy przebywającego za granicą lub na polskim statku 
morskim wymogi wymienione w § 1 uważa się za spełnione, jeżeli protest został złożony 
odpowiednio właściwemu terytorialnie konsulowi lub kapitanowi statku. Wyborca 
obowiązany jest dołączyć do protestu zawiadomienie o ustanowieniu swojego pełnomocnika 
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zamieszkałego w kraju lub pełnomocnika do doręczeń zamieszkałego w kraju, pod rygorem 
pozostawienia protestu bez biegu. 

§ 3. Wnoszący protest powinien sformułować w nim zarzuty oraz przedstawić lub 
wskazać dowody, na których opiera swoje zarzuty. 
 
 


