
BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

M A T E R I A Ł  P O R Ó W N AW C Z Y  

do  ustawy z dnia 6 października 2016 r. 

o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych  

innych ustaw 

 

(druk nr 293) 

 

 

 

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

(Dz. U. z 2016 r.  poz. 543, 749, 1020 i 1250) 

 

Art. 10. 

1. Dział gospodarka morska obejmuje sprawy: 

1)   transportu morskiego i żeglugi morskiej; 

2)   obszarów morskich; 

3)   portów i przystani morskich; 

4)   przemysłu stoczniowego; 

5)   ochrony środowiska morskiego; 

6)   dotyczące gospodarowania mieniem Skarbu Państwa w odniesieniu do przedsiębiorstw 

państwowych i spółek z udziałem Skarbu Państwa funkcjonujących w obszarze 

gospodarki morskiej, w tym wykonywania praw majątkowych i osobistych 

przysługujących Skarbowi Państwa, komercjalizacji i prywatyzacji, jak również 

ochrony interesów Skarbu Państwa. 

2. Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej jest organem administracji morskiej w 

rozumieniu przepisów odrębnych. 

3. Ministrowi właściwemu do spraw gospodarki morskiej podlegają urzędy morskie. 

[4. Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej sprawuje nadzór nad Akademią Morską 

w Gdyni, Akademią Morską w Szczecinie oraz izbami morskimi i Odwoławczą Izbą Morską 

w Gdańsku z siedzibą w Gdyni.] 

<4. Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej sprawuje nadzór nad Morską 

Służbą Poszukiwania i Ratownictwa w Gdyni (SAR), Centralną Morską Komisją 

Egzaminacyjną, Akademią Morską w Gdyni, Akademią Morską w Szczecinie, 
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Instytutem Morskim w Gdańsku oraz izbami morskimi i Odwoławczą Izbą Morską w 

Gdańsku z siedzibą w Gdyni na zasadach określonych w przepisach szczególnych.> 

 

Art. 10a. 

1. Dział żegluga śródlądowa obejmuje sprawy: 

1)   funkcjonowania oraz rozwoju śródlądowych dróg wodnych w zakresie żeglugi 

śródlądowej; 

2)   ruchu wodnego w zakresie żeglugi śródlądowej; 

3)   przewozu osób i rzeczy środkami żeglugi śródlądowej; 

4)   budowy oraz modernizacji śródlądowych dróg wodnych; 

5)   współpracy międzynarodowej na wodach granicznych oraz ujętych w systemie 

międzynarodowych dróg wodnych w zakresie zadań należących do działu[.] <;> 

<6) dotyczące gospodarowania mieniem Skarbu Państwa w odniesieniu do 

przedsiębiorstw państwowych i spółek z udziałem Skarbu Państwa 

funkcjonujących w obszarze żeglugi śródlądowej, w tym wykonywania praw 

majątkowych i osobistych przysługujących Skarbowi Państwa, komercjalizacji i 

prywatyzacji, jak również ochrony interesów Skarbu Państwa.> 

2. Ministrowi właściwemu do spraw żeglugi śródlądowej podlegają urzędy żeglugi 

śródlądowej. 

 

Art. 23c. 

1. Dział rybołówstwo obejmuje sprawy: 

1)   rybactwa śródlądowego i rybołówstwa morskiego; 

2)   racjonalnego gospodarowania żywymi zasobami morza; 

3)   gospodarki rybnej i organizacji rynku rybnego; 

4)   organizacji producentów rybnych, związków organizacji producentów rybnych i 

organizacji międzybranżowych[.] <;> 

<5) dotyczące gospodarowania mieniem Skarbu Państwa w odniesieniu do 

przedsiębiorstw państwowych i spółek z udziałem Skarbu Państwa 

funkcjonujących w obszarze rybołówstwa, w tym wykonywania praw 

majątkowych i osobistych przysługujących Skarbowi Państwa, komercjalizacji i 

prywatyzacji, jak również ochrony interesów Skarbu Państwa.> 
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2. Ministrowi właściwemu do spraw rybołówstwa podlegają okręgowi inspektorzy 

rybołówstwa morskiego. 

3. Minister właściwy do spraw rybołówstwa sprawuje nadzór nad Morskim Instytutem 

Rybackim - Państwowym Instytutem Badawczym oraz Instytutem Rybactwa 

Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza. 

 

 

 

USTAWA z dnia 15 listopada 1984 r. – PRAWO PRZEWOZOWE (Dz. U. z 2015 r. poz. 

915) 

Art. 8. 

1. Obowiązek przewozu może być ograniczony przez: 

1)   ministra właściwego do spraw transportu <albo ministra właściwego do spraw 

żeglugi śródlądowej>, a w odniesieniu do wojewódzkiego, powiatowego albo 

gminnego regularnego przewozu osób odpowiednio przez wojewodę, starostę, wójta 

albo burmistrza (prezydenta miasta) - ze względu na potrzeby obronności lub 

bezpieczeństwa państwa albo w przypadku klęski żywiołowej; 

2)   przewoźnika - w razie klęski żywiołowej, przerwy w eksploatacji, szczególnych 

trudności spowodowanych przez klienta, z przyczyn ekonomicznych, których 

przewoźnik nie mógł przewidzieć, jak również z uwagi na bezpieczeństwo ruchu za 

zgodą i na warunkach ustalonych przez: 

a)  ministra właściwego do spraw transportu < , ministra właściwego do spraw 

żeglugi śródlądowej> albo wojewodę - w odniesieniu do przewoźników, wobec 

których odpowiednio minister albo wojewoda pełni funkcję organu 

założycielskiego, 

b)  ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa - w odniesieniu do przewoźników, 

wobec których minister pełni funkcję organu założycielskiego albo wykonuje 

uprawnienia z akcji lub udziałów, 

c)  marszałka województwa albo starostę - w odniesieniu do przewoźników, wobec 

których odpowiednio zarząd województwa albo powiatu wykonuje uprawnienia z 

akcji lub udziałów, 

d)  (uchylona) 
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Zgoda nie jest wymagana, jeżeli ograniczenie obowiązku przewozu następuje na okres nie 

dłuższy niż 7 dni. 

2. Ograniczenia mogą polegać na całkowitym lub częściowym zawieszeniu przewozu, 

wyłączeniu z przewozu określonych kategorii przesyłek, relacji przewozowych lub 

punktów odprawy, zawieszeniu przewozu we wskazanych dniach albo uzależnieniu 

przewozu od spełnienia określonych warunków. 

3. Ograniczenia przewozu podaje się do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo 

przyjęty. 

 

Art. 9. 

[1. Minister właściwy do spraw transportu może nałożyć na przewoźnika obowiązek zawarcia 

umowy o wykonanie zadania przewozowego, jeżeli jest to niezbędne ze względu na 

potrzeby obronności lub bezpieczeństwa państwa bądź w przypadku klęski żywiołowej.] 

<1. W przypadku gdy jest to niezbędne ze względu na potrzeby obronności lub 

bezpieczeństwa państwa bądź w przypadku klęski żywiołowej: 

1) minister właściwy do spraw transportu  – w zakresie przewozu drogowego i 

przewozu koleją, 

2) minister właściwy do spraw żeglugi śródlądowej – w zakresie przewozu w żegludze 

śródlądowej 

– może nałożyć na przewoźnika obowiązek zawarcia umowy o wykonanie zadania 

przewozowego.> 

2. W przypadku klęsk żywiołowych obowiązek, o którym mowa w ust. 1, może nałożyć 

odpowiednio wójt (burmistrz, prezydent miasta), starosta lub wojewoda. 

3. W wypadkach określonych w ust. 1 i 2 organ nakładający obowiązek zapewnia 

przewoźnikowi środki finansowe niezbędne do wykonania nałożonego zadania lub 

wskazuje podmiot, który na podstawie umowy z przewoźnikiem zapewni środki finansowe 

na wykonanie tego zadania. 

 

Art. 9a. 

W przypadku wystąpienia poważnych zakłóceń na rynku usług przewozowych w żegludze 

śródlądowej, w tym nadmiernej podaży usług przewozowych, [minister właściwy do spraw 

transportu] <minister właściwy do spraw żeglugi śródlądowej> może, w drodze 

rozporządzenia, wprowadzić ograniczenia w przewozie rzeczy w żegludze śródlądowej, 
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określając czas ich obowiązywania oraz zakres przedmiotowy lub terytorialny ich stosowania, 

biorąc pod uwagę środki podjęte przez Komisję Europejską na podstawie właściwych 

przepisów Unii Europejskiej. 

 

Art. 15. 

1. Podróżny jest obowiązany do przestrzegania przepisów porządkowych obowiązujących w 

transporcie. 

2. Osoby zagrażające bezpieczeństwu lub porządkowi w transporcie mogą być 

niedopuszczone do przewozu lub usunięte ze środka transportowego. 

3. Osoby uciążliwe dla podróżnych lub odmawiające zapłacenia należności za przewóz mogą 

być usunięte ze środka transportowego, chyba że naruszałoby to zasady współżycia 

społecznego. 

[4. Minister właściwy do spraw transportu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 

administracji publicznej może określić, w drodze rozporządzenia, przepisy porządkowe 

związane z przewozem osób i bagażu środkami transportu publicznego, z zastrzeżeniem 

ust. 5 i 6.] 

<4. Minister właściwy do spraw transportu w porozumieniu z ministrem właściwym do 

spraw administracji publicznej może określić, w drodze rozporządzenia, przepisy 

porządkowe związane z przewozem osób i bagażu środkami transportu publicznego 

w zakresie transportu kolejowego i drogowego, mając na uwadze zapewnienie 

bezpieczeństwa podróżnych oraz przestrzegania porządku publicznego w środkach 

transportu publicznego.> 

<4a. Minister właściwy do spraw żeglugi śródlądowej w porozumieniu z ministrem 

właściwym do spraw administracji publicznej może określić, w drodze 

rozporządzenia, przepisy porządkowe związane z przewozem osób i bagażu środkami 

transportu publicznego w zakresie żeglugi śródlądowej, mając na uwadze 

zapewnienie bezpieczeństwa podróżnych oraz przestrzegania porządku publicznego 

w środkach transportu publicznego.> 

5. W odniesieniu do gminnego regularnego przewozu osób oraz przewozów osób i bagażu 

taksówkami przepisy porządkowe określa rada gminy, a na terenie miasta stołecznego 

Warszawy - Rada miasta stołecznego Warszawy. 
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6. W odniesieniu do powiatowego regularnego przewozu osób przepisy porządkowe określa 

rada powiatu, a w odniesieniu do wojewódzkiego regularnego przewozu osób - sejmik 

województwa. 

7. Rada gminy (Rada miasta stołecznego Warszawy) może wprowadzić obowiązek 

stosowania dodatkowych oznaczeń i dodatkowego wyposażenia technicznego w 

odniesieniu do taksówek. 

 

Art. 34. 

1. Przewoźnik wykonujący regularne przewozy osób w transporcie drogowym jest 

obowiązany zgłaszać na piśmie właściwemu organizatorowi zmiany dotyczące rozkładu 

jazdy, nie później niż w terminie 30 dni przed dniem aktualizacji rozkładów jazdy w 

określonych terminach. 

2. [Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia:] <Minister 

właściwy do spraw transportu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 

żeglugi śródlądowej określi, w drodze rozporządzenia:> 

1)   tryb zatwierdzania rozkładów jazdy, 

2)   treść rozkładów jazdy, 

3)   sposób i terminy ogłaszania oraz aktualizacji rozkładów jazdy, 

4)   warunki ponoszenia kosztów związanych z zamieszczaniem informacji dotyczących 

rozkładów jazdy oraz podawaniem rozkładów jazdy do publicznej wiadomości 

- mając na uwadze zróżnicowanie wysokości kosztów przewoźników w zależności od ich 

udziału w przewozach, a także zróżnicowanie rodzajów środków transportowych 

wykorzystywanych w publicznym transporcie zbiorowym. 

 

Art. 34a. 

1. Minister właściwy [do spraw transportu] <w porozumieniu z ministrem właściwym do 

spraw żeglugi śródlądowej> określi, w drodze rozporządzenia: 

1)   sposób ustalania wysokości opłat dodatkowych pobieranych w razie: 

a)  braku odpowiedniego dokumentu przewozu, 

b)  braku ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego albo 

ulgowego przejazdu, 

c)  niezapłacenia należności za zabrane ze sobą do środka przewozu rzeczy lub 

zwierzęta albo naruszenia przepisów o ich przewozie, 
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d)  spowodowania, bez uzasadnionej przyczyny, zatrzymania lub zmiany trasy 

środka transportu 

- mając na uwadze zróżnicowanie wysokości opłat dodatkowych w zależności od 

strat poniesionych przez przewoźnika i powodu nałożenia opłaty dodatkowej; 

2)   sposób ustalania wysokości przysługującej przewoźnikowi opłaty manipulacyjnej, 

mając na uwadze ponoszone koszty czynności związanych ze zwrotem lub umorzeniem 

opłaty dodatkowej. 

2. W odniesieniu do gminnego, powiatowego i wojewódzkiego regularnego przewozu osób, 

przepisy, o których mowa w ust. 1, określają odpowiednio rada gminy, rada powiatu albo 

sejmik województwa, a w mieście stołecznym Warszawie - Rada miasta stołecznego 

Warszawy. 

 

Art. 36. 

1. Z przewozu są wyłączone rzeczy: 

1)   których przewóz jest zabroniony na podstawie odrębnych przepisów; 

2)   które z powodu swoich rozmiarów, masy lub innych właściwości albo ze względu na 

urządzenia przewoźnika lub warunki drogowe danej gałęzi transportu: 

a)  nie nadają się do przewozu środkami transportowymi, 

b)  spowodowałoby naruszenie przepisów określających warunki wykonywania 

przewozów drogowych, przepisów określających warunki pracy kierowców, 

przepisów ruchu drogowego lub przepisów o drogach publicznych; 

3)   niebezpieczne w rozumieniu odrębnych przepisów, chyba że zostały dopuszczone do 

przewozu na warunkach szczególnych. 

2. [Minister właściwy do spraw transportu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 

wewnętrznych, ministrem właściwym do spraw zdrowia oraz ministrem właściwym do 

spraw rolnictwa, w drodze rozporządzenia, może określać szczególne warunki przewozu:] 

<Minister właściwy do spraw transportu oraz minister właściwy do spraw żeglugi 

śródlądowej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych, 

ministrem właściwym do spraw zdrowia oraz ministrem właściwym do spraw 

rolnictwa, w drodze rozporządzenia, mogą określać szczególne warunki przewozu:> 

1)   rzeczy łatwo psujących się, 

2)   zwłok i szczątków zwłok ludzkich, 

3)   żywych zwierząt 
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- mając na względzie zapewnienie bezpieczeństwa przewozu, wymaganych warunków 

przewozu oraz warunków sanitarnych dla zapewnienia ochrony zdrowia i środowiska. 

 

Art. 41. 

1. Nadawca jest obowiązany oddać przewoźnikowi rzeczy w stanie umożliwiającym ich 

prawidłowy przewóz i wydanie bez ubytku i uszkodzenia. 

[2. Rzeczy, które ze względu na ich właściwości wymagają opakowania, nadawca jest 

obowiązany oddać przewoźnikowi w opakowaniu określonym w przepisach o normalizacji, 

a w razie braku przepisów w tym zakresie - w sposób określony przez ministra właściwego 

do spraw transportu.] 

<2. Rzeczy, które ze względu na ich właściwości wymagają opakowania, nadawca jest 

obowiązany oddać przewoźnikowi w opakowaniu określonym w przepisach o 

normalizacji, a w razie braku przepisów w tym zakresie – w sposób określony w 

przepisach wydanych na podstawie ust. 3 i 4.> 

<3. Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, w zakresie 

transportu drogowego i kolejowego, właściwości opakowania, w którym nadawca jest 

obowiązany oddać przewoźnikowi rzeczy, które ze względu na ich właściwości 

wymagają opakowania, mając na względzie zapewnienie bezpieczeństwa przewozu i 

wymaganych warunków przewozu. 

4. Minister właściwy do spraw żeglugi śródlądowej określi, w drodze rozporządzenia, w 

zakresie żeglugi śródlądowej, właściwości opakowania, w którym nadawca jest 

obowiązany oddać przewoźnikowi rzeczy, które ze względu na ich właściwości 

wymagają opakowania, mając na względzie zapewnienie bezpieczeństwa przewozu i 

wymaganych warunków przewozu.> 

 

Art. 67. 

1. Przy przesyłkach, które z powodu swoich właściwości tracą na masie, przewoźnik 

odpowiada tylko za tę część ubytku, która przewyższa normy ubytków ustalone zgodnie z 

obowiązującymi przepisami lub zwyczajowo przyjęte, chyba że szkoda nie wynikła z 

przyczyn uzasadniających zastosowanie norm dopuszczalnego ubytku. 

[2. Minister właściwy do spraw transportu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 

gospodarki oraz ministrem właściwym do spraw rolnictwa może określić, w drodze 
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rozporządzenia, normy ubytków, o których mowa w ust. 1, mając na uwadze właściwość 

przewożonych rzeczy oraz rodzaj środków transportu.] 

<2. Minister właściwy do spraw transportu oraz minister właściwy do spraw żeglugi 

śródlądowej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki, 

ministrem właściwym do spraw rolnictwa oraz ministrem właściwym do spraw 

rybołówstwa mogą określić, w drodze rozporządzenia, normy ubytków, o których 

mowa w ust. 1, mając na uwadze właściwość przewożonych rzeczy oraz rodzaj 

środków transportu.> 

 

Art. 79. 

[Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia:]  <Minister 

właściwy do spraw transportu oraz minister właściwy do spraw żeglugi śródlądowej 

określą, w drodze rozporządzenia:> 

1)   szczegółowy tryb i sposób ustalania stanu przesyłek, 

2)   warunki, jakim powinny odpowiadać reklamacje i wezwania do zapłaty z tytułu przewozu 

osób i przesyłek oraz tryb postępowania reklamacyjnego 

- mając na uwadze zapewnienie sprawnego i terminowego dochodzenia roszczeń. 

 

 

 

USTAWA z dnia 12 października 1990 r. O OCHRONIE GRANICY PAŃSTWOWEJ (Dz. 

U. z 2015 r. poz. 930 i 1336 oraz z 2016 r. poz. 904) 

 

Art. 16. 

1. Drogowe, kolejowe i rzeczne przejścia graniczne oraz rodzaje ruchu dozwolonego w tych 

przejściach ustala się w umowach międzynarodowych. 

2. Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia, ustala morskie i stałe lotnicze przejścia 

graniczne oraz określa rodzaj ruchu dozwolonego przez te przejścia, uwzględniając w 

szczególności umowy międzynarodowe. 

3. Minister właściwy do spraw wewnętrznych, w drodze rozporządzenia, może: 

1)   ustalać na czas określony dodatkowe lotnicze przejścia graniczne oraz określić rodzaj 

ruchu dozwolonego w tych przejściach, czas ich otwarcia, podmioty, które 

zarządzający lotniskiem powiadamia o lądowaniu lub starcie statku powietrznego, 
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formę oraz termin takiego powiadomienia, a także obowiązki zarządzającego 

lotniskiem w zakresie zapewnienia dojazdu osób dokonujących kontroli w tych 

przejściach, uwzględniając przy ustalaniu dodatkowych lotniczych przejść 

granicznych potrzeby danego regionu; 

2)  zarządzić czasowe zawieszenie lub ograniczenie ruchu na określonych przejściach 

granicznych, uwzględniając konieczność zapewnienia bezpieczeństwa państwa lub 

bezpieczeństwa publicznego albo ochronę przed zagrożeniem życia lub zdrowia ludzi, 

a także zapobieganie szerzeniu się epidemii chorób zwierząt. 

3a. Minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z Ministrem Obrony 

Narodowej oraz ministrami właściwymi do spraw gospodarki morskiej < , żeglugi 

śródlądowej> i transportu określi, w drodze rozporządzenia, sposób ustalania zasięgu 

terytorialnego przejść granicznych oraz podmioty właściwe w tych sprawach, a także 

szczegółowe obowiązki podmiotów uczestniczących w prowadzeniu komunikacji 

międzynarodowej wobec organów działających w przejściach granicznych, uwzględniając 

możliwość ograniczenia tych obowiązków w sytuacjach szczególnych. 

3b. Minister właściwy do spraw wewnętrznych może wydać decyzję o czasowym, nie 

dłuższym niż 7 dni, zawieszeniu lub ograniczeniu ruchu na określonych przejściach 

granicznych, w przypadku wprowadzenia drugiego lub wyższego stopnia alarmowego, o 

którym mowa w art. 15 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach 

antyterrorystycznych (Dz. U. poz. 904). Decyzji nadaje się rygor natychmiastowej 

wykonalności. 

4. Minister właściwy do spraw wewnętrznych ogłasza w Dzienniku Urzędowym 

Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" przejścia graniczne, rodzaj ruchu dozwolonego 

w tych przejściach oraz czas ich otwarcia. 

 

 

 

USTAWA z dnia 7 września 1991 r. O SYSTEMIE OŚWIATY (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 

oraz z 2016 r. poz. 35, 64, 195, 688 i 1010) 

 

Art. 2. 

System oświaty obejmuje: 
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1)   przedszkola, w tym z oddziałami integracyjnymi, przedszkola specjalne oraz inne formy 

wychowania przedszkolnego; 

2)   szkoły: 

a)  podstawowe, w tym: specjalne, integracyjne, z oddziałami integracyjnymi i 

sportowymi, sportowe i mistrzostwa sportowego, 

b)  gimnazja, w tym: specjalne, integracyjne, dwujęzyczne, z oddziałami integracyjnymi, 

dwujęzycznymi, sportowymi i przysposabiającymi do pracy, sportowe i mistrzostwa 

sportowego, 

c)  ponadgimnazjalne, w tym: specjalne, integracyjne, dwujęzyczne, z oddziałami 

integracyjnymi, dwujęzycznymi i sportowymi, sportowe, mistrzostwa sportowego, 

[rolnicze i leśne] < rolnicze, leśne, morskie, żeglugi śródlądowej oraz 

rybołówstwa >, 

d)  artystyczne; 

3)   placówki oświatowo-wychowawcze, w tym szkolne schroniska młodzieżowe, 

umożliwiające rozwijanie zainteresowań i uzdolnień oraz korzystanie z różnych form 

wypoczynku i organizacji czasu wolnego; 

3a)  placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego oraz ośrodki 

dokształcania i doskonalenia zawodowego, umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie 

wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych; 

3b)  placówki artystyczne - ogniska artystyczne umożliwiające rozwijanie zainteresowań i 

uzdolnień artystycznych; 

4)   poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne udzielające 

dzieciom, młodzieży, rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, a 

także pomocy uczniom w wyborze kierunku kształcenia i zawodu; 

5)   młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, specjalne ośrodki 

szkolno-wychowawcze oraz specjalne ośrodki wychowawcze dla dzieci i młodzieży 

wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania, a 

także ośrodki umożliwiające dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7, a 

także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami 

sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku, o którym mowa w art. 14 ust. 3, 

obowiązku szkolnego i obowiązku nauki; 

6)   (uchylony); 
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7)   placówki zapewniające opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza 

miejscem stałego zamieszkania; 

8)   (uchylony); 

9)    placówki doskonalenia nauczycieli; 

10)  biblioteki pedagogiczne; 

11)  kolegia pracowników służb społecznych. 

 

Art. 3. 

Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o: 

1)   szkole - należy przez to rozumieć także przedszkole; 

1a)  szkole specjalnej lub oddziale specjalnym - należy przez to rozumieć odpowiednio: 

a)  szkołę lub oddział dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego, zorganizowane zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 71b 

ust. 7 pkt 2, 

b)  szkołę lub oddział zorganizowane w podmiocie leczniczym, o którym mowa w 

przepisach o działalności leczniczej, oraz w jednostce pomocy społecznej, w celu 

kształcenia dzieci i młodzieży przebywających w tym podmiocie lub jednostce, w 

których stosuje się odpowiednią organizację kształcenia oraz specjalne działania 

opiekuńczo-wychowawcze, zorganizowane zgodnie z przepisami wydanymi na 

podstawie art. 71c ust. 2; 

2)   szkole artystycznej - należy przez to rozumieć także szkołę bibliotekarską i animatorów 

kultury; 

2a)  oddziale integracyjnym - należy przez to rozumieć oddział szkolny, w którym uczniowie 

posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego uczą się i wychowują razem z 

pozostałymi uczniami, zorganizowany zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 

71b ust. 7 pkt 2; 

2b)  oddziale dwujęzycznym - należy przez to rozumieć oddział szkolny, w którym nauczanie 

jest prowadzone w dwóch językach: polskim oraz obcym nowożytnym będącym drugim 

językiem nauczania, przy czym prowadzone w dwóch językach są co najmniej dwa 

zajęcia edukacyjne, z wyjątkiem zajęć obejmujących język polski, część historii 

dotyczącą historii Polski i część geografii dotyczącą geografii Polski, w tym co najmniej 

jedne zajęcia edukacyjne wybrane spośród zajęć obejmujących: biologię, chemię, fizykę, 
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część geografii odnoszącą się do geografii ogólnej, część historii odnoszącą się do historii 

powszechnej, matematykę lub spośród przedmiotów uzupełniających; 

2c)  szkole integracyjnej - należy przez to rozumieć szkołę, w której wszystkie oddziały są 

oddziałami integracyjnymi; 

2d)  szkole dwujęzycznej - należy przez to rozumieć szkołę, w której wszystkie oddziały są 

oddziałami dwujęzycznymi; 

2e)  szkole rolniczej - należy przez to rozumieć szkołę ponadgimnazjalną kształcącą 

wyłącznie w zawodach dla rolnictwa, dla których, zgodnie z klasyfikacją zawodów 

szkolnictwa zawodowego, o której mowa w art. 24 ust. 1, ministrem właściwym jest 

minister właściwy do spraw rolnictwa, minister właściwy do spraw rozwoju wsi lub 

minister właściwy do spraw rynków rolnych; 

2f)    szkole leśnej - należy przez to rozumieć szkołę ponadgimnazjalną kształcącą wyłącznie 

w zawodach dla leśnictwa, dla których, zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa 

zawodowego, o której mowa w art. 24 ust. 1, ministrem właściwym jest minister 

właściwy do spraw środowiska; 

<2fa)  szkole morskiej – należy przez to rozumieć szkołę ponadgimnazjalną kształcącą 

wyłącznie w zawodach podstawowych dla żeglugi morskiej, dla których, zgodnie z 

klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego, o której mowa w art. 24 ust. 1, 

ministrem właściwym jest minister właściwy do spraw gospodarki morskiej; 

2fb) szkole żeglugi śródlądowej – należy przez to rozumieć szkołę ponadgimnazjalną 

kształcącą wyłącznie w zawodach podstawowych dla żeglugi śródlądowej, dla 

których, zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego, o której mowa w 

art. 24 ust. 1, ministrem właściwym jest minister właściwy do spraw żeglugi 

śródlądowej; 

2fc) szkole rybołówstwa – należy przez to rozumieć szkołę ponadgimnazjalną kształcącą 

wyłącznie w zawodach podstawowych dla rybołówstwa, dla których, zgodnie z 

klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego, o której mowa w art. 24 ust. 1, 

ministrem właściwym jest minister właściwy do spraw rybołówstwa;> 

2g)  oddziale międzynarodowym - należy przez to rozumieć oddział szkolny, w którym 

nauczanie jest prowadzone zgodnie z programem nauczania ustalonym przez zagraniczną 

instytucję edukacyjną; 

3)   placówce - należy przez to rozumieć jednostki organizacyjne wymienione w art. 2 pkt 3-

5, 7 i 10; 
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3a)  placówce rolniczej - należy przez to rozumieć placówki i ośrodki wymienione w art. 2 

pkt 3a, umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności oraz kwalifikacji 

zawodowych wyłącznie w zawodach, dla których, zgodnie z klasyfikacją zawodów 

szkolnictwa zawodowego, o której mowa w art. 24 ust. 1, ministrem właściwym jest 

minister właściwy do spraw rolnictwa, minister właściwy do spraw rozwoju wsi lub 

minister właściwy do spraw rynków rolnych; 

4)   (uchylony); 

5)   organie prowadzącym szkołę lub placówkę - należy przez to rozumieć ministra, jednostkę 

samorządu terytorialnego, inne osoby prawne i fizyczne; 

6)   (uchylony); 

7)   (uchylony); 

8)   kuratorze oświaty - należy przez to rozumieć kierownika kuratorium oświaty jako 

jednostki organizacyjnej wchodzącej w skład zespolonej administracji rządowej w 

województwie; 

9)  nauczycielu - należy przez to rozumieć także wychowawcę i innego pracownika 

pedagogicznego szkoły, placówki i placówki doskonalenia nauczycieli; 

10)  rodzicach - należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby 

(podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem; 

11)  uczniach - należy przez to rozumieć także słuchaczy i wychowanków; 

11a)  (uchylony); 

11b)  (uchylony); 

11c)  oddziale sportowym - należy przez to rozumieć oddział szkolny, w którym są 

prowadzone zajęcia sportowe obejmujące szkolenie sportowe, zorganizowany zgodnie z 

przepisami wydanymi na podstawie art. 9 ust. 5; 

11d)  centrach kształcenia ustawicznego albo centrach kształcenia praktycznego - należy 

przez to rozumieć rodzaj odpowiednio placówki kształcenia ustawicznego i placówki 

kształcenia praktycznego; 

12)  (uchylony); 

13)  podstawie programowej wychowania przedszkolnego lub podstawie programowej 

kształcenia ogólnego - należy przez to rozumieć obowiązkowe zestawy celów i treści 

nauczania, w tym umiejętności, opisane w formie ogólnych i szczegółowych wymagań 

dotyczących wiedzy i umiejętności, które powinien posiadać uczeń po zakończeniu 

określonego etapu edukacyjnego, oraz zadania wychowawcze szkoły, uwzględniane 
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odpowiednio w programach wychowania przedszkolnego i programach nauczania oraz 

umożliwiające ustalenie kryteriów ocen szkolnych i wymagań egzaminacyjnych; 

13a)  podstawie programowej kształcenia w zawodach - należy przez to rozumieć 

obowiązkowe zestawy celów kształcenia i treści nauczania opisanych w formie 

oczekiwanych efektów kształcenia: wiedzy, umiejętności zawodowych oraz kompetencji 

personalnych i społecznych, niezbędnych dla zawodów lub kwalifikacji wyodrębnionych 

w zawodach, uwzględniane w programach nauczania i umożliwiające ustalenie kryteriów 

ocen szkolnych i wymagań egzaminacyjnych oraz warunki realizacji kształcenia w 

zawodach, w tym zalecane wyposażenie w pomoce dydaktyczne i sprzęt oraz minimalna 

liczba godzin kształcenia zawodowego; 

13b)  programie wychowania przedszkolnego lub programie nauczania do danych zajęć 

edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego - należy przez to rozumieć opis sposobu 

realizacji celów wychowania lub kształcenia oraz treści nauczania ustalonych 

odpowiednio w podstawie programowej wychowania przedszkolnego lub podstawie 

programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego lub opis sposobu 

realizacji celów kształcenia oraz treści nauczania zajęć edukacyjnych, dla których nie 

została ustalona podstawa programowa kształcenia ogólnego, lecz program nauczania 

tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania, o którym mowa 

w art. 22a ust. 7; 

13c)  programie nauczania do zawodu - należy przez to rozumieć opis sposobu realizacji 

celów kształcenia i treści nauczania ustalonych w podstawie programowej kształcenia w 

zawodach, w formie efektów kształcenia, uwzględniający wyodrębnienie kwalifikacji w 

zawodzie, zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego, o której mowa w 

przepisach wydanych na podstawie art. 24 ust. 1; program nauczania do zawodu zawiera 

także programy nauczania do poszczególnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z 

zakresu kształcenia w zawodzie, ustalonych przez dyrektora szkoły, a w przypadku szkół 

artystycznych - określonych w ramowych planach nauczania dla tych szkół; 

14)  zadaniach oświatowych jednostek samorządu terytorialnego - należy przez to rozumieć 

zadania w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej; 

15)  szkole dla dorosłych - należy przez to rozumieć szkoły, o których mowa w art. 9 ust. 1 

pkt 1, 2 i 3 lit. b i d, w których stosuje się odrębną organizację kształcenia i do których są 

przyjmowane osoby mające 18 lat, a także kończące 18 lat w roku kalendarzowym, w 

którym są przyjmowane do szkoły; 
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16)  kształceniu ustawicznym - należy przez to rozumieć kształcenie w szkołach dla 

dorosłych, a także uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji 

zawodowych w formach pozaszkolnych przez osoby, które spełniły obowiązek szkolny; 

17)  formach pozaszkolnych - należy przez to rozumieć formy uzyskiwania i uzupełniania 

wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w placówkach i ośrodkach, o których 

mowa w art. 2 pkt 3a, a także kwalifikacyjne kursy zawodowe; 

18)  niepełnosprawnościach sprzężonych - należy przez to rozumieć występowanie u dziecka 

niesłyszącego lub słabosłyszącego, niewidomego lub słabowidzącego, z 

niepełnosprawnością ruchową, z upośledzeniem umysłowym albo z autyzmem co 

najmniej jeszcze jednej z wymienionych niepełnosprawności; 

18a)  specyficznych trudnościach w uczeniu się - należy przez to rozumieć trudności w 

uczeniu się odnoszące się do uczniów w normie intelektualnej, którzy mają trudności w 

przyswajaniu treści nauczania, wynikające ze specyfiki ich funkcjonowania percepcyjno-

motorycznego i poznawczego, nieuwarunkowane schorzeniami neurologicznymi; 

18b)  upośledzeniu umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym lub głębokim - 

należy przez to rozumieć niepełnosprawność intelektualną w stopniu odpowiednio 

lekkim, umiarkowanym, znacznym lub głębokim; 

19)  kwalifikacji w zawodzie - należy przez to rozumieć wyodrębniony w danym zawodzie 

zestaw oczekiwanych efektów kształcenia, których osiągnięcie potwierdza świadectwo 

wydane przez okręgową komisję egzaminacyjną, po zdaniu egzaminu potwierdzającego 

kwalifikacje w zawodzie w zakresie jednej kwalifikacji; 

20)  kwalifikacyjnym kursie zawodowym - należy przez to rozumieć kurs, którego program 

nauczania uwzględnia podstawę programową kształcenia w zawodach, w zakresie jednej 

kwalifikacji, którego ukończenie umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego 

kwalifikacje w zawodzie w zakresie tej kwalifikacji; 

21)  egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie - należy przez to rozumieć egzamin 

umożliwiający uzyskanie świadectwa potwierdzającego kwalifikację w zawodzie w 

zakresie jednej kwalifikacji, a w przypadku uzyskania świadectw potwierdzających 

wszystkie kwalifikacje wyodrębnione w danym zawodzie oraz posiadania wykształcenia 

zasadniczego zawodowego, o którym mowa w art. 11a ust. 3, lub wykształcenia 

średniego, o którym mowa w art. 11a ust. 4 - również dyplomu potwierdzającego 

kwalifikacje zawodowe; 

21a)  (uchylony); 
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21b)  egzaminie gimnazjalnym - należy przez to rozumieć egzamin przeprowadzany w 

ostatnim roku nauki w gimnazjum, a w szkole artystycznej realizującej kształcenie 

ogólne w zakresie gimnazjum - w klasie, której zakres nauczania odpowiada klasie III 

gimnazjum, sprawdzający wiadomości i umiejętności ucznia lub słuchacza określone w 

podstawie programowej kształcenia ogólnego dla III etapu edukacyjnego; 

21c)  egzaminie maturalnym - należy przez to rozumieć egzamin przeprowadzany dla 

absolwentów posiadających wykształcenie średnie, o którym mowa w art. 11a ust. 4, 

umożliwiający uzyskanie świadectwa dojrzałości; 

22)  opłatach za korzystanie z wychowania przedszkolnego - należy przez to rozumieć opłaty 

za nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolu lub innej formie wychowania 

przedszkolnego, prowadzone w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, 

wychowania i opieki, ustalony zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 2, ust. 2 lub 2a; 

23)  podręczniku - należy przez to rozumieć podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego; 

24)  materiale edukacyjnym - należy przez to rozumieć materiał zastępujący lub 

uzupełniający podręcznik, umożliwiający realizację programu nauczania, mający postać 

papierową lub elektroniczną; 

25)  materiale ćwiczeniowym - należy przez to rozumieć materiał przeznaczony dla uczniów 

służący utrwalaniu przez nich wiadomości i umiejętności. 

 

Art. 5. 

1. Szkoła i placówka może być szkołą i placówką publiczną albo niepubliczną. 

2. [Szkoła i placówka, z zastrzeżeniem ust. 3a-3e, może być zakładana i prowadzona przez:] 

<Szkoła i placówka, z zastrzeżeniem ust. 3a–3e oraz 3h–3j, może być zakładana i 

prowadzona przez:> 

1)   jednostkę samorządu terytorialnego; 

2)   inną osobę prawną; 

3)   osobę fizyczną. 

3. Jednostki samorządu terytorialnego mogą zakładać i prowadzić jedynie szkoły i placówki 

publiczne. 

3a. Minister właściwy do spraw wewnętrznych i Minister Obrony Narodowej mogą zakładać i 

prowadzić publiczne szkoły i placówki, o których mowa w przepisach wydanych na 

podstawie art. 29. 

3b. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania: 
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1)   zakłada i prowadzi: 

a)  szkoły, zespoły szkół oraz szkolne punkty konsultacyjne przy 

przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i 

przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej w celu kształcenia 

dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą, 

b)  publiczne placówki doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym; 

2)   może zakładać i prowadzić: 

a)  publiczne szkoły i placówki o charakterze eksperymentalnym, 

b)  publiczne placówki kształcenia ustawicznego o zasięgu ogólnokrajowym. 

3c. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zakłada i 

prowadzi publiczne szkoły artystyczne oraz placówki, o których mowa w art. 2 pkt 7, dla 

uczniów szkół artystycznych, a także może zakładać i prowadzić placówki doskonalenia 

nauczycieli szkół artystycznych. 

3d. Minister właściwy do spraw rolnictwa: 

1)   może zakładać i prowadzić publiczne szkoły rolnicze oraz placówki rolnicze o 

znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym; 

2)   może zakładać i prowadzić publiczne placówki doskonalenia nauczycieli przedmiotów 

zawodowych, którzy nauczają w szkołach rolniczych. 

3e. Minister właściwy do spraw środowiska może zakładać i prowadzić publiczne szkoły 

leśne. 

3f. Minister Sprawiedliwości może zakładać i prowadzić publiczne szkoły i placówki w 

zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich oraz publiczne szkoły i placówki 

przy zakładach karnych i aresztach śledczych. Szkoły i placówki przy zakładach karnych i 

aresztach śledczych działają w ramach ich struktury. 

3g. Szkoły kształcące w zawodzie technik pożarnictwa może zakładać i prowadzić wyłącznie 

minister właściwy do spraw wewnętrznych. 

<3h. Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej może zakładać i prowadzić 

publiczne szkoły morskie. 

3i. Minister właściwy do spraw żeglugi śródlądowej może zakładać i prowadzić 

publiczne szkoły żeglugi śródlądowej. 

3j. Minister właściwy do spraw rybołówstwa może zakładać i prowadzić publiczne 

szkoły rybołówstwa.> 

4. (uchylony). 



- 19 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

5. Zakładanie i prowadzenie publicznych przedszkoli, w tym z oddziałami integracyjnymi, 

przedszkoli specjalnych oraz innych form wychowania przedszkolnego, o których mowa w 

art. 14a ust. 1a, szkół podstawowych oraz gimnazjów, w tym z oddziałami integracyjnymi, 

z wyjątkiem szkół podstawowych specjalnych i gimnazjów specjalnych, szkół 

artystycznych oraz szkół przy zakładach karnych, zakładach poprawczych i schroniskach 

dla nieletnich, należy do zadań własnych gmin. 

5a. Zakładanie i prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych i gimnazjów 

specjalnych, szkół ponadgimnazjalnych, w tym z oddziałami integracyjnymi, szkół 

sportowych i mistrzostwa sportowego oraz placówek wymienionych w art. 2 pkt 3-5 i 7, z 

wyjątkiem szkół i placówek o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym, należy do 

zadań własnych powiatu, z zastrzeżeniem ust. 3c. 

5b. Jednostki samorządu terytorialnego mogą zakładać i prowadzić szkoły i placówki, których 

prowadzenie nie należy do ich zadań własnych, po zawarciu porozumienia z jednostką 

samorządu terytorialnego, dla której prowadzenie danego typu szkoły lub placówki jest 

zadaniem własnym, a w przypadku szkół artystycznych - z ministrem właściwym do spraw 

kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. 

5c. Przepis ust. 5b stosuje się również w przypadku przekazywania szkół i placówek 

pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego. 

5d. Prowadzenie szkół artystycznych oraz placówek, o których mowa w art. 2 pkt 7, dla 

uczniów szkół artystycznych, a także placówek doskonalenia nauczycieli szkół 

artystycznych może być przekazywane w drodze porozumienia między ministrem 

właściwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego a jednostką samorządu 

terytorialnego. 

5e. Prowadzenie publicznych szkół rolniczych i placówek rolniczych o znaczeniu 

regionalnym i ponadregionalnym oraz publicznych szkół leśnych może być przekazywane 

w drodze porozumienia zawieranego między właściwym ministrem a jednostką samorządu 

terytorialnego. 

5f. W porozumieniu, o którym mowa w ust. 5e, strony mogą określić tryb przekazania mienia 

będącego odpowiednio we władaniu publicznych szkół rolniczych oraz placówek 

rolniczych o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym i publicznych szkół leśnych, 

niezbędnego do prawidłowego wykonywania zadań, o których mowa w ust. 7. 

5g. Jednostka samorządu terytorialnego, będąca organem prowadzącym szkołę liczącą nie 

więcej niż 70 uczniów, na podstawie uchwały organu stanowiącego tej jednostki oraz po 
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uzyskaniu pozytywnej opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny, może przekazać, 

w drodze umowy, osobie prawnej niebędącej jednostką samorządu terytorialnego, z 

wyjątkiem osoby, o której mowa w ust. 5ga, lub osobie fizycznej, prowadzenie takiej 

szkoły. 

5ga. Jednostka samorządu terytorialnego nie może powierzyć lub przekazać wykonywania 

zadań oświatowych, o których mowa w art. 5a ust. 2-2b, osobie prawnej utworzonej przez 

tę jednostkę samorządu terytorialnego lub osobie prawnej, w której ta jednostka samorządu 

terytorialnego ma udziały, albo której ma akcje. W szczególności jednostka samorządu 

terytorialnego nie może przekazać takiej osobie prawnej prowadzenia szkoły na podstawie 

ust. 5g, ani udzielić jej zezwolenia na założenie publicznej szkoły, placówki lub innej 

formy wychowania przedszkolnego na podstawie art. 58 ust. 3. 

5h. Umowa, o której mowa w ust. 5g, określa w szczególności: 

1)   w przypadku szkoły podstawowej i gimnazjum - wskazanie, czy szkole ustala się 

obwód; 

2)   tryb przejęcia szkoły lub placówki przez jednostkę samorządu terytorialnego w 

przypadkach, o których mowa w ust. 5j i 5k; 

3)   warunki korzystania z mienia przejętej szkoły lub placówki; 

4)   tryb kontroli przestrzegania warunków umowy; 

5)   warunki i tryb rozwiązania umowy za wypowiedzeniem. 

5i. Do szkoły lub placówki przejętej zgodnie z ust. 5g stosuje się przepisy dotyczące szkół i 

placówek publicznych prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami 

samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, z wyjątkiem art. 58 ust. 3-5. 

5j. Jednostka samorządu terytorialnego jest obowiązana przejąć prowadzenie szkoły lub 

placówki przekazanej osobie prawnej niebędącej jednostką samorządu terytorialnego lub 

osobie fizycznej, jeżeli osoba prowadząca szkołę lub placówkę nie wykonała polecenia, o 

którym mowa w art. 34 ust. 1 lub 2, narusza ustawę lub warunki prowadzenia szkoły lub 

placówki określone w umowie, o której mowa w ust. 5g. W tym przypadku umowa ulega 

rozwiązaniu z dniem przejęcia szkoły lub placówki przez jednostkę samorządu 

terytorialnego. 

5k. Osoba prawna niebędąca jednostką samorządu terytorialnego lub osoba fizyczna, która 

przejęła do prowadzenia szkołę lub placówkę publiczną na podstawie umowy, o której 

mowa w ust. 5g, nie może zlikwidować tej szkoły lub placówki; na wniosek tej osoby 
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jednostka samorządu terytorialnego, która przekazała szkołę lub placówkę, przejmuje jej 

prowadzenie w trybie określonym w umowie, o której mowa w ust. 5g. 

5l. Jednostka samorządu terytorialnego jest obowiązana powiadomić, w terminie 6 miesięcy 

przed dniem przekazania szkoły lub placówki do prowadzenia osobie prawnej niebędącej 

jednostką samorządu terytorialnego lub osobie fizycznej, pracowników szkoły lub 

placówki oraz zakładową organizację związkową o terminie przekazania szkoły lub 

placówki, jego przyczynach, prawnych, ekonomicznych i socjalnych skutkach dla 

pracowników, a także nowych warunkach pracy i płacy. 

5m. Nauczyciel, w terminie 3 miesięcy od uzyskania informacji, o której mowa w ust. 5l, 

może złożyć oświadczenie o odmowie przejścia do szkoły lub placówki publicznej 

przejmowanej do prowadzenia przez osobę prawną niebędąca jednostką samorządu 

terytorialnego lub osobę fizyczną. 

5n. Złożenie oświadczenia, o którym mowa w ust. 5m, powoduje rozwiązanie stosunku pracy 

z przyczyn określonych w art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta 

Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191, z późn. zm.), z dniem przekazania szkoły lub 

placówki, chyba że nauczyciel do dnia rozwiązania stosunku pracy wyrazi zgodę na 

przeniesienie do innej szkoły lub placówki prowadzonej przez daną jednostkę samorządu 

terytorialnego. 

5o. Osoba prawna niebędąca jednostką samorządu terytorialnego lub osoba fizyczna, która 

przejęła szkołę lub placówkę, na podstawie umowy, o której mowa w ust. 5g, z dniem 

przejęcia szkoły lub placówki jest obowiązana zaproponować nauczycielom na piśmie 

nowe warunki pracy i płacy oraz wskazać termin, nie krótszy niż 7 dni, do którego 

nauczyciele mają złożyć oświadczenie o przyjęciu lub odmowie przyjęcia proponowanych 

warunków. 

5p. Odmowa przyjęcia nowych warunków pracy i płacy, o których mowa w ust. 5o, powoduje 

rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem z upływem 3 miesięcy od dnia, do którego 

nauczyciel miał złożyć oświadczenie, o którym mowa w ust. 5o. Do nauczyciela, który 

odmówił przyjęcia nowych warunków pracy i płacy, stosuje się odpowiednio przepisy o 

rozwiązywaniu stosunków pracy z przyczyn leżących po stronie pracodawcy. 

5r. Do czasu przyjęcia nowych warunków pracy i płacy albo rozwiązania stosunku pracy z 

powodu odmowy ich przyjęcia, w zakresie praw i obowiązków nauczyciela stosuje się 

dotychczasowe przepisy. 
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6. Zakładanie i prowadzenie publicznych placówek doskonalenia nauczycieli, bibliotek 

pedagogicznych oraz szkół i placówek wymienionych w ust. 5a o znaczeniu regionalnym 

lub ponadregionalnym należy do zadań samorządu województwa, z zastrzeżeniem ust. 3c i 

6c. 

6a. Powiat i gmina mogą zakładać i prowadzić w ramach zadań własnych publiczne placówki 

doskonalenia nauczycieli i biblioteki pedagogiczne, z zastrzeżeniem ust. 3c. 

6aa. Założenie przez powiat lub gminę jednostki, o której mowa w ust. 6a, następuje po 

uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty. 

6b. (uchylony). 

6c. Plan sieci publicznych placówek doskonalenia nauczycieli, bibliotek pedagogicznych oraz 

szkół i placówek, o których mowa w ust. 6, określa strategia rozwoju województwa 

ustalona na podstawie odrębnych przepisów. 

6d. Zakładanie publicznych kolegiów pracowników służb społecznych należy do zadań 

własnych samorządu województwa. 

7. Organ prowadzący szkołę lub placówkę odpowiada za jej działalność. Do zadań organu 

prowadzącego szkołę lub placówkę należy w szczególności: 

1)   zapewnienie warunków działania szkoły lub placówki, w tym bezpiecznych i 

higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki; 

1a)  zapewnienie warunków umożliwiających stosowanie specjalnej organizacji nauki i 

metod pracy dla dzieci i młodzieży objętych kształceniem specjalnym; 

2)   wykonywanie remontów obiektów szkolnych oraz zadań inwestycyjnych w tym 

zakresie; 

3)  zapewnienie obsługi administracyjnej, w tym prawnej, obsługi finansowej, w tym w 

zakresie wykonywania czynności, o których mowa w art. 4 ust. 3 pkt 2-6 ustawy z 

dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330, z późn. zm.), i 

obsługi organizacyjnej szkoły lub placówki; 

4)  wyposażenie szkoły lub placówki w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej 

realizacji programów nauczania, programów wychowawczych, przeprowadzania 

egzaminów oraz wykonywania innych zadań statutowych; 

5)  wykonywanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do dyrektora 

szkoły lub placówki. 

8. (uchylony). 
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9. W celu wykonywania zadań wymienionych w ust. 7 organy prowadzące szkoły i placówki, 

o których mowa w ust. 2 pkt 2 i 3 oraz ust. 3a-3f, mogą tworzyć jednostki obsługi 

ekonomiczno-administracyjnej szkół i placówek lub organizować wspólną obsługę 

administracyjną, finansową i organizacyjną prowadzonych szkół i placówek, o której 

mowa w ust. 7 pkt 3. 

10. (uchylony). 

11. Minister Obrony Narodowej może udzielić organowi prowadzącemu szkołę, w związku z 

realizacją zobowiązań Rzeczypospolitej Polskiej wynikających z ratyfikowanych umów 

międzynarodowych w dziedzinie obronności, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, 

dotacji celowej na dofinansowanie zadań bieżących lub inwestycyjnych. 

 

Art. 22a. 

1. Nauczyciel lub zespół nauczycieli przedstawia dyrektorowi przedszkola lub szkoły 

program wychowania przedszkolnego lub program nauczania do danych zajęć 

edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego na dany etap edukacyjny. 

2. W przypadku innej formy wychowania przedszkolnego nauczyciel lub zespół nauczycieli 

przedstawia dyrektorowi przedszkola lub szkoły podstawowej program wychowania 

przedszkolnego. 

3. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe nauczyciel lub zespół nauczycieli 

prowadzących kształcenie zawodowe w danym zawodzie przedstawia dyrektorowi szkoły 

program nauczania do danego zawodu. 

4. Program wychowania przedszkolnego i programy nauczania, o których mowa w ust. 1 i 3, 

mogą obejmować treści nauczania wykraczające poza zakres treści nauczania ustalonych w 

podstawie programowej wychowania przedszkolnego, treści nauczania ustalonych dla 

danych zajęć edukacyjnych w podstawie programowej kształcenia ogólnego albo treści 

nauczania ustalonych w formie efektów kształcenia dla danego zawodu w podstawie 

programowej kształcenia w zawodach. 

5. Program wychowania przedszkolnego i programy nauczania, o których mowa w ust. 1 i 3, 

powinny być dostosowane do potrzeb i możliwości uczniów, dla których są przeznaczone. 

6. Dyrektor przedszkola lub szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, dopuszcza do 

użytku w danym przedszkolu lub danej szkole przedstawiony przez nauczyciela lub zespół 

nauczycieli program wychowania przedszkolnego lub programy nauczania, o których 

mowa w ust. 1 i 3. 
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7. Dopuszczone do użytku w danym przedszkolu lub danej szkole programy wychowania 

przedszkolnego lub programy nauczania, o których mowa w ust. 1 i 3, stanowią 

odpowiednio zestaw programów wychowania przedszkolnego lub szkolny zestaw 

programów nauczania. Dyrektor przedszkola lub szkoły jest odpowiedzialny za 

uwzględnienie w zestawie programów wychowania przedszkolnego i szkolnym zestawie 

programów nauczania całości odpowiednio podstawy programowej wychowania 

przedszkolnego lub podstawy programowej kształcenia ogólnego ustalonej dla danego 

etapu edukacyjnego, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - także 

całości podstawy programowej kształcenia w zawodach, w których kształci szkoła. 

8. Przepisów ust. 1-7 nie stosuje się do indywidualnych programów opracowywanych dla 

uczniów, o których mowa w art. 1 pkt 5, oraz do indywidualnych programów nauki 

opracowywanych dla uczniów, o których mowa w art. 66. 

[9. Programy nauczania do zawodów podstawowych dla żeglugi morskiej i śródlądowej mogą 

być dopuszczone do użytku w danej szkole po uzyskaniu pozytywnej opinii odpowiednio 

ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej i ministra właściwego do spraw 

transportu, w zakresie zgodności z postanowieniami konwencji, o której mowa w art. 32b.] 

<9. Programy nauczania do zawodów podstawowych dla żeglugi morskiej mogą być 

dopuszczone do użytku w danej szkole po uzyskaniu pozytywnej opinii ministra 

właściwego do spraw gospodarki morskiej w zakresie zgodności z postanowieniami 

konwencji, o której mowa w art. 32b ust. 1.> 

<10. Programy nauczania do zawodów podstawowych dla żeglugi śródlądowej mogą być 

dopuszczone do użytku w danej szkole po uzyskaniu pozytywnej opinii ministra 

właściwego do spraw żeglugi śródlądowej. 

11. Programy nauczania do zawodów podstawowych dla rybołówstwa mogą być 

dopuszczone do użytku w danej szkole po uzyskaniu pozytywnej opinii ministra 

właściwego do spraw rybołówstwa.> 

 

Art. 22an. 

1. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, a w przypadku podręczników do 

kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego - minister właściwy do spraw kultury i 

ochrony dziedzictwa narodowego, dopuszczają do użytku szkolnego odpowiednio w 

szkołach lub szkołach artystycznych podręczniki, po uzyskaniu pozytywnych opinii 

rzeczoznawców wyznaczonych odpowiednio przez ministra właściwego do spraw oświaty 
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i wychowania albo ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa 

narodowego z list rzeczoznawców prowadzonych przez tych ministrów. 

[2. Dopuszczenie do użytku szkolnego podręczników do kształcenia w zawodach 

podstawowych dla żeglugi morskiej i śródlądowej może nastąpić po pozytywnym 

zaopiniowaniu przez odpowiednio ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej i 

ministra właściwego do spraw transportu, w zakresie zgodności z postanowieniami 

konwencji, o której mowa w art. 32b.] 

<2. Dopuszczenie do użytku szkolnego podręczników do kształcenia w zawodach 

podstawowych dla żeglugi morskiej może nastąpić po pozytywnym zaopiniowaniu 

przez ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej, w zakresie zgodności z 

postanowieniami konwencji, o której mowa w art. 32b ust. 1.> 

<2a. Dopuszczenie do użytku szkolnego podręczników do kształcenia w zawodach 

podstawowych dla żeglugi śródlądowej może nastąpić po pozytywnym zaopiniowaniu 

przez ministra właściwego do spraw żeglugi śródlądowej. 

2b. Dopuszczenie do użytku szkolnego podręczników do kształcenia w zawodach 

podstawowych dla rybołówstwa może nastąpić po pozytywnym zaopiniowaniu przez 

ministra właściwego do spraw rybołówstwa.> 

3. Podręcznik dopuszcza się do użytku szkolnego na wniosek podmiotu posiadającego 

autorskie prawa majątkowe do podręcznika lub inne prawa do korzystania z utworu 

będącego podręcznikiem. Wniosek o dopuszczenie do użytku szkolnego zmienionej wersji 

podręcznika wpisanego do wykazu podręczników, o którym mowa w art. 22ap, nie może 

być złożony przed upływem trzech lat od dnia dopuszczenia podręcznika do użytku 

szkolnego. 

4. Podmiot, o którym mowa w ust. 3, wnosi opłatę w wysokości od 800 zł do 6000 zł. 

5. Dopuszczenie do użytku szkolnego podręcznika dotyczy danego wydania oraz kolejnych 

niezmienionych wydań. 

6. Podręczniki dopuszczone do użytku szkolnego przeznaczone do kształcenia w zawodach 

powinny być aktualizowane w kolejnych wydaniach, jeżeli aktualizacja jest konieczna ze 

względu na postęp techniczno-technologiczny. 

7. Dopuszczenie i odmowa dopuszczenia podręcznika do użytku szkolnego następuje w 

drodze decyzji administracyjnej. 
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[Art. 32b. 

W przypadku publicznych i niepublicznych szkół prowadzących kształcenie w zawodach dla 

żeglugi morskiej i śródlądowej kurator oświaty sprawuje nadzór pedagogiczny, we 

współdziałaniu odpowiednio z ministrem właściwym do spraw gospodarki morskiej oraz 

ministrem właściwym do spraw transportu, w zakresie realizowania w procesie kształcenia w 

tych szkołach postanowień Międzynarodowej konwencji o wymaganiach w zakresie 

wyszkolenia marynarzy, wydawania im świadectw oraz pełnienia wacht, 1978, sporządzonej 

w Londynie dnia 7 lipca 1978 r. (Dz. U. z 1984 r. Nr 39, poz. 201 oraz z 1999 r. Nr 30, poz. 

286).] 

<Art. 32b. 

1. W przypadku publicznych i niepublicznych szkół prowadzących kształcenie w 

zawodach dla żeglugi morskiej kurator oświaty sprawuje nadzór pedagogiczny, we 

współdziałaniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki morskiej, w zakresie 

realizowania w procesie kształcenia w tych szkołach postanowień Międzynarodowej 

konwencji o wymaganiach w zakresie wyszkolenia marynarzy, wydawania im 

świadectw oraz pełnienia wacht, 1978, sporządzonej w Londynie dnia 7 lipca 1978 r. 

(Dz. U. z 1984 r. poz. 201, z 1999 r. poz. 286 oraz z 2013 r. poz. 1092). 

2. W przypadku publicznych i niepublicznych szkół prowadzących kształcenie w 

zawodach podstawowych dla żeglugi śródlądowej kurator oświaty sprawuje nadzór 

pedagogiczny, we współdziałaniu z ministrem właściwym do spraw żeglugi 

śródlądowej. 

3. W przypadku publicznych i niepublicznych szkół prowadzących kształcenie w 

zawodach podstawowych dla rybołówstwa kurator oświaty sprawuje nadzór 

pedagogiczny, we współdziałaniu z ministrem właściwym do spraw rybołówstwa.> 

 

Art. 35. 

1. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania: 

1)   sprawuje nadzór pedagogiczny nad szkołami i placówkami, o których mowa w art. 5 

ust. 3b; 

2)   nadzoruje i koordynuje wykonywanie nadzoru pedagogicznego na terenie kraju, w 

szczególności nadzoruje działalność kuratorów oświaty w tym zakresie; 

3)   podejmuje działania służące zapewnieniu sprawności i efektywności nadzoru 

pedagogicznego, w szczególności: 
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a)  opracowuje i modyfikuje narzędzia nadzoru pedagogicznego, 

b)  opracowuje programy szkoleń osób realizujących zadania w zakresie nadzoru 

pedagogicznego oraz organizuje takie szkolenia, 

c)  analizuje i opracowuje dane dotyczące nadzoru pedagogicznego, 

d)  opracowuje corocznie i ogłasza na stronie internetowej obsługującego go urzędu 

informacje o wynikach nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez kuratorów 

oświaty. 

1a. W celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 1 pkt 3, minister właściwy do spraw 

oświaty i wychowania prowadzi elektroniczną platformę nadzoru pedagogicznego i 

administruje nią. Do dostępu do elektronicznej platformy nadzoru pedagogicznego są 

upoważnione osoby realizujące zadania w zakresie nadzoru pedagogicznego, nauczyciele, 

uczniowie, rodzice i przedstawiciele organów prowadzących szkoły lub placówki. 

2. W celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 1 pkt 2 oraz w art. 21 ust. 1, minister 

właściwy do spraw oświaty i wychowania w szczególności: 

1)   ustala podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa, w tym zadania z 

zakresu nadzoru pedagogicznego; 

2)   kontroluje sprawność i efektywność nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez 

kuratorów oświaty oraz przestrzeganie przepisów obowiązujących w tym zakresie, a 

także może wydawać na piśmie kuratorom oświaty wiążące ich wytyczne i polecenia, z 

wyjątkiem indywidualnych spraw rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnej; 

3)   może żądać od kuratorów oświaty informacji, dokumentów i sprawozdań okresowych 

lub dotyczących określonej sprawy albo rodzaju spraw; 

4)   może organizować szkolenia, narady i konferencje kuratorów oświaty; 

5)   może ogłaszać w wydawanym przez siebie dzienniku urzędowym zalecane standardy 

wyposażenia szkół niezbędne do nauczania przedmiotów ogólnokształcących. 

2a. 
(119)

 Minister Sprawiedliwości i podporządkowane organy sprawują nadzór pedagogiczny 

nad zakładami poprawczymi, schroniskami dla nieletnich oraz nad szkołami w tych 

zakładach i schroniskach, a także nad szkołami i placówkami przy zakładach karnych i 

aresztach śledczych, z wyjątkiem nadzoru nad nauczaniem przedmiotów 

ogólnokształcących, który sprawuje kurator oświaty. 

2b. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania może powierzyć wykonywanie zadań, 

o których mowa w ust. 1 pkt 3 i ust. 1a, prowadzonej przez siebie placówce doskonalenia 

nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym. 
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2c. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, w drodze rozporządzenia, może 

powierzyć podległej sobie jednostce organizacyjnej sprawowanie nadzoru pedagogicznego 

nad szkołami i szkolnymi punktami konsultacyjnymi, o których mowa w art. 5 ust. 3b pkt 

1 lit. a, a także wykonywanie w odniesieniu do nich zadań, o których mowa w art. 5 ust. 7. 

3. (uchylony). 

4. Dyrektor szkoły lub placówki oraz inni nauczyciele zajmujący stanowiska kierownicze, z 

zastrzeżeniem art. 36 ust. 2, sprawują nadzór pedagogiczny w stosunku do nauczycieli 

zatrudnionych w tych szkołach i placówkach, a w szkołach i placówkach prowadzących 

kształcenie zawodowe oraz u pracodawców, u których jest organizowana praktyczna nauka 

zawodu, także w stosunku do instruktorów praktycznej nauki zawodu. 

5. Kurator oświaty oraz organy, o których mowa w ust. 1 i 2a oraz w art. 32a i 32b, sprawują 

nadzór pedagogiczny przy pomocy nauczycieli zatrudnionych na stanowiskach 

wymagających kwalifikacji pedagogicznych w kuratoriach oświaty oraz w urzędach tych 

organów lub podporządkowanych im jednostkach organizacyjnych. 

5a. Kurator oświaty oraz organy, o których mowa w ust. 5, mogą zlecać osobom 

posiadającym odpowiednie kwalifikacje prowadzenie badań i opracowywanie ekspertyz 

służących ocenie efektywności działalności dydaktycznej, wychowawczej oraz 

opiekuńczej szkół i placówek. 

6. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania w porozumieniu z ministrem 

właściwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, Ministrem 

Sprawiedliwości, ministrem właściwym do spraw rolnictwa, ministrem właściwym do 

spraw środowiska, ministrem właściwym do spraw gospodarki morskiej <ministrem 

właściwym do spraw żeglugi śródlądowej, ministrem właściwym do spraw 

rybołówstwa,>, ministrem właściwym do spraw transportu, ministrem właściwym do 

spraw wewnętrznych oraz Ministrem Obrony Narodowej określi, w drodze 

rozporządzenia, szczegółowe warunki i tryb sprawowania oraz formy nadzoru 

pedagogicznego, sposób ustalania spełniania wymagań, o których mowa w przepisach 

wydanych na podstawie art. 21a ust. 3, sposób i warunki dostępu do elektronicznej 

platformy nadzoru pedagogicznego, wykaz stanowisk, o których mowa w ust. 5, 

kwalifikacje niezbędne do sprawowania nadzoru pedagogicznego, a także kwalifikacje 

osób, o których mowa w ust. 5a, uwzględniając wymogi sprawności, skuteczności i 

efektywności nadzoru pedagogicznego. 
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USTAWA z dnia 16 marca 1995 r. O ZAPOBIEGANIU ZANIECZYSZCZANIU MORZA 

PRZEZ STATKI (Dz. U. z 2015 r. poz. 434 i 881) 

 

Art. 13f. 

1. Dostawca jest obowiązany do dostarczenia na statek paliwa spełniającego wymagania 

określone w przepisach wydanych na podstawie ust. 3 i 4. 

2. Szczegółowe obowiązki dostawcy oraz kapitana statku, w zakresie dostaw paliwa na statek, 

określa Konwencja MARPOL. 

2a. W przypadku gdy kapitan statku o polskiej przynależności znajdującego się poza polskimi 

obszarami morskimi nie może nabyć paliwa żeglugowego o zawartości siarki 

dopuszczalnej na danym obszarze morskim, powiadamia o tym dyrektora urzędu 

morskiego właściwego dla portu macierzystego statku oraz właściwe władze portu 

przeznaczenia. 

2b. W przypadku gdy kapitan statku znajdującego się w polskich obszarach morskich nie 

może nabyć paliwa żeglugowego o zawartości siarki dopuszczalnej na tych obszarach 

morskich, powiadamia o tym dyrektora urzędu morskiego właściwego dla obszaru, w 

którym znajduje się statek, administrację państwa przynależności statku, oraz właściwe 

władze portu przeznaczenia. 

3. [Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej] <ministrem właściwym do spraw 

energii> w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki określi, w drodze 

rozporządzenia, wymagania dotyczące zawartości siarki w paliwie żeglugowym, w tym 

sposób jej oznaczania, mając na względzie przepisy Unii Europejskiej w zakresie 

ograniczenia zawartości siarki w paliwach. 

4. [Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej] <ministrem właściwym do spraw 

energii> w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki może określić, w 

drodze rozporządzenia, dodatkowe kryteria jakościowe dla paliw żeglugowych 

dostarczanych na statek, mając na względzie ochronę środowiska przed 

zanieczyszczeniami ze statków. 
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USTAWA z dnia 8 sierpnia 1996 r. O ZASADACH WYKONYWANIA UPRAWNIEŃ 

PRZYSŁUGUJĄCYCH SKARBOWI PAŃSTWA (Dz. U. z 2016 r. poz. 154 i 888) 

 

Rozdział 1b 

[Zadania z zakresu wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa realizowane 

przez ministra właściwego do spraw gospodarki] 

<Zadania z zakresu wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa 

realizowane przez innych ministrów niż minister właściwy do spraw Skarbu Państwa> 

 

<Art. 7e. 

1. Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej wykonuje kompetencje 

przysługujące ministrowi właściwemu do spraw Skarbu Państwa, o których mowa w 

ustawie z dnia 26 października 2000 r. o Polskim Rejestrze Statków (Dz. U. poz. 1098 

oraz z 2002 r. poz. 330). 

2. Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej wykonuje uprawnienia 

przysługujące Skarbowi Państwa określone w ustawie, z wyłączeniem art. 2 pkt 1 i 3, 

w stosunku do: Chłodnia Szczecińska Sp. z o.o., Gryf Nieruchomości Sp. z o.o., 

Marina Hotele Service Sp. z o.o. w likwidacji, P.P. Polska Żegluga Morska, Polska 

Żegluga Bałtycka S.A., Przedsiębiorstwo Budownictwa Hydrotechnicznego Odra 3 

Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „Port Rybacki GRYF” Sp. z o.o., 

Stocznia Szczecińska Nowa Sp. z o.o. w upadłości, Stocznia Szczecińska Porta 

Holding S.A. w upadłości, Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A., 

C.Hartwig Gdynia S.A., Centrum Techniki Okrętowej S.A., Dalmor S.A., Ośrodek 

Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A., Polski Rejestr Statków S.A., 

Przedsiębiorstwo Robót Czerpalnych i Podwodnych Sp. z o.o., SIARKOPOL Gdańsk 

S.A., Stocznia Gdańska S.A. w upadłości, Stocznia Gdynia S.A. w upadłości, Zarząd 

Morskiego Portu Gdańsk S.A., Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A., Polskie 

Ratownictwo Okrętowe w Gdyni Sp. z o.o. oraz Przedsiębiorstwo Spedycji 

Międzynarodowej C.Hartwig Warszawa S.A. 

 

Art. 7f. 

Minister właściwy do spraw żeglugi śródlądowej wykonuje uprawnienia przysługujące 

Skarbowi Państwa określone w ustawie, z wyłączeniem art. 2 pkt 1 i 3, w stosunku do: 
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Porty-Odrzańskie S.A. w likwidacji, Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego w 

Warszawie S.A. oraz Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego w Tczewie Sp. z o.o. w 

likwidacji. 

Art. 7g. 

Minister właściwy do spraw rybołówstwa wykonuje uprawnienia przysługujące 

Skarbowi Państwa określone w ustawie, z wyłączeniem art. 2 pkt 1 i 3, w stosunku do: 

Zakłady Sieci Rybackich w Korszach S.A. w likwidacji oraz Przedsiębiorstwo Produkcji 

i Hodowli Ryb Słodkowodnych w Krakowie Sp. z o.o. z siedzibą w Dubiu w likwidacji.> 

 

 

 

USTAWA z dnia 20 grudnia 1996 r. O PORTACH I PRZYSTANIACH MORSKICH (Dz. U. 

z 2010 r. poz. 179 oraz z 2015 poz. 1569 i 1642) 

 

Art. 3. 

1. [Zgody ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa, udzielonej w drodze decyzji 

administracyjnej, wydanej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki 

morskiej, wymaga:] <Zgody ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej, 

udzielonej w drodze decyzji administracyjnej wymaga:> 

1)   przeniesienie własności, użytkowania wieczystego albo oddanie w użytkowanie 

wieczyste, 

2)   oddanie w użytkowanie, dzierżawę, najem albo na podstawie innej umowy 

uprawniającej do korzystania lub pobierania pożytków przez okres powyżej 10 lat 

- nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, jednostki samorządu 

terytorialnego albo podmiotu zarządzającego portem lub przystanią morską, położonych 

w granicach portów i przystani morskich. 

2. Wszczęcie postępowania o wyrażenie zgody, o której mowa w ust. 1, następuje na wniosek 

podmiotu, który zamierza rozporządzić nieruchomością w zakresie posiadanego prawa. 

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, powinien określać: 

1)   podmiot, na rzecz którego nastąpi rozporządzenie nieruchomością; 

2)   przedmiot umowy, w sposób umożliwiający identyfikację nieruchomości; 

3)   uzasadnienie zamierzonej czynności prawnej, w tym informację dotyczącą 

dotychczasowego i przewidywanego sposobu zagospodarowania nieruchomości. 
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4. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, dołącza się: 

1)   umowę przedwstępną; 

2)   dokumenty potwierdzające tytuł prawny wnioskodawcy do nieruchomości; 

3)   opinię podmiotu zarządzającego portem lub przystanią morską, dotyczącą przedmiotu 

umowy, o której mowa w pkt 1, w przypadku gdy wnioskodawcą jest inny podmiot niż 

podmiot zarządzający portem lub przystanią morską; 

4)   inne dokumenty potwierdzające dane i informacje wynikające z wniosku. 

5. W przypadku umów o oddanie w użytkowanie, dzierżawę, najem albo na podstawie innej 

umowy uprawniającej do korzystania lub pobierania pożytków przez okres powyżej 10 lat 

dołączona do wniosku umowa przedwstępna powinna określać w szczególności zasady 

rozliczeń nakładów poniesionych na nieruchomość oraz warunki rozwiązania 

przyrzeczonej umowy przed upływem terminu, na który zostanie zawarta. 

6. Odmowa udzielenia zgody, o której mowa w ust. 1, może nastąpić ze względu na 

zagrożenie obronności lub bezpieczeństwa państwa, lub ze względu na inny ważny interes 

publiczny. 

7. Umowy zawarte z naruszeniem obowiązku uzyskania zgody, o której mowa w ust. 1, są 

nieważne. 

 

Art. 15. 

Właściwy wojewoda, na wniosek [ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa] 

<ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej>, wniesie do spółek, o których mowa 

w art. 13 ust. 1-3, grunty Skarbu Państwa nieoddane w użytkowanie wieczyste i położone w 

granicach portów o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej, celem pokrycia akcji 

tych spółek obejmowanych przez Skarb Państwa. Grunty, które nie zostaną wniesione do 

spółek, o których mowa w art. 13 ust. 1-3, właściwy wojewoda przekaże, w drodze umowy, 

nieodpłatnie tym spółkom do nieodpłatnego użytkowania. 

 

[Art. 19. 

1. Przedstawicielami Skarbu Państwa w radach nadzorczych spółek, o których mowa w art. 

13 ust. 1-3, są osoby wskazane przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa, w 

porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki morskiej. 
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2. W skład rad nadzorczych spółek, o których mowa w art. 13 ust. 1 i 2, wchodzą ponadto 

przedstawiciele gmin, o których mowa w art. 13 ust. 1 i 2, wskazani przez zarządy tych 

gmin. Przewodniczącymi tych rad nadzorczych są przedstawiciele gmin. 

3. W skład rady nadzorczej spółki, o której mowa w art. 13 ust. 3, wchodzą przedstawiciele 

gmin, o których mowa w art. 13 ust. 3, w równej liczbie, wskazani przez zarządy tych gmin. 

Przewodniczącym rady nadzorczej są na przemian przedstawiciele gmin Szczecin i 

Świnoujście.] 

 

<Art. 19. 

1. Przedstawicielami Skarbu Państwa w radach nadzorczych spółek, o których mowa w 

art. 13 ust. 1–3, są osoby wyznaczone przez ministra właściwego do spraw gospodarki 

morskiej. 

2. W skład rad nadzorczych spółek, o których mowa w art. 13 ust. 1 i 2, wchodzą 

ponadto przedstawiciele gmin, o których mowa w art. 13 ust. 1 i 2, wskazani przez 

wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) tych gmin. 

3. W skład rady nadzorczej spółki, o której mowa w art. 13 ust. 3, wchodzą 

przedstawiciele gmin, o których mowa w art. 13 ust. 3, w równej liczbie, wskazani 

przez wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) tych gmin. 

4. Do członków rad nadzorczych w spółkach zależnych, w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 4 

Kodeksu spółek handlowych, od spółek, o których mowa w art. 13 ust. 1–3, nie stosuje 

się art. 10a ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2016 

r. poz. 573 i 960). 

5. Przedstawiciele gmin w radach nadzorczych spółek, o których mowa w art. 13 ust. 1–

3, nie mogą stanowić więcej niż 1/5 składu rady, jeżeli gminy nie objęły akcji 

stanowiących co najmniej 10% całkowitego kapitału zakładowego danej spółki, przy 

czym każda z gmin wskazanych w art. 13 ust. 1–3 powinna mieć co najmniej jednego 

przedstawiciela w radzie nadzorczej właściwej spółki.> 

 

[Art. 22. 

Statuty spółek, o których mowa w art. 13 ust. 1-3, uchwala walne zgromadzenie po uprzednim 

uzgodnieniu ich treści przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa z ministrem 

właściwym do spraw gospodarki morskiej.] 
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USTAWA z dnia 19 czerwca 1997 r. O ZAKAZIE STOSOWANIA WYROBÓW 

ZAWIERAJĄCYCH AZBEST (Dz. U. z 2004 r. poz. 20, z późn. zm.) 

 

Art. 4. 

1. Minister właściwy do spraw gospodarki, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 

wewnętrznych, <ministrem właściwym do spraw żeglugi śródlądowej,> ministrem 

właściwym do spraw transportu oraz ministrem właściwym do spraw środowiska, określi, 

w drodze rozporządzenia, sposoby i warunki bezpiecznego użytkowania i usuwania 

wyrobów zawierających azbest. 

1a. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 1, określa się: 

  1)   obowiązki wykonawcy prac polegających na bezpiecznym użytkowaniu i usuwaniu 

wyrobów zawierających azbest; 

  2)   sposoby i warunki bezpiecznego użytkowania oraz usuwania wyrobów 

zawierających azbest, z uwzględnieniem zabezpieczeń przed przenikaniem azbestu 

do środowiska; 

  3)   warunki przygotowania do transportu i transportu wyrobów i odpadów 

zawierających azbest do miejsca ich składowania z uwzględnieniem zabezpieczeń 

przed przenikaniem azbestu do środowiska; 

  4)   wymagania, jakim powinno odpowiadać oznakowanie wyrobów i odpadów 

zawierających azbest. 

2. Minister właściwy do spraw pracy, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 

zdrowia, określi, w drodze rozporządzenia, w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie 

ustawy: 

  1)   zasady bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów 

zawierających azbest, 

  2)   program szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających 

azbest 

- uwzględniając środki mające na celu eliminowanie lub ograniczania emisji pyłów azbestu 

i ochrony pracowników przed ich działaniem oraz sposoby pakowania i znakowania 

materiałów zawierających azbest. 
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USTAWA z dnia 21 maja 1999 r. O BRONI I AMUNICJI (Dz. U. z 2012 r. poz. 576, z 2013 

r. poz. 829, z 2014 r. poz. 295 oraz z 2015 r. poz. 1505) 

 

Art. 35. 

1. Przewożenie broni i amunicji środkami transportu publicznego, z zastrzeżeniem ust. 2, jest 

dopuszczalne przy zachowaniu niezbędnych środków bezpieczeństwa, pod warunkiem że 

broń i amunicja są zabezpieczone w sposób uniemożliwiający powstanie zagrożenia życia, 

zdrowia lub mienia. 

2. Przewożenie broni i amunicji w kabinach pasażerskich statków powietrznych przez osoby 

inne niż specjalnie do tego upoważnione na podstawie odrębnych przepisów jest zakazane. 

3. Minister właściwy do spraw transportu <, minister właściwy do spraw żeglugi 

śródlądowej> oraz minister właściwy do spraw wewnętrznych określą, w drodze 

rozporządzenia, szczegółowe zasady i warunki przewożenia broni i amunicji środkami 

transportu publicznego, w sposób uniemożliwiający powstanie zagrożenia życia, zdrowia 

lub mienia. 

 

 

 

USTAWA z dnia 21 grudnia 2000 r. O ŻEGLUDZE ŚRÓDLĄDOWEJ (Dz. U. z 2013 r. poz. 

1458 oraz z 2015 r. poz. 1690 i 1960) 

 

Art. 43. 

1. Śródlądowe drogi wodne należy utrzymywać w sposób zapewniający bezpieczną żeglugę 

poprzez: 

1)   należyty stan techniczny budowli i urządzeń hydrotechnicznych służących żegludze 

oraz ich właściwą obsługę; 

2)   systematyczną poprawę warunków eksploatacyjnych odpowiednich do klasy drogi 

wodnej; 

3)   oznakowanie nawigacyjne szlaku żeglownego, budowli i urządzeń hydrotechnicznych, 

przeszkód nawigacyjnych oraz budowli i linii przesyłowych krzyżujących się z drogą 

wodną. 
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1a. W przypadku realizacji zadań, o których mowa w ust. 1, w formie partnerstwa publiczno-

prywatnego, wynagrodzenie partnera prywatnego może w całości pochodzić ze środków 

podmiotu publicznego. 

2. Szlak żeglowny należy oznakować znakami żeglugowymi pływającymi lub brzegowymi, w 

sposób wskazujący przeszkody nawigacyjne i miejsca niebezpieczne dla żeglugi. 

3. Zabrania się wykorzystywania znaków nawigacyjnych do cumowania lub przeciągania 

statku, jak również ich uszkadzania, przemieszczania, niszczenia bądź czynienia 

niezdolnymi do użytku zgodnie z przeznaczeniem. 

[4. Utrzymanie śródlądowych dróg wodnych w stanie zapewniającym bezpieczną żeglugę, z 

zastrzeżeniem ust. 5, należy do jednostek organizacyjnych ministra właściwego do spraw 

gospodarki wodnej, zwanych dalej "administracją drogi wodnej".] 

<4. Utrzymanie śródlądowych dróg wodnych w stanie zapewniającym bezpieczną 

żeglugę, z zastrzeżeniem ust. 5, należy do jednostek organizacyjnych ministra 

właściwego do spraw gospodarki wodnej, zwanych dalej „administracją drogi 

wodnej”, działających w tym zakresie w porozumieniu z ministrem właściwym do 

spraw żeglugi śródlądowej.> 

5. Oznakowanie nawigacyjne w portach oraz urządzeń, budowli i linii przesyłowych 

krzyżujących się z drogą wodną należy do ich właścicieli. Sposób oznakowania należy 

uzgodnić z administracją drogi wodnej. 

6. Administracja dróg wodnych ogłasza w formie komunikatów w sposób zwyczajowo 

przyjęty aktualne warunki żeglugowe na śródlądowych drogach wodnych, terminy 

otwarcia i zamknięcia dróg wodnych dla żeglugi oraz wydaje informator o śródlądowych 

żeglownych drogach wodnych. 

 

 

 

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

poz. 333 i 915) 

 

Art. 24. 

1. W celu usprawnienia przemieszczania się środków transportowych niezbędnych dla 

prowadzenia działań ratowniczych mogą być wprowadzone ograniczenia w transporcie 
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drogowym, kolejowym i lotniczym oraz w ruchu jednostek pływających na śródlądowych 

drogach wodnych, morskich wodach wewnętrznych i morzu terytorialnym. 

[2. Minister właściwy do spraw transportu w zakresie transportu drogowego, kolejowego, 

lotniczego i ruchu jednostek pływających na śródlądowych drogach wodnych, a minister 

właściwy do spraw gospodarki morskiej w zakresie ruchu na morskich wodach 

wewnętrznych i morzu terytorialnym, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 

administracji publicznej, ministrem właściwym do spraw wewnętrznych i Ministrem 

Obrony Narodowej, w drodze rozporządzenia, może wprowadzić ograniczenia, o których 

mowa w ust. 1, oraz określić zakres tych ograniczeń z uwzględnieniem konieczności 

zapewnienia warunków pozwalających na sprawne zapobieganie lub zwalczanie skutków 

klęski żywiołowej przy jednoczesnym zminimalizowaniu uciążliwości wynikłych dla innych 

użytkowników z wprowadzonych ograniczeń.] 

<2. Minister właściwy do spraw transportu w zakresie transportu drogowego, 

kolejowego i lotniczego, minister właściwy do spraw żeglugi śródlądowej w zakresie 

ruchu jednostek pływających na śródlądowych drogach wodnych, a minister 

właściwy do spraw gospodarki morskiej w zakresie ruchu na morskich wodach 

wewnętrznych i morzu terytorialnym, w porozumieniu z ministrem właściwym do 

spraw administracji publicznej, ministrem właściwym do spraw wewnętrznych i 

Ministrem Obrony Narodowej, w drodze rozporządzenia, może wprowadzić 

ograniczenia, o których mowa w ust. 1, oraz określić zakres tych ograniczeń z 

uwzględnieniem konieczności zapewnienia warunków pozwalających na sprawne 

zapobieganie lub zwalczanie skutków klęski żywiołowej przy jednoczesnym 

zminimalizowaniu uciążliwości wynikłych dla innych użytkowników z 

wprowadzonych ograniczeń.> 

 

 

 

USTAWA z dnia 21 czerwca 2002 r. O STANIE WYJĄTKOWYM (Dz. U. z 2016 r. poz. 

886) 

 

Art. 22. 

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

tryb i sposoby oraz obszarowy, podmiotowy i przedmiotowy zakres wprowadzenia i 
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stosowania ograniczeń wolności i praw człowieka i obywatela ustalonych przez Prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej w rozporządzeniach, o których mowa w art. 3 ust. 1 i art. 5 ust. 

1, uwzględniając w możliwym stopniu minimalizację indywidualnych i społecznych 

uciążliwości wynikających ze stosowania tych ograniczeń. 

2. Jeżeli stan wyjątkowy został wprowadzony na obszarze jednego województwa lub jego 

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

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

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

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

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

dotyczy szkół jemu podległych; 

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

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

4; 

3)   ministrów właściwych do spraw transportu < , żeglugi śródlądowej> i gospodarki 

morskiej działających w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej oraz 

ministrem właściwym do spraw wewnętrznych - w przypadku ograniczeń określonych 

w art. 21 pkt 5; 

4)   ministra właściwego do spraw łączności i ministra właściwego do spraw 

informatyzacji działających w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 

wewnętrznych, Ministrem Obrony Narodowej i ministrem właściwym do spraw 

finansów publicznych oraz po zasięgnięciu opinii Prezesa Narodowego Banku 

Polskiego w odniesieniu do bankowych systemów telekomunikacyjnych - w 

przypadku ograniczeń określonych w art. 21 pkt 6; 

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

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

21 pkt 7; 

6)   właściwego wojewodę - w przypadku stosowania ograniczenia określonego w art. 21 

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

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

województwa lub jego części. 

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

obszarowy, podmiotowy i przedmiotowy zakres wprowadzenia i stosowania ograniczeń 
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wolności i praw człowieka i obywatela, uwzględniając w możliwym stopniu minimalizację 

indywidualnych i społecznych uciążliwości wynikających ze stosowania tych ograniczeń. 

 

 

 

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

KOMPETENCJACH NACZELNEGO DOWÓDCY SIŁ ZBROJNYCH I ZASADACH 

JEGO PODLEGŁOŚCI KONSTYTUCYJNYM ORGANOM RZECZYPOSPOLITEJ 

POLSKIEJ (Dz. U. z 2016 r. poz. 851) 

 

Art. 26. 

1. W czasie stanu wojennego może być wprowadzony: 

1)   całkowity albo częściowy zakaz lub ograniczenie przewozu osób i rzeczy w 

transporcie drogowym, kolejowym, lotniczym, morskim i żegludze śródlądowej; 

2)   całkowity albo częściowy zakaz lotów polskich i obcych statków powietrznych nad 

terytorium lądowym i morzem terytorialnym Rzeczypospolitej Polskiej; 

3)   całkowity albo częściowy zakaz lub ograniczenie ruchu polskich i obcych jednostek 

pływających na morskich wodach wewnętrznych, na morzu terytorialnym i na 

śródlądowych drogach wodnych; 

4)   całkowity albo częściowy zakaz lub ograniczenie ruchu wszelkich pojazdów na 

drogach publicznych; 

5)   obowiązek wykonywania przez przewoźników przewozu na potrzeby obronności i 

bezpieczeństwa państwa. 

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

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

wprowadza się i stosuje w drodze rozporządzeń wydawanych przez: 

1)   ministrów właściwych do spraw transportu < , żeglugi śródlądowej> i gospodarki 

morskiej, w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej i ministrem właściwym do 

spraw wewnętrznych - w przypadku ograniczeń określonych w ust. 1 pkt 1 i 3-5; 

2)   Ministra Obrony Narodowej, w porozumieniu z ministrami właściwymi do spraw 

transportu i gospodarki morskiej - w przypadku ograniczenia określonego w ust. 1 

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

obszarowy, podmiotowy i przedmiotowy zakres wprowadzenia i stosowania ograniczeń 

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

indywidualnych i społecznych uciążliwości wynikających ze stosowania tych ograniczeń. 

 

Art. 27. 

1. W czasie stanu wojennego można zająć lub zarekwirować na potrzeby obronne państwa 

środki transportu drogowego, kolejowego, lotniczego oraz statki morskie i żeglugi 

śródlądowej. 

2. Ministrowie właściwi do spraw transportu < , żeglugi śródlądowej> i gospodarki morskiej, 

w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej i ministrem właściwym do spraw 

wewnętrznych, w drodze rozporządzenia, określą tryb zajmowania lub rekwirowania oraz 

zwrotu środków transportu, o których mowa w ust. 1, a także organy właściwe w tych 

sprawach, z uwzględnieniem konieczności udokumentowania przeprowadzonej czynności i 

wydania stosownego potwierdzenia posiadaczowi środka transportu, a także pouczenia o 

możliwości ubiegania się o odszkodowanie za szkody wynikłe z wprowadzonego 

ograniczenia. 

 

 

 

USTAWA z dnia 28 października 2002 r. O FUNDUSZU ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ I 

FUNDUSZU REZERWOWYM (Dz. U. z 2002 r. poz. 1672 oraz z 2013 r. poz. 1646) 

 

Uwaga: w art. 6 w ust. 3, w art. 11 w ust. 1, 2, w ust. 3 w pkt 1 i 3 oraz w ust. 4, w art. 

13 w ust. 5, w art. 14 w ust. 7 we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 15 w 

ust. 2, w art. 16 w ust. 3, w art. 17 w ust. 6 we wprowadzeniu do wyliczenia, 

w art. 18 w ust. 5 we wprowadzeniu do wyliczenia, oraz w art. 19 w ust. 1, w 

ust. 2 w pkt 1, w ust. 3 i w ust. 4 w pkt 5, użyte w różnych przypadkach 

wyrazy [minister właściwy do spraw transportu] zastępuje się użytymi w 

odpowiednich przypadkach wyrazami <minister właściwy do spraw żeglugi 

śródlądowej>; 
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Art. 7. 

1. W celu zasilenia Funduszu minister właściwy do spraw Skarbu Państwa może, w imieniu 

Skarbu Państwa, na wniosek [ministra właściwego do spraw transportu] <ministra 

właściwego do spraw żeglugi śródlądowej>, przekazać nieodpłatnie Bankowi 

Gospodarstwa Krajowego akcje i udziały w spółkach stanowiące własność Skarbu 

Państwa, z uwzględnieniem zaakceptowanego przez Radę Ministrów zakresu 

dofinansowania zadań ze środków Funduszu oraz wartości tych akcji i udziałów. 

2. Akcje i udziały Skarbu Państwa, o których mowa w ust. 1, Bank Gospodarstwa Krajowego 

zbywa w uzgodnieniu z ministrami właściwymi do spraw finansów publicznych, Skarbu 

Państwa oraz [transportu] <żeglugi śródlądowej>. 

3. O zbyciu akcji i udziałów, o których mowa w ust. 1, Bank Gospodarstwa Krajowego 

zawiadamia ministrów właściwych do spraw finansów publicznych, Skarbu Państwa oraz 

[transportu] <żeglugi śródlądowej>. 

4. Do przekazania akcji i udziałów, o których mowa w ust. 1, oraz do ich zbywania nie stosuje 

się przepisów o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych i art. 18 ust. 

1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących 

Skarbowi Państwa (Dz. U. Nr 106, poz. 493 i Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 106, poz. 673, 

Nr 115, poz. 741 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, z 2000 r. Nr 48, poz. 550, 

z 2001 r. Nr 4, poz. 26 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253). 

 

 

 

USTAWA z dnia 17 października 2003 r. O WYKONYWANIU PRAC PODWODNYCH 

(Dz. U. z 2014 r. poz. 1389) 

 

Art. 6. 

1. Wykonywanie prac podwodnych na obszarach morskich i śródlądowych drogach wodnych 

wymaga uzyskania zezwolenia właściwego miejscowo dyrektora urzędu morskiego albo 

dyrektora urzędu żeglugi śródlądowej, wydanego w drodze decyzji administracyjnej, na 

wniosek organizatora prac podwodnych. 

2. Właściwy miejscowo dyrektor urzędu morskiego albo dyrektor urzędu żeglugi 

śródlądowej, na wniosek organizatora prac podwodnych, może wydać zezwolenie, o 
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którym mowa w ust. 1, upoważniające do wielokrotnego wykonywania prac podwodnych 

na małych głębokościach z terminem ważności do 6 miesięcy. 

3. Za wydanie zezwolenia, o którym mowa w ust. 1, pobiera się opłatę w wysokości 

określonej w załączniku; opłata stanowi dochód budżetu państwa. 

4. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1 i 2, dołącza się kopię certyfikatu, o którym mowa w 

art. 4 ust. 1. 

5. Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej <, w porozumieniu z ministrem 

właściwym do spraw żeglugi śródlądowej> określi, w drodze rozporządzenia, wzory 

wniosków i zezwolenia, o których mowa w ust. 1 i 2, z uwzględnieniem rodzaju 

wykonywanych prac podwodnych, miejsca i terminu ich prowadzenia, a także sposobu ich 

oznakowania. 

6. Przed wydaniem zezwolenia organ, o którym mowa w ust. 1, może przeprowadzić kontrolę 

ważności dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień zawodowych przez osoby 

wykonujące prace podwodne, stanu technicznego sprzętu nurkowego oraz wyposażenia 

bazy prac podwodnych. 

 

 

 

USTAWA z dnia 18 grudnia 2003 r. O OCHRONIE ROŚLIN (Dz. U. z 2016 r. poz. 17, 50 i 

1228) 

 

Art. 21. 

1. Wprowadzanie bezpośrednio z państw trzecich na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów, które przed wprowadzeniem na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej powinny zostać poddane granicznej kontroli fitosanitarnej na 

podstawie art. 22 ust. 1 pkt 1, jest dozwolone przez wyznaczone punkty wwozu, którymi 

są: lotnisko w przypadku transportu powietrznego, port w przypadku transportu morskiego 

lub rzecznego, stacja w przypadku transportu kolejowego oraz przejście graniczne, przez 

które następuje przekroczenie lądowej granicy Rzeczypospolitej Polskiej, w przypadku 

innego rodzaju transportu. 

1a. Organ celny, z zastrzeżeniem ust. 1b, nie może nadać roślinom, produktom roślinnym lub 

przedmiotom, które przed wprowadzeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

powinny zostać poddane granicznej kontroli fitosanitarnej na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 1, 
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procedury celnej umożliwiającej ich wprowadzenie na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, jeżeli te rośliny, produkty roślinne lub przedmioty, w przypadku ich 

wprowadzania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z państw trzecich, nie 

są wprowadzane przez wyznaczone punkty wwozu. 

1b. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do opakowań drewnianych, w których przewożone są 

towary inne niż rośliny, produkty roślinne lub przedmioty, które przed wprowadzeniem na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej powinny zostać poddane granicznej kontroli 

fitosanitarnej na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 1, oraz do drewna używanego do 

unieruchamiania lub zabezpieczenia tych towarów. 

1c. Minister właściwy do spraw rolnictwa udostępnia na stronie internetowej administrowanej 

przez obsługujący go urząd wykaz roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów, które 

podlegają granicznej kontroli fitosanitarnej, oraz wykaz roślin, produktów roślinnych lub 

przedmiotów, których wprowadzanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub do 

określonych stref chronionych jest zabronione, zgodnie z przepisami art. 20 ust. 1 pkt 3 i 5, 

wraz z odpowiadającą im klasyfikacją towarów według kodów taryfy celnej. 

2. Minister właściwy do spraw rolnictwa w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 

finansów publicznych <, ministrem właściwym do spraw żeglugi śródlądowej> oraz 

ministrem właściwym do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, wykaz 

punktów wwozu, mając na uwadze przepisy Unii Europejskiej w zakresie wymagań dla 

punktów wwozu. 

 

 

 

USTAWA z dnia 16 lipca 2004 r. – PRAWO TELEKOMUNIKACYJNE (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 1489) 

 

Art. 150. 

1. Prezes UKE wydaje świadectwo operatora urządzeń radiowych na podstawie pozytywnego 

wyniku egzaminu z wiadomości i umiejętności osoby ubiegającej się o świadectwo 

operatora urządzeń radiowych oraz po udokumentowaniu przez nią wymaganej praktyki. 

1a. Osoba posiadająca świadectwo operatora urządzeń radiowych w służbie morskiej może 

ubiegać się o ponowne jego wydanie (odnowienie). Osoba taka powinna: 

1)   złożyć wniosek o wydanie świadectwa; 
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2)   wykazać się potwierdzoną pracą na morzu z wykonywaniem funkcji odpowiednich dla 

danego świadectwa, w ciągu co najmniej 12 miesięcy w okresie 5 lat przed dniem 

upływu ważności posiadanego świadectwa albo zdać egzamin w zakresie określonym 

w rozporządzeniu wydanym na podstawie ust. 4, w przypadku braku potwierdzenia 

pracy na morzu. 

2. Egzaminy osób ubiegających się o świadectwo operatora urządzeń radiowych 

przeprowadza komisja powołana przez Prezesa UKE, a w służbie radiokomunikacji 

lotniczej przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Prezes UKE może powierzyć 

przeprowadzanie egzaminów: 

1)   w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej - organizacji zrzeszającej radioamatorów; 

2)   w służbie radiokomunikacyjnej morskiej i żeglugi śródlądowej - Centralnej Morskiej 

Komisji Egzaminacyjnej lub centralnej komisji egzaminacyjnej działającej przy 

dyrektorze urzędu żeglugi śródlądowej określonym przez [ministra właściwego do 

spraw transportu] <ministra właściwego do spraw żeglugi śródlądowej>. 

3. Za przeprowadzenie egzaminu oraz za wydanie świadectwa operatora urządzeń radiowych 

pobiera się opłaty. 

4. Minister właściwy do spraw informatyzacji w porozumieniu z ministrem właściwym do 

spraw transportu <ministrem właściwym do spraw żeglugi śródlądowej> i ministrem 

właściwym do spraw gospodarki morskiej określi, w drodze rozporządzenia: 

1)   rodzaje i wzory świadectw operatora urządzeń radiowych, zakres wymogów 

egzaminacyjnych, zakres, tryb i okres niezbędnych szkoleń oraz praktyki, 

2)   termin złożenia wniosku o wydanie świadectwa operatora urządzeń radiowych albo 

jego odnowienie, tryb przeprowadzania egzaminów, w tym egzaminów poprawkowych, 

sposób powoływania komisji egzaminacyjnej, a także wysokość opłat za 

przeprowadzenie egzaminu i wydanie świadectwa, kierując się zasadą, że nie powinny 

one stanowić bariery dla osób zainteresowanych obsługą urządzeń radiowych 

- biorąc pod uwagę międzynarodowe przepisy radiokomunikacyjne oraz przepisy 

międzynarodowe. 
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USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. O ZASADACH PROWADZENIA POLITYKI 

ROZWOJU (Dz. U. z 2016 r. poz. 383 i 1250) 

 

Art. 14l. 

1. W celu zapewnienia koordynacji i monitorowania realizacji umowy partnerstwa, w 

szczególności programów służących jej realizacji, w tym współfinansowanych z 

Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz z funduszy 

wspierających sektory morski lub rybacki, tworzy się Komitet do spraw Umowy 

Partnerstwa. 

2. Do zadań Komitetu do spraw Umowy Partnerstwa należy w szczególności: 

1)   przegląd realizacji umowy partnerstwa i programów służących realizacji umowy 

partnerstwa z punktu widzenia postępów w osiąganiu celów tej umowy; 

2)   formułowanie propozycji zmian umowy partnerstwa; 

3)   analizowanie sytuacji, które wpływają na realizację umowy partnerstwa, oraz 

wskazywanie zagadnień o charakterze horyzontalnym związanych z jej realizacją 

wymagających ewaluacji; 

4)   w przypadku stwierdzenia opóźnień lub problemów systemowych związanych z 

realizacją umowy partnerstwa wydawanie dla instytucji zarządzających programami 

służącymi realizacji umowy partnerstwa rekomendacji dotyczących w szczególności 

poprawy efektywności tych programów w zakresie osiągania jej celów, w tym działań 

naprawczych, związanych z wypełnieniem warunków wynikających z członkostwa 

Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej; 

5)   opiniowanie strategii komunikacji polityki spójności oraz jej zmian. 

3. Komitetowi do spraw Umowy Partnerstwa przewodniczy minister właściwy do spraw 

rozwoju regionalnego. 

[4. Zastępcami przewodniczącego Komitetu do spraw Umowy Partnerstwa są: 

1)   przedstawiciel wyznaczony wspólnie przez ministra właściwego do spraw rozwoju wsi 

oraz ministra właściwego do spraw rybołówstwa; 

2)   przedstawiciel wyznaczony przez ministra właściwego do spraw gospodarki.] 

<4. Zastępcami przewodniczącego Komitetu do spraw Umowy Partnerstwa są: 

1) przedstawiciel wyznaczony przez ministra właściwego do spraw rozwoju wsi; 

2) przedstawiciel wyznaczony przez ministra właściwego do spraw rybołówstwa; 

3) przedstawiciel wyznaczony przez ministra właściwego do spraw gospodarki.> 
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5. Przewodniczący Komitetu do spraw Umowy Partnerstwa może powoływać podkomitety, 

określając zakres ich zadań. 

6. W skład Komitetu do spraw Umowy Partnerstwa wchodzą: 

1)   przedstawiciele instytucji zarządzających programami służącymi realizacji umowy 

partnerstwa; 

2)   przedstawiciele ministrów właściwych ze względu na zakres objęty umową 

partnerstwa; 

3)   przedstawiciel ministra właściwego do spraw finansów publicznych; 

4)   przedstawiciel ministra właściwego do spraw gospodarki; 

5)   przedstawiciel Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego; 

6)   3 przedstawicieli strony samorządowej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu 

Terytorialnego; 

7)   przedstawiciele partnerów społecznych i gospodarczych. 

7. Przewodniczący Komitetu do spraw Umowy Partnerstwa powołuje i odwołuje jego 

członków zapewniając, przy uwzględnieniu zasady partnerstwa, aby przedstawiciele: 

1)   strony samorządowej, z uwzględnieniem przedstawicieli strony samorządowej Komisji 

Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, 

2)   strony rządowej, 

3)   partnerów społecznych i gospodarczych 

- stanowili po 1/3 składu Komitetu. 

8. Komitet do spraw Umowy Partnerstwa jest powoływany na okres realizacji umowy 

partnerstwa. 

9. Tryb pracy Komitetu do spraw Umowy Partnerstwa określa regulamin, przyjmowany, w 

drodze uchwały, przez Komitet zwykłą większością głosów. 

10. Obsługę kancelaryjno-administracyjną Komitetu do spraw Umowy Partnerstwa zapewnia 

urząd obsługujący ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego. 
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USTAWA z dnia 26 kwietnia 2007 r. O ZARZĄDZANIU KRYZYSOWYM (Dz. U. z 2013 

r. poz. 1166, z 2015 r. poz. 1485 oraz z 2016 r. poz. 266, 904 i 1250) 

 

Art. 8. 

1. Przy Radzie Ministrów tworzy się Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego, zwany 

dalej "Zespołem", jako organ opiniodawczo-doradczy właściwy w sprawach inicjowania i 

koordynowania działań podejmowanych w zakresie zarządzania kryzysowego. 

2. W skład Zespołu wchodzą: 

1)   Prezes Rady Ministrów - przewodniczący; 

2)   Minister Obrony Narodowej i minister właściwy do spraw wewnętrznych - zastępcy 

przewodniczącego; 

2a)  minister właściwy do spraw administracji publicznej; 

3)   Minister Spraw Zagranicznych; 

4)   Minister Koordynator Służb Specjalnych - jeżeli został powołany. 

3. W posiedzeniach Zespołu, na prawach członka, biorą udział wyznaczone przez 

przewodniczącego, w zależności od potrzeb, następujące organy administracji rządowej: 

1)   ministrowie kierujący działami administracji rządowej: 

a)  (uchylona), 

b)  budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, 

c)  finanse publiczne, 

d)  gospodarka, 

e)  gospodarka morska, 

f)  gospodarka wodna, 

g)  instytucje finansowe, 

h)  informatyzacja, 

i)  kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, 

j)  łączność, 

k)  oświata i wychowanie, 

l)  rolnictwo, 

m)  sprawiedliwość, 

n)  środowisko, 

o)  transport, 

p)  zdrowie, 
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q)  praca, 

r)  zabezpieczenie społeczne, 

s)  Skarb Państwa, 

t)  energia, 

u)  gospodarka złożami kopalin[;] <,> 

<v) żegluga śródlądowa;> 

2)   Główny Geodeta Kraju; 

2a)  Główny Inspektor Ochrony Środowiska; 

3)   Główny Inspektor Sanitarny; 

4)   Główny Lekarz Weterynarii; 

5)   Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej; 

6)   Komendant Główny Policji; 

7)   Komendant Główny Straży Granicznej; 

7a)  Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej; 

8)   Prezes Państwowej Agencji Atomistyki; 

9)   Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego; 

10)  Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego; 

11)  Szef Agencji Wywiadu; 

12)  Szef Obrony Cywilnej Kraju; 

13)  Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego; 

14)  Szef Służby Wywiadu Wojskowego. 

4. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej może skierować do prac Zespołu, na prawach członka, 

Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego lub innego przedstawiciela. 

5. Przewodniczący może zapraszać do udziału w posiedzeniach Zespołu, na prawach członka, 

inne osoby. 

6. W przypadku nieobecności przewodniczącego, pracami Zespołu kieruje wyznaczony przez 

niego zastępca albo członek Zespołu, w którego właściwości - wynikającej z kierowania 

danym działem administracji rządowej - pozostaje rodzaj zaistniałej sytuacji kryzysowej. 

7. Członkowie Zespołu mogą wyznaczać do udziału w jego pracach swoich przedstawicieli: 

1)   Prezes Rady Ministrów - wiceprezesa Rady Ministrów; 

2)   ministrowie - sekretarza lub podsekretarza stanu; 

3)   organy, o których mowa w ust. 3 pkt 2-14 - swojego zastępcę. 

8. (uchylony). 
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USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. O NARODOWYM CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 900 i 1250) 

 

Art. 12. 

1. W skład Rady wchodzi: 

1)   dziesięciu członków powołanych spośród kandydatów wskazanych przez środowiska 

naukowe, posiadających co najmniej stopień naukowy doktora, aktywnie 

prowadzących badania naukowe lub prace rozwojowe; 

2)   dziesięciu członków powołanych spośród aktywnych zawodowo kandydatów 

wskazanych przez środowiska społeczno-gospodarcze i finansowe; 

[3)   dziesięciu członków wskazanych przez ministrów właściwych do spraw: gospodarki, 

informatyzacji, nauki, rolnictwa, rozwoju regionalnego, środowiska, transportu, 

wewnętrznych, zdrowia oraz przez Ministra Obrony Narodowej, spośród osób 

będących pracownikami administracji rządowej, do których kompetencji należą 

sprawy nauki.] 

<3) jedenastu członków wskazanych przez ministrów właściwych do spraw: 

gospodarki, gospodarki morskiej, informatyzacji, nauki, rolnictwa, rozwoju 

regionalnego, środowiska, transportu, wewnętrznych, zdrowia oraz przez 

Ministra Obrony Narodowej, spośród osób będących pracownikami 

administracji rządowej, do których kompetencji należą sprawy nauki.> 

2. Kandydatem na członka Rady może być osoba, która: 

1)   korzysta z pełni praw publicznych; 

2)   nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub przestępstwo 

skarbowe; 

3)   posiada wiedzę i niezbędne doświadczenie zawodowe w zakresie działalności 

badawczo-rozwojowej i działalności innowacyjnej. 

3. W pracach Rady może uczestniczyć, z głosem doradczym, przedstawiciel Prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej oraz po jednym przedstawicielu wyznaczonym przez ministrów 

właściwych do spraw: budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz 

mieszkalnictwa < , żeglugi śródlądowej, rybołówstwa>, finansów publicznych, pracy, 

rodziny oraz zabezpieczenia społecznego, spośród osób będących pracownikami 

administracji rządowej, do których kompetencji należą sprawy nauki. 
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4. Osoby, o których mowa w ust. 3, uczestniczą w pracach Rady, jeżeli przedmiotem 

posiedzenia są sprawy wchodzące w zakres zadań wyznaczających je ministrów. 

 

 

 

USTAWA z dnia 29 października 2010 r. O REZERWACH STRATEGICZNYCH (Dz. U. z 

2015 r. poz. 1229 i 1926 oraz z 2016 r. poz. 266 i 1250) 

 

Art. 8. 

1. Asortymenty rezerw strategicznych i ich ilości określa Rządowy Program Rezerw 

Strategicznych, zwany dalej "Programem". 

2. Projekt Programu opracowuje minister właściwy do spraw energii we współpracy z: 

1)   Ministrem Obrony Narodowej; 

2)   ministrem właściwym do spraw wewnętrznych; 

3)   ministrem właściwym do spraw rolnictwa; 

4)   ministrem właściwym do spraw rynków rolnych; 

5)   Ministrem Sprawiedliwości; 

6)   ministrem właściwym do spraw transportu; 

<6a) ministrem właściwym do spraw żeglugi śródlądowej;>  ”; 

7)   ministrem właściwym do spraw zdrowia; 

7a)  ministrem właściwym do spraw gospodarki; 

8)   Szefem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego; 

9)   innymi organami administracji rządowej realizującymi zadania w zakresie 

bezpieczeństwa i obronności państwa, zarządzania kryzysowego i ochrony 

infrastruktury krytycznej oraz bezpieczeństwa, porządku i zdrowia publicznego, w 

tym sprawującymi, na mocy innych ustaw, nadzór nad realizacją tych zadań 

wykonywanych przez przedsiębiorców. 

3. Minister właściwy do spraw energii, przygotowując projekt Programu uwzględnia: 

1)   możliwość wystąpienia lub zaistnienie zagrożenia bezpieczeństwa i obronności 

państwa, bezpieczeństwa, porządku i zdrowia publicznego, klęski żywiołowej lub 

sytuacji kryzysowej; 

2)   sytuację gospodarczą i społeczną państwa; 

3)   stan i perspektywy koniunktury na świecie; 
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4)   asortymenty rezerw strategicznych i ich ilości, niezbędne do realizacji celów, o 

których mowa w art. 3; 

5)   zobowiązania międzynarodowe Rzeczypospolitej Polskiej. 

4.  Organy, o których mowa w ust. 2, przekazują ministrowi właściwemu do spraw energii, w 

terminie przez niego określonym, w zakresie swojej właściwości: 

1)   analizy i oceny możliwości wystąpienia zagrożeń, wykonywane w ramach 

opracowywania planów zarządzania kryzysowego, z uwzględnieniem sposobów i 

środków reagowania na te zagrożenia, zgodnie z art. 12 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 

26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym; 

2)   wykazy potrzeb wynikających z analizy ryzyka, dotyczących utworzenia rezerw 

strategicznych w danym asortymencie i ilości, w podziale na poszczególne lata, wraz 

ze wskazaniem ich planowanego przeznaczenia, a w przypadku specjalistycznego 

asortymentu rezerw strategicznych także miejsca jego przechowywania; 

3)   informacje o zobowiązaniach międzynarodowych Rzeczypospolitej Polskiej i 

rekomendacjach organizacji międzynarodowych w zakresie tworzenia i 

utrzymywania rezerw strategicznych. 

 

Art. 18. 

1. Minister właściwy do spraw energii, w przypadkach, o których mowa w art. 3, w drodze 

decyzji, udostępnia niezwłocznie rezerwy strategiczne, w celu wsparcia realizacji zadań w 

zakresie bezpieczeństwa i obronności państwa, odtworzenia infrastruktury krytycznej, 

złagodzenia zakłóceń w ciągłości dostaw służących funkcjonowaniu gospodarki i 

zaspokojeniu podstawowych potrzeb obywateli, ratowania ich życia i zdrowia, a także 

wypełnienia zobowiązań międzynarodowych Rzeczypospolitej Polskiej, z zastrzeżeniem 

art. 20. 

2.  Decyzję o udostępnieniu rezerw strategicznych minister właściwy do spraw energii wydaje 

z urzędu albo na wniosek: 

1)   Ministra Obrony Narodowej - w zakresie realizacji zadań obronnych; 

2)   ministra właściwego do spraw wewnętrznych - w zakresie realizacji zadań związanych 

z bezpieczeństwem i porządkiem publicznym, ochroną ludności oraz zadań 

wynikających z zobowiązań międzynarodowych; 
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3)   ministra właściwego do spraw rolnictwa lub ministra właściwego do spraw rynków 

rolnych - w zakresie realizacji zadań związanych z zaspokojeniem potrzeb 

żywnościowych obywateli; 

4)   Ministra Sprawiedliwości - w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego; 

[5)   ministra właściwego do spraw transportu - w zakresie zadań związanych z 

funkcjonowaniem infrastruktury transportowej;] 

<5) ministra właściwego do spraw transportu – w zakresie zadań związanych z 

funkcjonowaniem infrastruktury dotyczącej transportu drogowego, kolejowego i 

lotniczego;>  

6)   ministra właściwego do spraw zdrowia - w zakresie realizacji zadań związanych z 

ratowaniem życia i ochroną zdrowia obywateli; 

<6a) ministra właściwego do spraw żeglugi śródlądowej – w zakresie zadań 

związanych z funkcjonowaniem infrastruktury dotyczącej żeglugi śródlądowej;> 

7)   innych organów realizujących zadania w zakresie bezpieczeństwa i obronności 

państwa, zarządzania kryzysowego i ochrony infrastruktury krytycznej, zdrowia 

publicznego, porządku publicznego oraz ochrony i bezpieczeństwa obywateli. 

3. Wniosek o udostępnienie rezerw strategicznych zawiera co najmniej: nazwę i ilość 

asortymentu rezerw strategicznych oraz cel jego wykorzystania, a także dane podmiotu, 

któremu udostępnione rezerwy strategiczne będą wydane. 

4. Decyzja o udostępnieniu rezerw strategicznych zawiera co najmniej: 

1)   oznaczenie organu, na rzecz którego rezerwy strategiczne są udostępnione; 

2)   określenie udostępnionego asortymentu rezerw strategicznych i jego ilości; 

3)   oznaczenie podmiotu, któremu udostępnione rezerwy strategiczne będą wydane do 

użycia; 

4)   zobowiązanie do zwrotu niewykorzystanej części udostępnionych rezerw 

strategicznych; 

5)   inne szczególne warunki udostępnienia rezerw strategicznych, jeżeli jest to konieczne 

ze względu na właściwości udostępnionego asortymentu rezerw strategicznych. 

5. Minister właściwy do spraw energii niezwłocznie wydaje decyzję o udostępnieniu rezerw 

strategicznych. Decyzja ta podlega natychmiastowemu wykonaniu przez Agencję. 

6. Minister właściwy do spraw energii udostępnia rezerwy strategiczne organom, o których 

mowa w ust. 2, nieodpłatnie. 
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<6a) ministra właściwego do spraw żeglugi śródlądowej – w zakresie zadań 

związanych z funkcjonowaniem infrastruktury dotyczącej żeglugi śródlądowej;> 

7. W przypadku gdy decyzja o udostępnieniu rezerw strategicznych dotyczyć będzie 

udostępnienia konstrukcji składanych wiaduktów, mostów drogowych i kolejowych, 

minister właściwy do spraw energii uzgadnia projekt tej decyzji z ministrem właściwym do 

spraw transportu. 

8. Przepisów ust. 7 nie stosuje się do decyzji o udostępnieniu rezerw strategicznych 

wydawanej na wniosek ministra właściwego do spraw transportu. 

9. W przypadku gdy decyzja o udostępnieniu rezerw strategicznych dotyczy asortymentu, w 

odniesieniu do którego została zawarta umowa, o której mowa w art. 17, Agencja 

niezwłocznie dokonuje odpowiednio jego nabycia lub wynajmu na rzecz Skarbu Państwa. 

 

 

 

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

(Dz. U. z 2015 r. poz. 1440, 1753, 1890 i 1893 oraz z 2016 r. poz. 1342) 

 

Art. 38. 

1. [Minister właściwy do spraw transportu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 

gospodarki morskiej określi, w drodze rozporządzenia:]  <1. Minister właściwy do spraw 

transportu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki morskiej 

oraz ministrem właściwym do spraw żeglugi śródlądowej określi, w drodze 

rozporządzenia:> 

1)   wzór zaświadczenia, o którym mowa w art. 28 ust. 1, wysokość opłaty za wydanie 

zaświadczenia, wtórnika zaświadczenia oraz zmianę zaświadczenia, która nie może 

być wyższa niż 1000 zł za wydanie tych dokumentów; 

2)   wzór potwierdzenia oraz wypisu z potwierdzenia, o których mowa w art. 34 ust. 1, 

wysokość opłaty za wydanie potwierdzenia, wtórnika potwierdzenia, wypisu z 

potwierdzenia oraz zmianę potwierdzenia, która nie może być wyższa niż 

odpowiednio 1000 zł za wydanie potwierdzenia, wtórnika potwierdzenia i zmianę 

potwierdzenia oraz 10 zł za wydanie wypisu z potwierdzenia. 

2. Wydając rozporządzenie, o którym mowa w ust. 1, minister będzie kierował się: 

1)   zakresem danych niezbędnych do wydania dokumentów, o których mowa w ust. 1; 
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2)   potrzebą zabezpieczenia dokumentów, o których mowa w ust. 1; 

3)   potrzebą zróżnicowania wysokości opłat za wydanie dokumentów, o których mowa w 

ust. 1, w zależności od: 

a)  wysokości kosztów za czynności administracyjne związane z wydaniem tych 

dokumentów, 

b)  wysokości kosztów związanych z organizacją publicznego transportu zbiorowego, 

c)  rodzaju transportu - w przypadku dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 2, 

d)  okresu ważności dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 2, 

e)  zasięgu wykonywanego przewozu - w przypadku dokumentów, o których mowa w 

ust. 1 pkt 2. 

 

Art. 46. 

1. Funkcjonowanie publicznego transportu zbiorowego odbywa się zgodnie z następującymi 

zasadami: 

1)   przewóz osób odbywa się środkami transportu przystosowanymi do przewozu osób, 

odpowiadającymi wymaganym ze względu na rodzaj przewozu warunkom 

technicznym; 

2)   środki transportu, którymi są wykonywane usługi w zakresie publicznego transportu 

zbiorowego, powinny być oznakowane w sposób widoczny dla pasażera, a w 

transporcie drogowym dodatkowo w tablice kierunkowe oraz nazwę przewoźnika albo 

organizatora; 

3)   rozkłady jazdy środków transportu poszczególnych operatorów i przewoźników są 

podawane do publicznej wiadomości na wszystkich wymienionych w rozkładzie jazdy 

przystankach komunikacyjnych oraz dworcach z wyłączeniem przystanków 

komunikacyjnych przeznaczonych wyłącznie dla wysiadających pasażerów; 

4)   w transporcie drogowym w rozkładzie jazdy mogą być uwzględnione wyłącznie 

przystanki komunikacyjne i dworce określone przez organizatora; 

5)   rozkłady jazdy są poddawane aktualizacji, o której mowa w ustawie z dnia 15 listopada 

1984 r. - Prawo przewozowe; 

6)   cennik opłat lub taryfa są podawane do publicznej wiadomości na dworcu, a w każdym 

środku transportu wykonującym przewozy w ramach komunikacji miejskiej oraz w 

transporcie drogowym znajduje się wyciąg z cennika opłat lub taryfy, przy czym 
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cennik opłat w przewozach o charakterze użyteczności publicznej powinien także 

zawierać ceny biletów ulgowych: 

a)  ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w szczególności: 

–  ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów 

środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2012 r. poz. 1138, z późn. 

zm.), 

–  ustawy z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i 

wojskowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2015 r. poz. 840), 

–  ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach 

będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2014 r. 

poz. 1206 oraz z 2015 r. poz. 693), 

–  ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, 

poz. 2572, z późn. zm.), 

–  ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. 

poz. 572, z późn. zm.), 

–  ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach 

przysługujących cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych (Dz. U. Nr 

249, poz. 1824 oraz z 2010 r. Nr 225, poz. 1465 oraz z 2011 r. Nr 122, poz. 

696), 

–  ustawy z dnia 7 września 2007 r. - o Karcie Polaka (Dz. U. z 2014 r. poz. 1187), 

b)  wynikających z uprawnień pasażerów do innych ulgowych przejazdów, 

ustanowionych na obszarze właściwości danego organizatora; 

7)   wsiadanie i wysiadanie pasażerów odbywa się tylko na przystankach komunikacyjnych 

lub dworcach określonych w rozkładzie jazdy; 

8)   w międzynarodowych przewozach pasażerskich w transporcie kolejowym podróż 

może się rozpocząć i zakończyć na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

9)   na dworcu znajduje się dostępny do wglądu pasażera regulamin przewozu osób w 

publicznym transporcie zbiorowym opracowany przez: 

a)  organizatora, 

b)  operatora lub grupę operatorów i zatwierdzony przez organizatora, 

c)  przewoźnika, o którym mowa w art. 30 i 31 

-   a w środkach transportu znajduje się wyciąg z tego regulaminu; 
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10)  operator uwzględnia uprawnienia pasażerów do ulgowych przejazdów określone w 

pkt 6; 

11)  w przewozach o charakterze użyteczności publicznej mogą być ustanawiane przez 

operatora uprawnienia do ulgowych przejazdów w uzgodnieniu z organizatorem; 

12)  środki transportu udostępnione operatorowi przez organizatora mogą być 

wykorzystywane wyłącznie do realizacji przewozów na podstawie zawartej z 

organizatorem umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu 

zbiorowego; 

13)  w przypadku gdy wartość zamówienia publicznego albo przedmiotu umowy o 

świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego przekracza 

wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 000 euro, przy zakupie środków 

transportu drogowego operator powinien uwzględniać czynnik energetyczny i 

oddziaływania na środowisko podczas całego cyklu użytkowania środków 

transportu; 

14)  przewóz osób realizowany w strefie transgranicznej w transporcie drogowym nie 

zwalnia z obowiązku uzyskania zezwolenia, o którym mowa w rozporządzeniu 

(EWG) nr 684/92. 

2. Podmiot, któremu organizator zlecił realizację części lub całości zadań z zakresu 

organizacji publicznego transportu zbiorowego, nie może być jednocześnie operatorem ani 

podmiotem powiązanym z operatorem w sposób uniemożliwiający bezstronną realizację 

zadań. 

[3. Minister właściwy do spraw transportu może określić, w drodze rozporządzenia, wzór i 

sposób oznakowania środków transportu, którymi są wykonywane przewozy o charakterze 

użyteczności publicznej, uwzględniając konieczność ujednolicenia oznakowania środków 

transportu w przewozach o charakterze użyteczności publicznej i zapewnienia możliwości 

identyfikowania tych przewozów.] 

<3. Minister właściwy do spraw transportu może określić, w drodze rozporządzenia, 

wzór i sposób oznakowania środków transportu, którymi są wykonywane przewozy o 

charakterze użyteczności publicznej, w zakresie transportu drogowego, kolejowego, 

innego szynowego, linowego i linowo-terenowego, uwzględniając konieczność 

ujednolicenia oznakowania środków transportu w tych przewozach i zapewnienia 

możliwości identyfikowania tych przewozów.> 
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<4. Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej oraz minister właściwy do spraw 

żeglugi śródlądowej, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw transportu 

mogą określić, w drodze rozporządzenia, wzór i sposób oznakowania środków 

transportu, którymi są wykonywane przewozy o charakterze użyteczności publicznej, 

w zakresie transportu morskiego oraz żeglugi śródlądowej, uwzględniając 

konieczność ujednolicenia oznakowania środków transportu w tych przewozach i 

zapewnienia możliwości identyfikowania tych przewozów.> 

 

Art. 49. 

1. Organizator, o którym mowa odpowiednio w art. 7 ust. 1 pkt 1-4, w zakresie swojej 

właściwości, przekazuje, w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku, właściwemu 

marszałkowi województwa informacje dotyczące publicznego transportu zbiorowego, w 

szczególności: 

1)   liczbę linii komunikacyjnych, na których jest wykonywany publiczny transport 

zbiorowy przez operatora wybranego w jednym z trybów, o których mowa w art. 19 

ust. 1, operatora będącego samorządowym zakładem budżetowym oraz przewoźnika; 

2)   liczbę operatorów wykonujących publiczny transport zbiorowy, wybranych w jednym 

z trybów, o których mowa w art. 19 ust. 1; 

3)   liczbę przewoźników wykonujących publiczny transport zbiorowy. 

2. Marszałek województwa, na podstawie otrzymanych informacji, przygotowuje zbiorczą 

informację dotyczącą publicznego transportu zbiorowego na całym obszarze objętym 

swoją właściwością. 

3. W terminie do dnia 31 marca każdego roku, marszałek województwa przekazuje zbiorczą 

informację ministrowi właściwemu do spraw transportu. 

4. Informacje, o których mowa w ust. 1 i 2, są przekazywane na formularzu zgodnym ze 

wzorem określonym przez ministra właściwego do spraw transportu. 

[5. Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, wzór formularza 

do przekazywania informacji, o których mowa w ust. 1 i 2, uwzględniając zakres 

niezbędnych danych ujętych w informacjach dotyczących publicznego transportu 

zbiorowego.] 

<5. Minister właściwy do spraw transportu w porozumieniu z ministrem właściwym do 

spraw gospodarki morskiej oraz ministrem właściwym do spraw żeglugi śródlądowej 

określi, w drodze rozporządzenia, wzór formularza do przekazywania informacji, o 
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których mowa w ust. 1 i 2, uwzględniając zakres niezbędnych danych ujętych w 

informacjach dotyczących publicznego transportu zbiorowego.> 

 

USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. O EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ (Dz. U. z  

2016 poz. 831) 

 

Art. 9. 

1. Minister właściwy do spraw energii, minister właściwy do spraw transportu oraz minister 

właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz 

mieszkalnictwa: 

1)   organizują kampanie promujące stosowanie środków poprawy efektywności 

energetycznej, w tym wprowadzanie innowacyjnych technologii; 

2)   prowadzą działania informacyjno-edukacyjne o dostępnych środkach poprawy 

efektywności energetycznej. 

[2. Minister właściwy do spraw energii, w ramach promowania środków poprawy 

efektywności energetycznej, prowadzi działania informacyjno-edukacyjne o zużyciu energii 

przez produkty wykorzystujące energię w rozumieniu ustawy z dnia 14 września 2012 r. o 

informowaniu o zużyciu energii przez produkty wykorzystujące energię oraz o kontroli 

realizacji programu znakowania urządzeń biurowych.] 

<2. Minister właściwy do spraw energii, minister właściwy do spraw transportu, 

minister właściwy do spraw żeglugi śródlądowej oraz minister właściwy do spraw 

budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa 

we współpracy z Prezesem Głównego Urzędu Statystycznego przygotowują, zgodnie 

ze swoją właściwością, propozycje badań statystycznych, niezbędnych do 

monitorowania krajowego celu w zakresie oszczędnego gospodarowania energią.> 

3. Minister właściwy do spraw energii: 

1)   monitoruje stosowanie środków poprawy efektywności energetycznej; 

2)   zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra 

właściwego do spraw energii: 

a)  informacje o instrumentach służących finansowaniu środków poprawy 

efektywności energetycznej oraz sposobie ich pozyskiwania, 

b)  wytyczne dotyczące sposobu uwzględniania kryterium efektywności energetycznej 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 
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USTAWA z dnia 19 sierpnia 2011 r. O PRZEWOZIE TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH 

(Dz. U. z 2011 r. poz. 1367 i 1454, z 2015 r. poz. 1273 i 1893 oraz z 2016 r. poz. 542 i 1165) 

 

Art. 10. 

[1. Organem wyższego stopnia w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania 

administracyjnego w sprawach, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 3 i 4, jest minister 

właściwy do spraw transportu.] 

<1. Organem wyższego stopnia w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania 

administracyjnego w sprawach, o których mowa w art. 9 ust. 1: 

1) pkt 3 – jest minister właściwy do spraw żeglugi śródlądowej; 

2) pkt 4 – jest minister właściwy do spraw transportu.> 

2. Organem wyższego stopnia w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania 

administracyjnego w sprawach, o których mowa w art. 9 ust. 3, jest Minister Obrony 

Narodowej. 

 

Uwaga: w art. 33 w ust. 2, 3, 6 i 7, w art. 35 w ust. 2, w art. 38 we wprowadzeniu do 

wyliczenia, w art. 63 w ust. 2 we wprowadzeniu do wyliczenia oraz w art. 95 

w ust. 7 w pkt 3 użyte w różnych przypadkach, wyrazy [minister właściwy do 

spraw transportu] zastępuje się użytymi w odpowiednich przypadkach 

wyrazami <minister właściwy do spraw żeglugi śródlądowej>; 

 

Art. 41. 

1. Doradca przygotowuje roczne sprawozdanie w dwóch egzemplarzach, podpisując je 

imieniem i nazwiskiem oraz wskazując numer świadectwa doradcy, o którym mowa w art. 

42 ust. 1. 

2. W przypadku wyznaczenia więcej niż jednego doradcy roczne sprawozdanie sporządza 

jeden z wyznaczonych doradców, wskazany przez uczestnika przewozu towarów 

niebezpiecznych. 
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[3. Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, wzór formularza 

rocznego sprawozdania oraz sposób jego wypełniania, mając na uwadze zakres 

niezbędnych danych.] 

<3. Minister właściwy do spraw transportu oraz minister właściwy do spraw żeglugi 

śródlądowej określą, w drodze rozporządzenia, wzór formularza rocznego 

sprawozdania oraz sposób jego wypełniania, mając na uwadze zakres niezbędnych 

danych.> 

 

Art. 43. 

1. Egzamin, o którym mowa w art. 42 ust. 2 pkt 4, obejmujący sprawdzenie wiedzy ze 

znajomości przepisów krajowych oraz umów międzynarodowych dotyczących przewozu 

towarów niebezpiecznych, składa się z dwóch części - ogólnej i specjalistycznej dotyczącej 

odpowiednio przewozu drogowego, przewozu koleją lub żeglugą śródlądową towarów 

niebezpiecznych. Za egzamin pobiera się opłatę. 

2. [Na egzaminie, o którym mowa w art. 42 ust. 2 pkt 4, stosuje się pytania egzaminacyjne 

pochodzące z katalogu pytań zatwierdzonego przez ministra właściwego do spraw 

transportu.] <Na egzaminie, o którym mowa w art. 42 ust. 2 pkt 4, stosuje się pytania 

egzaminacyjne pochodzące z katalogu pytań zatwierdzonego przez ministra 

właściwego do spraw transportu oraz ministra właściwego do spraw żeglugi 

śródlądowej.> Katalog pytań oraz pytania zawarte w teście egzaminacyjnym nie stanowią 

informacji publicznej w rozumieniu przepisów o dostępie do informacji publicznej. 

[3. Komisję, o której mowa w art. 42 ust. 2 pkt 4, powołuje minister właściwy do spraw 

transportu spośród osób posiadających wiedzę w zakresie bezpieczeństwa przewozu 

towarów niebezpiecznych.] 

<3. Komisję, o której mowa w art. 42 ust. 2 pkt 4, powołują wspólnie minister właściwy 

do spraw transportu oraz minister właściwy do spraw żeglugi śródlądowej, spośród 

osób posiadających wiedzę w zakresie bezpieczeństwa przewozu towarów 

niebezpiecznych.> 

4. Osobom wchodzącym w skład komisji, o której mowa w art. 42 ust. 2 pkt 4, za udział w 

przeprowadzeniu egzaminu przysługuje wynagrodzenie. 

[5. Osoba, która przystąpiła do egzaminu, o którym mowa w art. 42 ust. 2 pkt 4, może 

zgłaszać za pośrednictwem Dyrektora TDT do ministra właściwego do spraw transportu, w 
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terminie 3 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu lub ogłoszenia jego wyniku, w formie 

pisemnej, skargi co do jego przebiegu lub wyniku.] 

<5. Osoba, która przystąpiła do egzaminu, o którym mowa w art. 42 ust. 2 pkt 4, może 

zgłaszać za pośrednictwem Dyrektora TDT do: 

1) ministra właściwego do spraw transportu – w zakresie przewozu drogowego oraz 

przewozu koleją towarów niebezpiecznych albo 

2) ministra właściwego do spraw żeglugi śródlądowej – w zakresie przewozu żeglugą 

śródlądową towarów niebezpiecznych 

– w terminie 3 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu lub ogłoszenia jego wyniku, w 

formie pisemnej, skargi co do jego przebiegu lub wyniku.> 

6. W przypadku uznania skargi za uzasadnioną [minister właściwy do spraw transportu] 

<odpowiednio minister właściwy do spraw transportu albo minister właściwy do 

spraw żeglugi śródlądowej> może nakazać powtórzenie egzaminu, o którym mowa w art. 

42 ust. 2 pkt 4, albo uznać ten egzamin za złożony z wynikiem pozytywnym. 

7. Za przystąpienie do egzaminu w przypadku, o którym mowa w ust. 6, nie pobiera się 

opłaty. 

8. Doradca, który zamierza poszerzyć zakres posiadanych uprawnień, może przystąpić do 

części specjalistycznej egzaminu, o którym mowa w art. 42 ust. 2 pkt 4, po ukończeniu 

kursu doradcy odpowiadającego zakresowi egzaminu. Okres ważności rozszerzonych 

uprawnień nie może przekraczać terminu ważności dotychczas posiadanych uprawnień. 

9. Opłaty, o której mowa w ust. 1, nie pobiera się od żołnierzy i pracowników Sił Zbrojnych 

Rzeczypospolitej Polskiej skierowanych na egzamin przez Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił 

Zbrojnych. 

 

Uwaga: w art. 82, w art. 83 w ust. 3, w art. 84 w ust. 1, w art. 87 w ust. 1, 3 i 5–7, w 

art. 88, w art. 95 w ust. 9 oraz w art. 97 w ust. 2 we wprowadzeniu do 

wyliczenia, w ust. 3 we wprowadzeniu do wyliczenia i w ust. 4 użyte w 

różnych przypadkach, wyrazy [minister właściwy do spraw transportu] 

zastępuje się użytymi w odpowiednich przypadkach wyrazami 

<odpowiednio minister właściwy do spraw transportu albo minister 

właściwy do spraw żeglugi śródlądowej>; 

 

Art. 49. 
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[Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia:] <Minister 

właściwy do spraw transportu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw żeglugi 

śródlądowej określi, w drodze rozporządzenia:> 

1)   warunki, formę i tryb przeprowadzania egzaminu dla doradców, o którym mowa w art. 42 

ust. 2 pkt 4, uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowego przeprowadzenia 

egzaminu; 

2)   skład komisji, o której mowa w art. 42 ust. 2 pkt 4, sposób jej działania i tryb jej 

powoływania oraz wymagania kwalifikacyjne dla osób wchodzących w skład komisji 

egzaminacyjnej i sposób ustalania wysokości ich wynagrodzenia, mając na uwadze 

konieczność zapewnienia obiektywnego sprawdzenia przygotowania do wykonywania 

zadań doradcy oraz czas trwania egzaminu i liczbę egzaminowanych osób; 

3)   tryb wydawania świadectwa doradcy oraz tryb wydawania wtórnika świadectwa doradcy, 

mając na uwadze potrzebę ujednolicenia sposobu postępowania podmiotów właściwych 

w tym zakresie; 

4)   warunki i sposób przechowywania dokumentacji dotyczącej egzaminu oraz dotyczącej 

wydanych świadectw doradcy, ich przedłużania oraz wydawania ich wtórników, 

uwzględniając potrzebę właściwego zabezpieczenia tej dokumentacji uniemożliwiającego 

dostęp osób niepowołanych, a także wyposażenie pomieszczeń w urządzenia 

gwarantujące bezpieczeństwo przechowywanych dokumentów; 

5)   wzór świadectwa doradcy i sposób jego wypełniania, uwzględniając postanowienia ADR, 

RID i ADN; 

6)   wysokość opłaty, o której mowa w art. 43 ust. 1, z uwzględnieniem poszczególnych 

części egzaminów, która nie może być wyższa niż 15% kwoty przeciętnego 

wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym wydanie 

rozporządzenia, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na 

podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, oraz 

tryb jej wnoszenia, uwzględniając konieczność pokrycia kosztów związanych z 

przeprowadzeniem egzaminów, wydaniem świadectwa doradcy, przedłużeniem ważności 

świadectwa doradcy, w tym kosztów druku i czynności administracyjnych; 

7)   wysokość opłaty, o której mowa w art. 44 ust. 4, oraz tryb jej wnoszenia, która nie może 

być wyższa niż 50 zł za dokument, mając na uwadze pokrycie kosztów wydania wtórnika 

świadectwa doradcy, w tym pokrycie kosztów związanych z drukiem i czynnościami 

administracyjnymi. 
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Art. 57. 

1. Zadania marszałka województwa, o których mowa w art. 50 ust. 10, art. 52 ust. 1 i 4, art. 

54 ust. 1, 5 i 6 oraz art. 56 ust. 1 i 4, są wykonywane jako zadania zlecone z zakresu 

administracji rządowej. 

[2. Minister właściwy do spraw transportu sprawuje nadzór nad wykonywaniem przez 

marszałka województwa zadań, o których mowa w ust. 1, pod względem legalności i 

rzetelności.] 

<2. Nadzór nad wykonywaniem przez marszałka województwa zadań, o których mowa 

w ust. 1, pod względem legalności i rzetelności sprawuje: 

1) minister właściwy do spraw transportu – w zakresie przewozu drogowego oraz 

przewozu koleją towarów niebezpiecznych; 

2) minister właściwy do spraw żeglugi śródlądowej – w zakresie przewozu żeglugą 

śródlądową towarów niebezpiecznych.> 

 

Art. 58. 

[Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia:] 

<Minister właściwy do spraw transportu oraz minister właściwy do spraw żeglugi 

śródlądowej określą, w drodze rozporządzenia:> 

1)   szczegółowe wymagania w zakresie, o którym mowa w art. 50 ust. 4 pkt 1-3, w stosunku 

do podmiotów wykonujących działalność w zakresie prowadzenia kursów, mając na 

uwadze zapewnienie należytego przeprowadzania kursów; 

2)   wzór wniosku o wpis do rejestru podmiotów prowadzących kursy oraz wzór 

zaświadczenia potwierdzającego wpis podmiotu do tego rejestru, uwzględniając zakres 

niezbędnych danych; 

3)   wysokość opłaty za wpis do rejestru podmiotów prowadzących kursy, której wysokość 

nie może być wyższa niż 1.000 zł, mając na uwadze wysokość rzeczywistych kosztów 

związanych z prowadzeniem rejestru podmiotów prowadzących kursy oraz wysokość 

kosztów związanych z weryfikacją dokumentów; 

4)   rodzaje i zakres kursów, ich ramowy program, minimalny czas trwania kursów, a także 

warunki wydania zaświadczenia potwierdzającego ukończenie odpowiedniego kursu, 

mając na uwadze wymagania określone odpowiednio w ADR, RID lub ADN oraz 
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konieczność prawidłowego przygotowania kierowców, ekspertów ADN oraz doradców 

do przeciwdziałania zagrożeniom związanym z przewozem towarów niebezpiecznych; 

5)   warunki i sposób przechowywania dokumentacji dotyczącej prowadzonych kursów, 

uwzględniając potrzebę właściwego zabezpieczenia tej dokumentacji uniemożliwiającego 

dostęp osób niepowołanych oraz wyposażenie pomieszczeń w urządzenia gwarantujące 

bezpieczeństwo przechowywanych dokumentów; 

6)   wzór zaświadczenia o ukończeniu kursu, uwzględniając zakres niezbędnych danych 

dotyczących podmiotu prowadzącego kursy, uczestnika kursu i zakresu ukończonego 

kursu. 

 

Art. 71. 

1. Za czynności związane z: 

1)   oceną zgodności ciśnieniowych urządzeń transportowych, 

2)   badaniami okresowymi, pośrednimi i nadzwyczajnymi, 

3)   sprawdzaniem zgodności ciśnieniowych urządzeń transportowych z wymaganiami, 

dokonywane przez notyfikowane jednostki kontrolujące 

- pobiera się opłaty. 

2. Opłaty, o których mowa w ust. 1, uiszcza wnioskodawca. 

[3. Minister właściwy do spraw transportu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 

finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, sposób ustalania opłat za 

czynności, o których mowa w ust. 1, mając na uwadze, że stawki tych opłat powinny 

zapewnić pokrycie kosztów ich przeprowadzenia.] 

<3. Minister właściwy do spraw transportu oraz minister właściwy do spraw żeglugi 

śródlądowej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych 

określą, w drodze rozporządzenia, sposób ustalania opłat za czynności, o których 

mowa w ust. 1, mając na uwadze, że stawki tych opłat powinny zapewnić pokrycie 

kosztów ich przeprowadzenia.> 

 

Art. 72. 

[Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia:] 

<Minister właściwy do spraw transportu oraz minister właściwy do spraw żeglugi 

śródlądowej określą, w drodze rozporządzenia:> 

1)   procedury oceny zgodności ciśnieniowych urządzeń transportowych, 
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2)   procedury ponownej oceny zgodności ciśnieniowych urządzeń transportowych, 

3)   procedury badań okresowych, pośrednich i nadzwyczajnych, 

4)   towary niebezpieczne innych klas niż klasa 2, przewożone ciśnieniowymi urządzeniami 

transportowymi, 

5)   sposób oznakowania ciśnieniowych urządzeń transportowych, 

6)   wzór znaku zgodności П 

- bior№c pod uwagк rodzaje ciњnieniowych urz№dzeс transportowych, stopieс 

stwarzanych przez nie zagroїeс oraz koniecznoњж ujednolicenia znaku zgodnoњci dla 

wszystkich ciњnieniowych urz№dzeс transportowych. 

 

[Art. 81. 

Minister właściwy do spraw transportu odpowiada za opracowanie i stosowanie procedur 

koniecznych do oceny, notyfikacji i dalszego monitorowania jednostek notyfikowanych 

biorących udział w procedurach związanych z ciśnieniowymi urządzeniami transportowymi.] 

 

<Art. 81. 

Za opracowanie i stosowanie procedur koniecznych do oceny, notyfikacji i dalszego 

monitorowania jednostek notyfikowanych biorących udział w procedurach związanych 

z ciśnieniowymi urządzeniami transportowymi odpowiada: 

1) minister właściwy do spraw transportu – w zakresie działalności związanej z 

przewozem drogowym oraz przewozem kolejowym towarów niebezpiecznych; 

2) minister właściwy do spraw żeglugi śródlądowej – w zakresie działalności związanej 

z przewozem żeglugą śródlądową towarów niebezpiecznych.> 

 

Art. 83. 

[1. Jednostka kontrolująca składa wniosek o autoryzację ministrowi właściwemu do spraw 

transportu.] 

<1. Jednostka kontrolująca składa wniosek o autoryzację: 

1) ministrowi właściwemu do spraw transportu – w przypadku działalności 

związanej z przewozem drogowym oraz przewozem kolejowym towarów 

niebezpiecznych; 
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2) ministrowi właściwemu do spraw żeglugi śródlądowej – w przypadku 

działalności związanej z przewozem żeglugą śródlądową towarów 

niebezpiecznych.> 

2. Do wniosku dołącza się opis: 

1)   działalności związanej z oceną zgodności, badaniami okresowymi, badaniami 

pośrednimi, badaniami nadzwyczajnymi i ponowną oceną zgodności; 

2)   procedur, o których mowa w pkt 1; 

3)   ciśnieniowych urządzeń transportowych, w odniesieniu do których jednostka wskazuje 

swoje kompetencje; 

4)   certyfikatu akredytacji wydanego przez Polskie Centrum Akredytacji, 

potwierdzającego, że dana jednostka kontrolująca spełnia wymagania, o których 

mowa w art. 85 ust. 1. 

3. Autoryzacji i zmiany jej zakresu dokonuje minister właściwy do spraw transportu, w 

drodze decyzji administracyjnej, w której określa zakres autoryzacji jednostki. 

 

Art. 89. 

1. [Jednostki notyfikowane informują ministra właściwego do spraw transportu: 

<Jednostki notyfikowane informują odpowiednio ministra właściwego do spraw 

transportu albo ministra właściwego do spraw żeglugi śródlądowej:> 

1)   o każdej odmowie, ograniczeniu, zawieszeniu lub wycofaniu certyfikatu; 

2)   o wszelkich okolicznościach, które mogą mieć wpływ na zakres i warunki autoryzacji; 

3)   o każdym wniosku o udzielenie informacji o przeprowadzonych działaniach, który 

otrzymały od właściwego organu wyspecjalizowanego; 

4)   na wniosek, o działalności wykonywanej w zakresie ich notyfikacji oraz o innej 

wykonywanej działalności, w tym o działalności transgranicznej i podwykonawstwie. 

2. Jednostki notyfikowane przekazują pozostałym jednostkom notyfikowanym prowadzącym 

podobną działalność w zakresie oceny zgodności, badań okresowych, badań pośrednich i 

badań nadzwyczajnych, obejmującą te same ciśnieniowe urządzenia transportowe, 

informacje na temat kwestii związanych z negatywnymi, a na wniosek również z 

pozytywnymi wynikami oceny zgodności. 

 

Art. 97. 
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[1. Nadzór nad przewozem towarów niebezpiecznych oraz nad jednostkami realizującymi 

zadania związane z tym przewozem, z zastrzeżeniem art. 98, sprawuje minister właściwy do 

spraw transportu.] 

<1. Nadzór nad przewozem towarów niebezpiecznych oraz nad jednostkami 

realizującymi zadania związane z tym przewozem, z zastrzeżeniem art. 98, sprawuje: 

1) minister właściwy do spraw transportu – w zakresie przewozu drogowego oraz 

przewozu koleją towarów niebezpiecznych; 

2) minister właściwy do spraw żeglugi śródlądowej – w zakresie przewozu żeglugą 

śródlądową towarów niebezpiecznych.> 

2. W ramach sprawowanego nadzoru minister właściwy do spraw transportu w szczególności 

sprawdza prawidłowość: 

1)   działań podejmowanych przez służby kontrolne, o których mowa w art. 99 ust. 1 pkt 1-

3; 

2)   wykonywania przez Dyrektora TDT zadań w zakresie: 

a)  prowadzenia ewidencji doradców, 

b)  prowadzenia ewidencji ekspertów ADN, ekspertów ADN do spraw przewozu gazów 

i ekspertów ADN do spraw przewozu chemikaliów oraz ewidencji podmiotów 

prowadzących kursy dla doradców, 

c)  wydawania świadectwa doradcy i świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR; 

3)   wykonywania zadań przez dyrektora urzędu żeglugi śródlądowej w zakresie 

wydawania świadectwa eksperta ADN, świadectwa eksperta ADN do spraw przewozu 

gazów, świadectwa eksperta ADN do spraw przewozu chemikaliów oraz świadectwa 

dopuszczenia statku ADN i tymczasowego świadectwa; 

4)   czynności wykonywanych przez marszałka województwa w zakresie wydawania 

zaświadczeń ADR. 

3. W ramach sprawowanego nadzoru minister właściwy do spraw transportu gromadzi 

informacje przekazywane przez: 

1)   organy, o których mowa w art. 17 ust. 1, w zakresie poważnych wypadków lub awarii 

związanych z przewozem towarów niebezpiecznych, 

2)   marszałków województw w zakresie określonym w art. 56 ust. 4, 

3)   służby kontrolne w zakresie określonym w art. 104 ust. 1 i 2 

- w celu, w szczególności, monitorowania zdarzeń z udziałem towarów niebezpiecznych 

oraz podejmowanych działań w związku z tymi zdarzeniami, monitorowania skali 
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naruszeń przepisów dotyczących przewozu towarów niebezpiecznych, a także 

monitorowania procesu szkolenia w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych. 

4. W przypadku stwierdzenia, w ramach nadzoru, nieprawidłowości w zakresie, o którym 

mowa w ust. 2, minister właściwy do spraw transportu może wydawać wiążące wytyczne i 

polecenia kierownikom jednostek organizacyjnych właściwych w tych sprawach. 

 

 

[Art. 104. 

1. Odpowiednio do posiadanych kompetencji Główny Inspektor Transportu Drogowego, 

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego oraz dyrektorzy urzędów żeglugi śródlądowej, w 

terminie do dnia 31 marca każdego roku kalendarzowego, przekazują ministrowi 

właściwemu do spraw transportu informacje dotyczące wysokości nałożonych kar za 

naruszenia dotyczące przewozu towarów niebezpiecznych oraz liczby: 

1)   przeprowadzonych kontroli w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych; 

2)   stwierdzonych naruszeń przepisów dotyczących przewozu towarów niebezpiecznych. 

2. Szef Służby Celnej, Komendant Główny Straży Granicznej i Komendant Główny Policji, w 

terminie do dnia 31 marca każdego roku kalendarzowego, przekazują ministrowi 

właściwemu do spraw transportu informacje, o których mowa w ust. 1. 

3. Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej, w terminie do dnia 31 marca każdego roku 

kalendarzowego, przekazuje Ministrowi Obrony Narodowej informacje, o których mowa w 

ust. 1, oraz o liczbie złożonych wniosków o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego.] 

 

<Art. 104. 

1. Odpowiednio do posiadanych kompetencji Główny Inspektor Transportu Drogowego 

i Prezes Urzędu Transportu Kolejowego, w terminie do dnia 31 marca każdego roku 

kalendarzowego, przekazują ministrowi właściwemu do spraw transportu informacje 

o wysokości nałożonych kar za naruszenia dotyczące przewozu towarów 

niebezpiecznych oraz liczbie przeprowadzonych kontroli w zakresie przewozu 

towarów niebezpiecznych i stwierdzonych naruszeń przepisów dotyczących przewozu 

towarów niebezpiecznych – w zakresie przewozu drogowego oraz przewozu koleją 

towarów niebezpiecznych. 

2. Szef Służby Celnej, Komendant Główny Straży Granicznej i Komendant Główny 

Policji, w terminie do dnia 31 marca każdego roku kalendarzowego, przekazują: 
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1) ministrowi właściwemu do spraw transportu informacje o wysokości nałożonych 

kar za naruszenia dotyczące przewozu towarów niebezpiecznych oraz liczbie 

przeprowadzonych kontroli w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych i 

stwierdzonych naruszeń przepisów dotyczących przewozu towarów 

niebezpiecznych – w zakresie przewozu drogowego oraz przewozu koleją towarów 

niebezpiecznych; 

2) ministrowi właściwemu do spraw żeglugi śródlądowej informacje o wysokości 

nałożonych kar za naruszenia dotyczące przewozu towarów niebezpiecznych oraz 

liczbie przeprowadzonych kontroli w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych 

i stwierdzonych naruszeń przepisów dotyczących przewozu towarów 

niebezpiecznych – w zakresie przewozu żeglugą śródlądową towarów 

niebezpiecznych. 

3. Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej, w terminie do dnia 31 marca każdego 

roku kalendarzowego, przekazuje Ministrowi Obrony Narodowej informacje o 

wysokości nałożonych kar za naruszenia dotyczące przewozu towarów 

niebezpiecznych oraz liczbie przeprowadzonych kontroli w zakresie przewozu 

towarów niebezpiecznych i stwierdzonych naruszeń przepisów dotyczących przewozu 

towarów niebezpiecznych, a także liczbie złożonych wniosków o wszczęcie 

postępowania dyscyplinarnego. 

4. Dyrektorzy urzędów żeglugi śródlądowej w terminie do dnia 31 marca każdego roku 

kalendarzowego, przekazują ministrowi właściwemu do spraw żeglugi śródlądowej 

informacje o wysokości nałożonych kar za naruszenia dotyczące przewozu towarów 

niebezpiecznych oraz liczbie przeprowadzonych kontroli w zakresie przewozu 

towarów niebezpiecznych i stwierdzonych naruszeń przepisów dotyczących przewozu 

towarów niebezpiecznych, a także liczbie złożonych wniosków o wszczęcie 

postępowania dyscyplinarnego – w zakresie przewozu żeglugą śródlądową towarów 

niebezpiecznych.> 

 

Art. 106. 

1. Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia: 

[1)   wzór formularza listy kontrolnej oraz formularza protokołu kontroli, stosowany przy 

kontroli przewozu towarów niebezpiecznych koleją i żeglugą śródlądową, a także 
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sposób i zakres ich wypełniania, uwzględniając konieczność ujednolicenia zakresu 

kontroli;] 

<1) wzór formularza listy kontrolnej stosowany przy kontroli w przewozie 

drogowym, żeglugą śródlądową i koleją towarów niebezpiecznych oraz wzór 

formularza protokołu kontroli stosowany przy kontroli przewozu towarów 

niebezpiecznych koleją i żeglugą śródlądową, a także sposób i zakres ich 

wypełniania, uwzględniając konieczność ujednolicenia zakresu kontroli;> 

2)   warunki techniczne dla torów do awaryjnego odstawiania uszkodzonych wagonów 

kolejowych przewożących towary niebezpieczne, uwzględniając konieczność 

zapewnienia bezpieczeństwa publicznego i bezpieczeństwa ruchu kolejowego; 

3)   wzór sprawozdania, o którym mowa w art. 105, uwzględniając zakres niezbędnych 

danych. 

<1a. Rozporządzenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, minister właściwy do spraw 

transportu wydaje w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw żeglugi 

śródlądowej.> 

2. Minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministrem właściwym do 

spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, warunki techniczne parkingów, na 

które są usuwane pojazdy przewożące towary niebezpieczne, wraz z miejscami 

przeładunkowymi towarów niebezpiecznych, uwzględniając konieczność zapewnienia 

bezpieczeństwa publicznego i ochronę środowiska. 

 

 

 

USTAWA z dnia 14 grudnia 2012 r. O ODPADACH (Dz. U. z 2013 r. poz. 21, z późn. zm.) 

 

Art. 24. 

1. Transport odpadów odbywa się zgodnie z wymaganiami w zakresie ochrony środowiska 

oraz bezpieczeństwa życia i zdrowia ludzi, w szczególności w sposób uwzględniający 

właściwości chemiczne i fizyczne odpadów, w tym stan skupienia, oraz zagrożenia, które 

mogą powodować odpady, w tym zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach 

wydanych na podstawie ust. 7. 

2. Transport odpadów niebezpiecznych odbywa się z zachowaniem przepisów 

obowiązujących przy transporcie towarów niebezpiecznych. 
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3. Zlecający usługę transportu odpadów jest obowiązany wskazać transportującemu odpady 

wykonującemu usługę transportu odpadów miejsce przeznaczenia odpadów oraz 

posiadacza odpadów, do którego należy dostarczyć odpady. 

4. Transportujący odpady wykonujący usługę transportu odpadów jest obowiązany dostarczyć 

odpady do miejsca przeznaczenia odpadów i przekazać je posiadaczowi odpadów, o 

którym mowa w ust. 3. 

5. Transportujący odpady wykonujący usługę transportu odpadów umieszcza indywidualny 

numer rejestrowy, o którym mowa w art. 54 ust. 1, na dokumentach związanych z tą 

usługą. 

6. Środki transportu odpadów są oznakowane w sposób zgodny z przepisami wydanymi na 

podstawie ust. 7. 

7. Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 

transportu <oraz ministrem właściwym do spraw żeglugi śródlądowej> określi, w 

drodze rozporządzenia, szczegółowe wymagania dla transportu odpadów, w tym dla 

środków transportu i sposobu transportowania, oraz oznakowanie środków transportu, 

biorąc pod uwagę właściwości odpadów i ich wpływ na środowisko oraz bezpieczeństwo 

życia i zdrowia ludzi. 

 

Art. 33. 

1. Posiadacz odpadów jest obowiązany do postępowania z odpadami w sposób zgodny z 

zasadami gospodarki odpadami, o których mowa w art. 16-31, w tym do prowadzenia 

procesów przetwarzania odpadów w taki sposób, aby procesy te oraz powstające w ich 

wyniku odpady nie stwarzały zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzi oraz dla środowiska, a 

także w sposób zgodny z przepisami o ochronie środowiska i planami gospodarki 

odpadami. 

2. Ministrowie właściwi do spraw: budownictwa, planowania i zagospodarowania 

przestrzennego oraz mieszkalnictwa, gospodarki, gospodarki morskiej, łączności, 

informatyzacji, rolnictwa, transportu, <żeglugi śródlądowej,> wewnętrznych, zdrowia 

oraz Minister Obrony Narodowej, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 

środowiska, każdy w zakresie swojego działania, mogą określić, w drodze rozporządzeń, 

szczegółowy sposób postępowania z niektórymi rodzajami odpadów, z wyłączeniem 

wymagań dla prowadzenia procesów przetwarzania, kierując się potrzebą zapewniania 

prawidłowego postępowania z odpadami. 
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3. Minister właściwy do spraw środowiska może określić, w drodze rozporządzenia, 

wymagania dla określonych procesów przetwarzania lub dla instalacji do przetwarzania 

odpadów, z wyjątkiem składowania na składowiskach odpadów i termicznego 

przekształcania w spalarniach odpadów lub współspalarniach odpadów, oraz wymagania 

dla odpadów powstających w wyniku tych procesów, kierując się zapobieganiem 

zagrożeniom dla życia lub zdrowia ludzi oraz dla środowiska, a także zapobieganiem 

nieprawidłowościom przy przetwarzaniu odpadów. 

4. Minister właściwy do spraw środowiska, wydając rozporządzenie, o którym mowa w ust. 3, 

może uwzględnić również wymagania tylko dla określonego rodzaju lub rodzajów 

odpadów. 

 

Art. 83. 

1. Dostęp do BDO posiadają: 

1)   minister właściwy do spraw środowiska, 

2)   administrator, jeżeli nie jest nim minister właściwy do spraw środowiska, 

3)   minister właściwy do spraw gospodarki, 

4)   minister właściwy do spraw rolnictwa, 

5)   minister właściwy do spraw transportu, 

6)   minister właściwy do spraw zdrowia, 

<6a) minister właściwy do spraw żeglugi śródlądowej,> 

7)   Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska i regionalni dyrektorzy ochrony środowiska, 

8)   Prezes Głównego Urzędu Statystycznego i dyrektorzy urzędów statystycznych, 

9)   Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej oraz dyrektorzy regionalnych 

zarządów gospodarki wodnej, 

10)  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i wojewódzkie 

fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej, 

11)  Główny Geodeta Kraju, 

12)  marszałek województwa, 

13)  wojewoda, 

14)  starosta, 

15)  wójt, burmistrz lub prezydent miasta, 

16)  organy Inspekcji Ochrony Środowiska, 

17)  organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej, 
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18)  zarząd związku międzygminnego utworzonego w celu realizacji zadań z zakresu 

gospodarki odpadami komunalnymi 

-   zwani dalej "użytkownikami", z tym że dostęp do rejestru odbywa się zgodnie z art. 49 

ust. 7. 

2. Użytkownicy posiadają uprawnienia do nieodpłatnego dostępu do BDO w zakresie 

związanym z ich kompetencjami i zadaniami. 

3. Administrator BDO współpracuje z Szefem Krajowego Centrum Informacji Kryminalnej w 

zakresie niezbędnym do realizacji jego zadań ustawowych. 

 

 

 

USTAWA z dnia 21 czerwca 2013 r. O ZMIANIE NIEKTÓRYCH USTAW 

DOTYCZĄCYCH PRAW PASAŻERÓW PODRÓŻUJĄCYCH DROGĄ MORSKĄ I 

DROGĄ WODNĄ ŚRÓDLĄDOWĄ (Dz. U. poz. 1014 oraz z 2014 r. poz. 1554) 

 

Art. 6. 

1. W latach 2013-2022 maksymalny limit wydatków budżetu państwa będący skutkiem 

finansowym ustawy wynosi w: 

1)   2013 r. - 134.000 zł; 

2)   2014 r. - 118.000 zł; 

3)   2015 r. - 121.000 zł; 

4)   2016 r. - 123.000 zł; 

5)   2017 r. - 127.000 zł; 

6)   2018 r. - 130.000 zł; 

7)   2019 r. - 133.400 zł; 

8)   2020 r. - 136.760 zł; 

9)   2021 r. - 140.000 zł; 

10)  2022 r. - 143.600 zł. 

2. W przypadku przekroczenia lub zagrożenia przekroczenia przyjętego na dany rok 

budżetowy maksymalnego limitu wydatków, o którym mowa w ust. 1, zostaną 

zastosowane mechanizmy korygujące polegające na racjonalizacji wykonywania działań, 

przy jednoczesnym zapewnieniu właściwego poziomu ochrony praw pasażerów 

przewidzianych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1177/2010 z 
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dnia 24 listopada 2010 r. o prawach pasażerów podróżujących drogą morską i drogą wodną 

śródlądową oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 (Dz. Urz. UE L 334 z 

17.12.2010, str. 1, z późn. zm.). 

3. Organem właściwym do monitorowania wykorzystania limitu wydatków, o którym mowa 

w ust. 1, oraz wdrożenia mechanizmów korygujących, o których mowa w ust. 2, jest 

minister właściwy do spraw gospodarki morskiej działający w porozumieniu z [ministrem 

właściwym do spraw transportu] <ministrem właściwym do spraw żeglugi 

śródlądowej>. 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 24 lipca 2015 r. O KONTROLI NIEKTÓRYCH INWESTYCJI (Dz. U. z 

2016 r. poz. 980) 

 

Art. 13. 

1. Tworzy się Komitet Konsultacyjny jako organ doradczy organu kontroli. 

2. Do zadań Komitetu Konsultacyjnego należy zapewnienie doradztwa organowi kontroli w 

zakresie objętym ustawą, w szczególności: 

1)   przedstawienie, w terminie określonym przez organ kontroli rekomendacji, 

obejmującej uzasadnienie faktyczne i prawne w zakresie zasadności wydania decyzji, 

o których mowa w art. 11 lub art. 12 ust. 6; 

2)   przedstawienie opinii w sprawach określonych przez organ kontroli. 

3. W skład Komitetu Konsultacyjnego wchodzą przedstawiciele: 

1)   ministra właściwego do spraw zagranicznych; 

2)   Ministra Obrony Narodowej; 

3)   ministra właściwego do spraw wewnętrznych; 

4)   ministra właściwego do spraw gospodarki; 

5)   ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa; 

6)   ministra właściwego do spraw środowiska; 

7)   ministra właściwego do spraw rolnictwa; 

8)   ministra właściwego do spraw administracji publicznej; 

9)   ministra właściwego do spraw transportu; 
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10)  ministra właściwego do spraw informatyzacji; 

10a)  ministra właściwego do spraw gospodarki złożami kopalin; 

10b)  ministra właściwego do spraw energii; 

10c)  ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej; 

<10d) ministra właściwego do spraw żeglugi śródlądowej;> 

11)  Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego; 

12)  Szefa Agencji Wywiadu; 

13)  Dyrektora Rządowego Centrum Bezpieczeństwa; 

14)  Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego; 

15)  Szefa Służby Wywiadu Wojskowego; 

16)  Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki; 

17)  Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej. 

4. Członkiem Komitetu Konsultacyjnego może być osoba, która posiada poświadczenie 

bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "tajne". 

5. Członków Komitetu Konsultacyjnego powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw 

Skarbu Państwa, wskazując jednocześnie Przewodniczącego Komitetu Konsultacyjnego. 

 

 

 


