
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 2 grudnia 2016 r.  

o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców 

 

(druk nr 361) 

 

 

U S T A W A   z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r. poz. 380, 585 i 

1579) 

Art. 109
4
. 

 § 1. Prokura może być udzielona kilku osobom łącznie (prokura łączna) lub oddzielnie. 

<§ 1
1
. Prokura może obejmować umocowanie także albo wyłącznie do dokonywania 

czynności wspólnie z członkiem organu zarządzającego lub wspólnikiem 

uprawnionym do reprezentowania handlowej spółki osobowej.> 

[§ 2. Kierowane do przedsiębiorcy oświadczenia lub doręczenia pism mogą być dokonywane 

wobec jednej z osób, którym udzielono prokury łącznie.] 

<§ 2. Kierowane do przedsiębiorcy oświadczenia lub doręczenia pism mogą być 

dokonywane wobec jednej z osób, którym udzielono prokury.> 

 

Art. 109
8
. 

§ 1. Udzielenie i wygaśnięcie prokury przedsiębiorca powinien zgłosić do rejestru 

przedsiębiorców. 

[§ 2. Zgłoszenie o udzieleniu prokury powinno określać jej rodzaj, a w przypadku prokury 

łącznej także sposób jej wykonywania.] 

<§ 2. Zgłoszenie o udzieleniu prokury powinno określać jej rodzaj, a w przypadku 

prokury łącznej oraz prokury, o której mowa w art. 109
4 

§ 1
1
, także sposób jej 

wykonywania.> 

[Art. 115. 

Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na dzień uznany ustawowo za wolny 

od pracy, termin upływa dnia następnego.] 
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<Art. 115. 

Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na dzień uznany ustawowo za 

wolny od pracy lub na sobotę, termin upływa następnego dnia, który nie jest dniem 

wolnym od pracy ani sobotą.> 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666) 

 

Art. 77
2
. 

 [§ 1. Pracodawca zatrudniający co najmniej 20 pracowników, nieobjętych zakładowym 

układem zbiorowym pracy ani ponadzakładowym układem zbiorowym pracy 

odpowiadającym wymaganiom określonym w § 3, ustala warunki wynagradzania za pracę 

w regulaminie wynagradzania.] 

<§ 1. Pracodawca zatrudniający co najmniej 50 pracowników, nieobjętych zakładowym 

układem zbiorowym pracy ani ponadzakładowym układem zbiorowym pracy 

odpowiadającym wymaganiom określonym w § 3, ustala warunki wynagradzania za 

pracę w regulaminie wynagradzania.> 

<§ 1
1
. Pracodawca zatrudniający mniej niż 50 pracowników, nieobjętych zakładowym 

układem zbiorowym pracy ani ponadzakładowym układem zbiorowym pracy 

odpowiadającym wymaganiom określonym w § 3, może ustalić warunki 

wynagradzania za pracę w regulaminie wynagradzania
.
 

§ 1
2
. Pracodawca zatrudniający co najmniej 20 i mniej niż 50 pracowników, nieobjętych 

zakładowym układem zbiorowym pracy ani ponadzakładowym układem zbiorowym 

pracy odpowiadającym wymaganiom określonym w § 3, ustala warunki 

wynagradzania za pracę w regulaminie wynagradzania, jeżeli zakładowa organizacja 

związkowa wystąpi z wnioskiem o jego ustalenie.> 

[§ 2. W regulaminie wynagradzania, o którym mowa w § 1, pracodawca może ustalić także 

inne świadczenia związane z pracą i zasady ich przyznawania.] 

<§ 2. W regulaminie wynagradzania pracodawca może ustalić także inne świadczenia 

związane z pracą i zasady ich przyznawania.> 

§ 3. Regulamin wynagradzania obowiązuje do czasu objęcia pracowników zakładowym 

układem zbiorowym pracy lub ponadzakładowym układem zbiorowym pracy ustalającym 



- 3 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

warunki wynagradzania za pracę oraz przyznawania innych świadczeń związanych z 

pracą w zakresie i w sposób umożliwiający określanie, na jego podstawie, 

indywidualnych warunków umów o pracę. 

§ 4. Regulamin wynagradzania ustala pracodawca. Jeżeli u danego pracodawcy działa 

zakładowa organizacja związkowa, pracodawca uzgadnia z nią regulamin wynagradzania. 

§ 5. Do regulaminu wynagradzania stosuje się odpowiednio przepisy art. 239 § 3, art. 241
12

 § 

2, art. 241
13

 oraz art. 241
26

 § 2. 

§ 6. Regulamin wynagradzania wchodzi w życie po upływie dwóch tygodni od dnia podania 

go do wiadomości pracowników, w sposób przyjęty u danego pracodawcy. 

 

Art. 97. 

[§ 1. W związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy pracodawca jest 

obowiązany niezwłocznie wydać pracownikowi świadectwo pracy. Wydanie świadectwa 

pracy nie może być uzależnione od uprzedniego rozliczenia się pracownika z pracodawcą. 

§ 1
1
. Jeżeli pracownik pozostaje w zatrudnieniu u tego samego pracodawcy na podstawie 

umowy o pracę zawartej na okres próbny lub umowy o pracę zawartej na czas określony, 

pracodawca jest obowiązany wydać pracownikowi świadectwo pracy obejmujące 

zakończone okresy zatrudnienia na podstawie takich umów, zawartych w okresie 24 

miesięcy, począwszy od dnia zawarcia pierwszej z tych umów. 

§ 1
2
. Świadectwo pracy wydaje się w dniu upływu terminu, o którym mowa w § 1

1
. Jeżeli 

jednak rozwiązanie lub wygaśnięcie umowy o pracę nawiązanej przed upływem 24 

miesięcy przypada po upływie tego terminu, świadectwo pracy wydaje się w dniu 

rozwiązania lub wygaśnięcia takiej umowy o pracę. 

§ 1
3
. Pracownik, o którym mowa w § 1

1
, może w każdym czasie żądać wydania świadectwa 

pracy w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem każdej umowy o pracę wymienionej w 

tym przepisie lub świadectwa pracy dotyczącego łącznego okresu zatrudnienia na 

podstawie takich umów, przypadającego przed zgłoszeniem żądania wydania świadectwa 

pracy. Pracodawca jest obowiązany wydać świadectwo pracy w ciągu 7 dni od dnia 

złożenia pisemnego wniosku pracownika.] 

<§ 1. W związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy pracodawca jest 

obowiązany niezwłocznie wydać pracownikowi świadectwo pracy, jeżeli nie zamierza 

nawiązać z nim kolejnego stosunku pracy w ciągu 7 dni od dnia rozwiązania lub 
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wygaśnięcia poprzedniego stosunku pracy. Świadectwo pracy dotyczy okresu lub 

okresów zatrudnienia, za które dotychczas nie wydano świadectwa pracy. 

§ 1
1
. W przypadku nawiązania z tym samym pracownikiem kolejnego stosunku pracy w 

ciągu 7 dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniego stosunku pracy, 

pracodawca jest obowiązany wydać pracownikowi świadectwo pracy wyłącznie na 

jego wniosek, złożony w postaci papierowej lub elektronicznej; wniosek może być 

złożony w każdym czasie i dotyczyć wydania świadectwa pracy dotyczącego 

poprzedniego okresu zatrudnienia albo wszystkich okresów zatrudnienia, za które 

dotychczas nie wydano świadectwa pracy. 

§ 1
2
. W przypadku, o którym mowa w § 1

1
, pracodawca jest obowiązany wydać 

pracownikowi świadectwo pracy w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku. 

§ 1
3
. Wydanie świadectwa pracy nie może być uzależnione od uprzedniego rozliczenia 

się pracownika z pracodawcą.> 

§ 2. W świadectwie pracy należy podać informacje dotyczące okresu i rodzaju wykonywanej 

pracy, zajmowanych stanowisk, trybu rozwiązania albo okoliczności wygaśnięcia 

stosunku pracy, a także inne informacje niezbędne do ustalenia uprawnień pracowniczych 

i uprawnień z ubezpieczenia społecznego. Ponadto w świadectwie pracy zamieszcza się 

wzmiankę o zajęciu wynagrodzenia za pracę w myśl przepisów o postępowaniu 

egzekucyjnym. Na żądanie pracownika w świadectwie pracy należy podać także 

informację o wysokości i składnikach wynagrodzenia oraz o uzyskanych kwalifikacjach. 

§ 2
1
. Pracownik może w ciągu 7 dni od otrzymania świadectwa pracy wystąpić z wnioskiem 

do pracodawcy o sprostowanie świadectwa. W razie nieuwzględnienia wniosku 

pracownikowi przysługuje, w ciągu 7 dni od zawiadomienia o odmowie sprostowania 

świadectwa pracy, prawo wystąpienia z żądaniem jego sprostowania do sądu pracy. 

§ 3. Jeżeli z orzeczenia sądu pracy wynika, że rozwiązanie z pracownikiem umowy o pracę 

bez wypowiedzenia z jego winy nastąpiło z naruszeniem przepisów o rozwiązywaniu w 

tym trybie umów o pracę, pracodawca jest obowiązany zamieścić w świadectwie pracy 

informację, że rozwiązanie umowy o pracę nastąpiło za wypowiedzeniem dokonanym 

przez pracodawcę. 

[§ 4. Minister Pracy i Polityki Socjalnej
(4)

 określi, w drodze rozporządzenia, szczegółową 

treść świadectwa pracy oraz sposób i tryb jego wydawania i prostowania.] 

<§ 4. Minister właściwy do spraw pracy określi, w drodze rozporządzenia, szczegółową 

treść świadectwa pracy, sposób i tryb jego wydawania, prostowania i uzupełniania 
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oraz pomocniczy wzór świadectwa pracy, biorąc pod uwagę konieczność 

zapewnienia właściwej realizacji celów, jakim służą informacje zawarte w 

świadectwie pracy.> 

Art. 104. 

 § 1. Regulamin pracy ustala organizację i porządek w procesie pracy oraz związane z tym 

prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników. 

<§ 1
1
. Pracodawca zatrudniający co najmniej 50 pracowników wprowadza regulamin 

pracy, chyba że w zakresie przewidzianym w § 1 obowiązują postanowienia układu 

zbiorowego pracy.> 

[§ 2. Regulaminu pracy nie wprowadza się, jeżeli w zakresie przewidzianym w § 1 obowiązują 

postanowienia układu zbiorowego pracy lub gdy pracodawca zatrudnia mniej niż 20 

pracowników.] 

<§ 2. Pracodawca zatrudniający mniej niż 50 pracowników może wprowadzić regulamin 

pracy, chyba że w zakresie przewidzianym w § 1 obowiązują postanowienia układu 

zbiorowego pracy.> 

<§ 3. Pracodawca zatrudniający co najmniej 20 i mniej niż 50 pracowników wprowadza 

regulamin pracy, jeżeli zakładowa organizacja związkowa wystąpi z wnioskiem o 

jego wprowadzenie, chyba że w zakresie przewidzianym w § 1 obowiązują 

postanowienia układu zbiorowego pracy.> 

 

Art. 125. 

 § 1. Na zasadach określonych w art. 124 pracownicy mogą przyjąć wspólną 

odpowiedzialność materialną za mienie powierzone im łącznie z obowiązkiem wyliczenia 

się. [Podstawą łącznego powierzenia mienia jest umowa o współodpowiedzialności 

materialnej, zawarta na piśmie przez pracowników z pracodawcą.] <Podstawą łącznego 

powierzenia mienia jest umowa o współodpowiedzialności materialnej, zawarta 

przez pracowników z pracodawcą na piśmie pod rygorem nieważności.> 

§ 2. Pracownicy ponoszący wspólną odpowiedzialność materialną odpowiadają w częściach 

określonych w umowie. Jednakże w razie ustalenia, że szkoda w całości lub w części 

została spowodowana przez niektórych pracowników, za całość szkody lub za stosowną 

jej część odpowiadają tylko sprawcy szkody. 
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[Art. 264. 

§ 1. Odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę wnosi się do sądu pracy w ciągu 7 dni od 

dnia doręczenia pisma wypowiadającego umowę o pracę. 

§ 2. Żądanie przywrócenia do pracy lub odszkodowania wnosi się do sądu pracy w ciągu 14 

dni od dnia doręczenia zawiadomienia o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia 

lub od dnia wygaśnięcia umowy o pracę. 

§ 3. Żądanie nawiązania umowy o pracę wnosi się do sądu pracy w ciągu 14 dni od dnia 

doręczenia zawiadomienia o odmowie przyjęcia do pracy.] 

 

<Art. 264. 

§ 1. Odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę wnosi się do sądu pracy w ciągu 21 

dni od dnia doręczenia pisma wypowiadającego umowę o pracę. 

§ 2. Żądanie przywrócenia do pracy lub odszkodowania wnosi się do sądu pracy w ciągu 

21 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o rozwiązaniu umowy o pracę bez 

wypowiedzenia lub od dnia wygaśnięcia umowy o pracę. 

§ 3. Żądanie nawiązania umowy o pracę wnosi się do sądu pracy w ciągu 21 dni od dnia 

doręczenia zawiadomienia o odmowie przyjęcia do pracy.> 

 

 

 

U S T A W A  z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 i 

1920) 

Art. 29. 

1. Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości 

przyległych do drogi, po uzyskaniu, w drodze decyzji administracyjnej, zezwolenia 

zarządcy drogi na lokalizację zjazdu lub przebudowę zjazdu, z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. W przypadku budowy lub przebudowy drogi budowa lub przebudowa zjazdów dotychczas 

istniejących należy do zarządcy drogi. 

3. Zezwolenie na lokalizację zjazdu, o którym mowa w ust. 1, wydaje się na czas 

nieokreślony, z zastrzeżeniem ust. 5. W zezwoleniu na lokalizację zjazdu określa się 

miejsce lokalizacji zjazdu i jego parametry techniczne, a w zezwoleniu na przebudowę 

zjazdu - jego parametry techniczne, a także zamieszcza się, w przypadku obu zezwoleń, 

pouczenie o obowiązku: 
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[1)   uzyskania przed rozpoczęciem prac budowlanych pozwolenia na budowę, a w przypadku 

przebudowy zjazdu dokonania zgłoszenia budowy albo wykonania robót budowlanych 

oraz uzyskania zezwolenia zarządcy drogi na prowadzenie robót w pasie drogowym; 

2)   uzgodnienia z zarządcą drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, projektu 

budowlanego zjazdu.] 

<1) przed rozpoczęciem robót budowlanych: 

a) dokonania czynności wymaganych przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – 

Prawo budowlane, 

b) uzyskania zezwolenia zarządcy drogi na prowadzenie robót w pasie drogowym; 

2) uzgodnienia z zarządcą drogi projektu budowlanego zjazdu – o ile projekt 

budowlany jest wymagany.> 

4. Ze względu na wymogi wynikające z warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

drogi publiczne, zarządca drogi może odmówić wydania zezwolenia na lokalizację zjazdu 

lub jego przebudowę albo wydać zezwolenie na lokalizację zjazdu na czas określony. 

5. Decyzja o wydaniu zezwolenia na lokalizację zjazdu, o którym mowa w ust. 1, wygasa, 

jeżeli w ciągu 3 lat od jego wydania zjazd nie został wybudowany. 

<6. Budowa lub przebudowa zjazdu na podstawie zezwolenia, o którym mowa w ust. 1, 

nie wymaga uzyskania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.> 

 

Art. 29a. 

1. Za wybudowanie lub przebudowę zjazdu: 

1)   bez zezwolenia zarządcy drogi, 

[2)   o powierzchni większej niż określona w zatwierdzonym projekcie budowlanym 

zjazdu] 

<2) o parametrach innych niż określone w zezwoleniu zarządcy drogi> 

- zarządca drogi wymierza, w drodze decyzji administracyjnej, karę pieniężną w 

wysokości 10-krotności opłaty ustalanej zgodnie z art. 40 ust. 4. 

2. Karę, o której mowa w ust. 1, zarządca drogi wymierza również za użytkowanie zjazdu po 

terminie określonym w zezwoleniu zarządcy drogi. 

3. Termin płatności kary, o której mowa w ust. 1, wynosi 14 dni od dnia, w którym decyzja 

ustalająca jej wysokość stała się ostateczna. 
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U S T A W A   z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. 

z 2016 r. poz. 800)  

Art. 3. 

[1. Fundusz tworzą, z zastrzeżeniem ust. 2, pracodawcy zatrudniający według stanu na dzień 

1 stycznia danego roku co najmniej 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty.] 

<1. Fundusz tworzą pracodawcy zatrudniający według stanu na dzień 1 stycznia danego 

roku co najmniej 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty.> 

1a. (uchylony) 

1b. (uchylony) 

<1c. Pracodawcy zatrudniający według stanu na dzień 1 stycznia danego roku, co 

najmniej 20 i mniej niż 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty, tworzą 

Fundusz na wniosek zakładowej organizacji związkowej.> 

2. Pracodawcy prowadzący działalność w formie jednostek budżetowych i samorządowych 

zakładów budżetowych tworzą Fundusz, bez względu na liczbę zatrudnianych 

pracowników. 

[3. Pracodawcy zatrudniający według stanu na dzień 1 stycznia danego roku mniej niż 20 

pracowników w przeliczeniu na pełne etaty, z zastrzeżeniem ust. 2, mogą tworzyć Fundusz 

do wysokości i na zasadach określonych w art. 5 lub mogą wypłacać świadczenie 

urlopowe, o którym mowa w ust. 4-6.] 

<3. Pracodawcy zatrudniający według stanu na dzień 1 stycznia danego roku mniej niż 

50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty mogą tworzyć Fundusz do wysokości i 

na zasadach określonych w art. 5 lub mogą wypłacać świadczenie urlopowe, o 

którym mowa w ust. 4–6.> 

3a. Pracodawcy, o których mowa w ust. 3, nieobjęci układem zbiorowym pracy oraz 

niezobowiązani do wydania regulaminu wynagradzania, informacje w sprawie 

nietworzenia Funduszu i niewypłacania świadczenia urlopowego przekazują 

pracownikom w pierwszym miesiącu danego roku kalendarzowego, w sposób przyjęty u 

danego pracodawcy. 

3b. [U pracodawców, o których mowa w ust. 3, zatrudniających co najmniej 20 pracowników, 

objętych układem zbiorowym pracy, postanowienia w sprawie nietworzenia Funduszu i 

niewypłacania świadczenia urlopowego zawiera się w układzie zbiorowym pracy.] <U 

pracodawców, o których mowa w ust. 3, zatrudniających co najmniej 

50 pracowników, objętych układem zbiorowym pracy, postanowienia w sprawie 
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nietworzenia Funduszu i niewypłacania świadczenia urlopowego zawiera się 

w układzie zbiorowym pracy.> Jeżeli u takich pracodawców pracownicy nie są objęci 

układem zbiorowym pracy, postanowienia w sprawie nietworzenia Funduszu i 

niewypłacania świadczenia urlopowego zawiera się w regulaminie wynagradzania; art. 4 

ust. 3 stosuje się odpowiednio. 

4. Wysokość świadczenia urlopowego, o którym mowa w ust. 3, nie może przekroczyć 

wysokości odpisu podstawowego, określonego w art. 5 ust. 2, 2a i 3 - odpowiedniego do 

rodzaju zatrudnienia pracownika, z tym że wysokość świadczenia dla zatrudnionych, o 

których mowa w art. 5 ust. 2 i 3, ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy 

pracownika. 

5. Świadczenie urlopowe, o którym mowa w ust. 4, wypłaca pracodawca raz w roku każdemu 

pracownikowi korzystającemu w danym roku kalendarzowym z urlopu wypoczynkowego 

w wymiarze co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych. 

5a. Wypłata świadczenia urlopowego następuje nie później niż w ostatnim dniu 

poprzedzającym rozpoczęcie urlopu wypoczynkowego, o którym mowa w ust. 5. 

6. Świadczenie urlopowe, o którym mowa w ust. 4, nie podlega składce na ubezpieczenie 

społeczne pracowników. 

7. (uchylony). 

Art. 4. 

[1. U pracodawców, o których mowa w art. 3 ust. 1, układ zbiorowy pracy może dowolnie 

kształtować wysokość odpisu na Fundusz; może również postanawiać, że Fundusz nie 

będzie tworzony. 

2. U pracodawców określonych w art. 3 ust. 1, których pracownicy nie są objęci układem 

zbiorowym pracy, postanowienia w sprawach, o których mowa w ust. 1, może zawierać 

regulamin wynagradzania.] 

<1. U pracodawców, o których mowa w art. 3 ust. 1 i 1c, układ zbiorowy pracy może 

dowolnie kształtować wysokość odpisu na Fundusz; może również postanawiać, że 

Fundusz nie będzie tworzony. 

2. U pracodawców określonych w art. 3 ust. 1 i 1c, których pracownicy nie są objęci 

układem zbiorowym pracy, postanowienia w sprawach, o których mowa w ust. 1, 

może zawierać regulamin wynagradzania.> 

3. Jeżeli u pracodawcy, o którym mowa w ust. 2, nie działa zakładowa organizacja 

związkowa, postanowienia regulaminu wynagradzania w sprawie wysokości odpisu na 
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Fundusz lub nietworzenia Funduszu wymagają uzgodnienia z pracownikiem, o którym 

mowa w art. 8 ust. 2. 

Art. 6a. 

 1. Pracodawca, rozpoczynający działalność w roku kalendarzowym, zobowiązany do 

utworzenia Funduszu, dokonuje, z zastrzeżeniem ust. 1a, odpisu na Fundusz od 

następnego roku kalendarzowego. 

[1a. Jeżeli rozpoczęcie działalności następuje w roku kalendarzowym w wyniku 

komercjalizacji, przejęcia, podziału lub połączenia zakładu lub jego części z 

równoczesnym przejęciem pracowników, pracodawca zatrudniający co najmniej 20 

pracowników w przeliczeniu na pełne etaty oraz pracodawca, o którym mowa w art. 3 ust. 

2, tworzą Fundusz.] 

<1a. Jeżeli rozpoczęcie działalności następuje w roku kalendarzowym w wyniku 

komercjalizacji, przejęcia, podziału lub połączenia zakładu lub jego części 

z równoczesnym przejęciem pracowników, pracodawca zatrudniający co najmniej 

50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty oraz pracodawca, o którym mowa 

w art. 3 ust. 1c i 2, tworzą Fundusz.> 

2. (uchylony). 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290, 961, 

1165 i 1250)  

Art. 3. 

Ilekroć w ustawie jest mowa o: 

1)   obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć budynek, budowlę bądź obiekt małej 

architektury, wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu 

zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z użyciem wyrobów budowlanych; 

2)   budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z 

gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada 

fundamenty i dach; 

2a)  budynku mieszkalnym jednorodzinnym - należy przez to rozumieć budynek wolno 

stojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący 

zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w 



- 11 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego 

lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 

30% powierzchni całkowitej budynku; 

3)   budowli - należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub 

obiektem małej architektury, jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, 

tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale 

związane z gruntem tablice reklamowe i urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne 

(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje 

przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, 

stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla 

pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części 

budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych, elektrowni 

jądrowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne 

pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową; 

3a)  obiekcie liniowym - należy przez to rozumieć obiekt budowlany, którego 

charakterystycznym parametrem jest długość, w szczególności droga wraz ze zjazdami, 

linia kolejowa, wodociąg, kanał, gazociąg, ciepłociąg, rurociąg, linia i trakcja 

elektroenergetyczna, linia kablowa nadziemna i, umieszczona bezpośrednio w ziemi, 

podziemna, wał przeciwpowodziowy oraz kanalizacja kablowa, przy czym kable w niej 

zainstalowane nie stanowią obiektu budowlanego lub jego części ani urządzenia 

budowlanego; 

4)   obiekcie małej architektury - należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w 

szczególności: 

a)  kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury, 

b)  posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 

c)  użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, 

huśtawki, drabinki, śmietniki; 

5)   tymczasowym obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć obiekt budowlany 

przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości 

technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt 

budowlany niepołączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony 

sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, 

urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe; 
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6)   budowie - należy przez to rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego w określonym 

miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego; 

7)   robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 

przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego; 

7a)  przebudowie - należy przez to rozumieć wykonywanie robót budowlanych, w wyniku 

których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu 

budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia 

zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji; w przypadku dróg są 

dopuszczalne zmiany charakterystycznych parametrów w zakresie niewymagającym 

zmiany granic pasa drogowego; 

8)   remoncie - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym 

robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących 

bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych 

niż użyto w stanie pierwotnym; 

9)   urządzeniach budowlanych - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z 

obiektem budowlanym, zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego 

przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub 

gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod 

śmietniki; 

10)  terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 

budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy; 

11)  prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - należy przez to rozumieć 

tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, 

ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego 

uprawnienia do wykonywania robót budowlanych; 

12)  pozwoleniu na budowę - należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą 

na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż 

budowa obiektu budowlanego; 

13)  dokumentacji budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z 

załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych 

i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty 

geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu - 

także dziennik montażu; 
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14)  dokumentacji powykonawczej - należy przez to rozumieć dokumentację budowy z 

naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi 

pomiarami powykonawczymi; 

15)  terenie zamkniętym - należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w 

przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego; 

16)  (uchylony); 

[17)  właściwym organie - należy przez to rozumieć organy administracji architektoniczno-

budowlanej i nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości, określonej w rozdziale 

8;] 

18)  (uchylony); 

19)  organie samorządu zawodowego - należy przez to rozumieć organy określone w ustawie 

z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów 

budownictwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 1946 oraz z 2016 r. poz. 65); 

20)  obszarze oddziaływania obiektu - należy przez to rozumieć teren wyznaczony w 

otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających 

związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego 

terenu; 

21)  (uchylony); 

22)  (uchylony); 

23)  (uchylony). 

 

uwaga: 

użyte w: 

a) art. 9 w ust. 2 oraz w ust. 3 w zdaniu pierwszym,  

b) art. 19 w ust. 1,  

c) art. 20 w ust. 1 w pkt 4 we wprowadzeniu do wyliczenia,  

d) art. 30 w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia oraz w ust. 5c, w ust. 6 we 

wprowadzeniu do wyliczenia i w ust. 7 we wprowadzeniu do wyliczenia,  

e) art. 30a we wprowadzeniu do wyliczenia,  

f) art. 31 w ust. 2, w ust. 3 we wprowadzeniu do wyliczenia i w ust. 4,  

g) art. 33 w ust. 5,  

h) art. 35 w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia, w ust. 3–5 oraz w ust. 6 we 

wprowadzeniu do wyliczenia,  
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i) art. 36 w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia,  

j) art. 36a w ust. 1a i 2,  

k) art. 38 w ust. 1–3,  

l) art. 39 w ust. 3,  

m) art. 42 w ust. 3,  

n) art. 43 w ust. 2,  

o) art. 45 w ust. 1,  

p) art. 47 w ust. 2,  

q) art. 71 w ust. 2–4 i w ust. 5 we wprowadzeniu do wyliczenia 

– w różnych przypadkach wyrazy „właściwy organ” zastępuje się użytymi w 

odpowiednich przypadkach wyrazami <organ administracji 

architektoniczno-budowlanej> 

 

Art.  9. 

1. W przypadkach szczególnie uzasadnionych dopuszcza się odstępstwo od przepisów 

techniczno-budowlanych, o których mowa w art. 7. Odstępstwo nie może powodować 

zagrożenia życia ludzi lub bezpieczeństwa mienia, a w stosunku do obiektów, o których 

mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4 - ograniczenia dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz 

nie powinno powodować pogorszenia warunków zdrowotno-sanitarnych i użytkowych, a 

także stanu środowiska, po spełnieniu określonych warunków zamiennych. 

2. Właściwy organ, po uzyskaniu upoważnienia ministra, który ustanowił przepisy 

techniczno-budowlane, w drodze postanowienia, udziela bądź odmawia zgody na 

odstępstwo. 

3. Wniosek do ministra, o którym mowa w ust. 2, w sprawie upoważnienia do udzielenia 

zgody na odstępstwo właściwy organ składa przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na 

budowę. Wniosek powinien zawierać: 

1)   charakterystykę obiektu oraz, w miarę potrzeby, projekt zagospodarowania działki lub 

terenu, a jeżeli odstępstwo mogłoby mieć wpływ na środowisko lub nieruchomości 

sąsiednie - również projekty zagospodarowania tych nieruchomości, z 

uwzględnieniem istniejącej i projektowanej zabudowy; 

2)   szczegółowe uzasadnienie konieczności wprowadzenia odstępstwa; 

3)   propozycje rozwiązań zamiennych; 
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4)   pozytywną opinię wojewódzkiego konserwatora zabytków w odniesieniu do obiektów 

budowlanych wpisanych do rejestru zabytków oraz innych obiektów budowlanych 

usytuowanych na obszarach objętych ochroną konserwatorską; 

5)   w zależności od potrzeb - pozytywną opinię innych zainteresowanych organów. 

4. Minister, o którym mowa w ust. 2, może uzależnić upoważnienie do wyrażenia zgody na 

odstępstwo od spełnienia dodatkowych warunków. 

 

Art. 19. 

1. Właściwy organ może w decyzji o pozwoleniu na budowę nałożyć na inwestora obowiązek 

ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego, a także obowiązek zapewnienia nadzoru 

autorskiego, w przypadkach uzasadnionych wysokim stopniem skomplikowania obiektu 

lub robót budowlanych bądź przewidywanym wpływem na środowisko. 

2. 
(6)

 Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania 

przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje obiektów 

budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru 

inwestorskiego, oraz listę obiektów budowlanych i kryteria techniczne, jakimi powinien 

kierować się [organ] <organ administracji architektoniczno-budowlanej> podczas 

nakładania na inwestora obowiązku ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego. 

 

Art. 28. 

 1. Roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie decyzji o pozwoleniu na 

budowę, z zastrzeżeniem art. 29-31. 

<1a. Decyzję o pozwoleniu na budowę wydaje organ administracji architektoniczno-

budowlanej.> 

2. Stronami w postępowaniu w sprawie pozwolenia na budowę są: inwestor oraz właściciele, 

użytkownicy wieczyści lub zarządcy nieruchomości znajdujących się w obszarze 

oddziaływania obiektu. 

3. Przepisu art. 31 Kodeksu postępowania administracyjnego nie stosuje się w postępowaniu 

w sprawie pozwolenia na budowę. 

4. Przepisów ust. 2 i 3 nie stosuje się w postępowaniu w sprawie pozwolenia na budowę 

wymagającym udziału społeczeństwa zgodnie z przepisami ustawy z dnia 3 października 

2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w 
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ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 

1235, z późn. zm.). 

Art. 29. 

1. Pozwolenia na budowę nie wymaga budowa: 

1)   obiektów gospodarczych związanych z produkcją rolną i uzupełniających zabudowę 

zagrodową w ramach istniejącej działki siedliskowej: 

a)  parterowych budynków gospodarczych o powierzchni zabudowy do 35 m
2
, przy 

rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m, 

b)  płyt do składowania obornika, 

c)  szczelnych zbiorników na gnojówkę lub gnojowicę o pojemności do 25 m
3
, 

[d)  naziemnych silosów na materiały sypkie o pojemności do 30 m
3
 i wysokości nie 

większej niż 4,50 m,] 

<d) naziemnych silosów na materiały sypkie o pojemności do 30 m³ i wysokości nie 

większej niż 7 m,> 

e)  suszarni kontenerowych o powierzchni zabudowy do 21 m
2
; 

1a)  wolno stojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których obszar 

oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały 

zaprojektowane; 

[2)  wolno stojących parterowych budynków gospodarczych w tym garaży, altan oraz 

przydomowych ganków i oranżerii (ogrodów zimowych) o powierzchni zabudowy do 35 

m
2
, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na 

każde 500 m
2
 powierzchni działki;] 

<2) wolno stojących parterowych budynków gospodarczych, garaży, wiat lub 

przydomowych ganków i oranżerii (ogrodów zimowych) o powierzchni zabudowy do 

35 m², przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch 

na każde 500 m² powierzchni działki;> 

2a)  wolno stojących parterowych budynków rekreacji indywidualnej, rozumianych jako 

budynki przeznaczone do okresowego wypoczynku, o powierzchni zabudowy do 35 m
2
, 

przy czym liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać jednego na każde 500 m
2
 

powierzchni działki; 

2b)  wolno stojących parterowych budynków stacji transformatorowych i kontenerowych 

stacji transformatorowych o powierzchni zabudowy do 35 m
2
; 
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2c)  wiat o powierzchni zabudowy do 50 m
2
, sytuowanych na działce, na której znajduje się 

budynek mieszkalny lub przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe, przy czym 

łączna liczba tych wiat na działce nie może przekraczać dwóch na każde 1000 m
2
 

powierzchni działki; 

<2d) wolno stojących altan o powierzchni zabudowy do 35 m
2
, przy czym łączna liczba 

tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m
2
 powierzchni 

działki;> 

3)  przydomowych oczyszczalni ścieków o wydajności do 7,50 m
3
 na dobę; 

3a)  zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe o pojemności do 10 m
3
; 

4)  altan działkowych i obiektów gospodarczych, o których mowa w ustawie z dnia 13 

grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 40 oraz z 2015 

r. poz. 528); 

5)   wiat przystankowych i peronowych; 

6)  parterowych budynków o powierzchni zabudowy do 35 m
2
, służących jako zaplecze do 

bieżącego utrzymania linii kolejowych, położonych na terenach stanowiących własność 

Skarbu Państwa; 

7)   wolno stojących kabin telefonicznych, szaf i słupków telekomunikacyjnych; 

8)   parkometrów z własnym zasilaniem; 

9)   boisk szkolnych oraz boisk, kortów tenisowych, bieżni służących do rekreacji; 

10)  miejsc postojowych dla samochodów osobowych do 10 stanowisk włącznie; 

[11)  zjazdów z dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych oraz zatok parkingowych na 

tych drogach;] 

<11) zjazdów z dróg krajowych i wojewódzkich oraz zatok parkingowych na tych 

drogach;> 

<11a) zjazdów z dróg powiatowych i gminnych oraz zatok parkingowych na tych 

drogach; 

11b) przepustów o średnicy do 100 cm;> 

12)  tymczasowych obiektów budowlanych, niepołączonych trwale z gruntem i 

przewidzianych do rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce w terminie określonym w 

zgłoszeniu, o którym mowa w art. 30 ust. 1, ale nie później niż przed upływem [120 dni]  

<180 dni> od dnia rozpoczęcia budowy określonego w zgłoszeniu; 
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13)  gospodarczych obiektów budowlanych o powierzchni zabudowy do 35 m
2
, przy 

rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m, przeznaczonych wyłącznie na cele 

gospodarki leśnej i położonych na gruntach leśnych Skarbu Państwa; 

14)  obiektów budowlanych piętrzących wodę i upustowych o wysokości piętrzenia poniżej 1 

m poza rzekami żeglownymi oraz poza obszarem parków narodowych, rezerwatów 

przyrody i parków krajobrazowych oraz ich otulin; 

15)  przydomowych basenów i oczek wodnych o powierzchni do 50 m
2
; 

16)  pomostów o długości całkowitej do 25 m i wysokości, liczonej od korony pomostu do 

dna akwenu, do 2,50 m, służących do: 

a)  cumowania niewielkich jednostek pływających, jak łodzie, kajaki, jachty, 

b)  uprawiania wędkarstwa, 

c)  rekreacji; 

17)  opasek brzegowych oraz innych sztucznych, powierzchniowych lub liniowych umocnień 

brzegów rzek i potoków górskich oraz brzegu morskiego, brzegu morskich wód 

wewnętrznych, niestanowiących konstrukcji oporowych; 

18)  pochylni przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych; 

19)  instalacji zbiornikowych na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o pojemności do 7 

m
3
, przeznaczonych do zasilania instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych 

jednorodzinnych; 

19a)  sieci: 

a)  elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV, 

b)  wodociągowych, 

c)  kanalizacyjnych, 

d)  cieplnych, 

e)  telekomunikacyjnych; 

20)  przyłączy: elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, 

cieplnych i telekomunikacyjnych; 

20a)  telekomunikacyjnych linii kablowych; 

20b)  kanalizacji kablowej; 

21)  urządzeń pomiarowych, wraz z ogrodzeniami i drogami wewnętrznymi, państwowej 

służby hydrologiczno-meteorologicznej i państwowej służby hydrogeologicznej: 

a)  posterunków: wodowskazowych, meteorologicznych, opadowych oraz wód 

podziemnych, 
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b)  punktów: obserwacyjnych stanów wód podziemnych oraz monitoringu jakości wód 

podziemnych, 

c)  piezometrów obserwacyjnych i obudowanych źródeł; 

22)  obiektów małej architektury; 

23)  ogrodzeń; 

24)  obiektów przeznaczonych do czasowego użytkowania w trakcie realizacji robót 

budowlanych, położonych na terenie budowy, oraz ustawianie barakowozów używanych 

przy wykonywaniu robót budowlanych, badaniach geologicznych i pomiarach 

geodezyjnych; 

25)  tymczasowych obiektów budowlanych stanowiących wyłącznie eksponaty wystawowe, 

niepełniących jakichkolwiek funkcji użytkowych, usytuowanych na terenach 

przeznaczonych na ten cel; 

26)  znaków geodezyjnych, a także obiektów triangulacyjnych, poza obszarem parków 

narodowych i rezerwatów przyrody; 

[27)  instalacji elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych i 

telekomunikacyjnych wewnątrz budynku;] 

<27) instalacji elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, 

klimatyzacyjnych i telekomunikacyjnych wewnątrz użytkowanego budynku;> 

28)  obiektów budowlanych służących bezpośrednio do wykonywania działalności 

regulowanej ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 

2015 r. poz. 196, 1272 i 1505) w zakresie poszukiwania i rozpoznawania złóż 

węglowodorów; 

29)  poligonowych obiektów budowlanych, w szczególności: stanowisk obronnych, przepraw, 

budowli ziemnych, budowli fortyfikacyjnych, instalacji tymczasowych oraz obiektów 

kontenerowych, lokalizowanych na terenach zamkniętych wyznaczonych przez Ministra 

Obrony Narodowej do prowadzenia ćwiczeń wojskowych z wykorzystaniem obozowisk 

polowych oraz umocnień terenu do pozoracji bezpośredniego prowadzenia walki. 

2. Pozwolenia na budowę nie wymaga wykonywanie robót budowlanych polegających na: 

1)  remoncie obiektów budowlanych; 

1a)  przebudowie obiektów, o których mowa w ust. 1; 

<1aa) przebudowie budynków, innych niż budynki, o których mowa w ust. 1, 

z wyłączeniem ich przegród zewnętrznych oraz elementów konstrukcyjnych, a także 

z wyłączeniem budynków, których projekty budowlane wymagają uzgodnienia pod 
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względem ochrony przeciwpożarowej na podstawie przepisów o ochronie 

przeciwpożarowej;> 

[1b)  przebudowie budynków mieszkalnych jednorodzinnych, o ile nie prowadzi do 

zwiększenia dotychczasowego obszaru oddziaływania tych budynków;] 

<1b) przebudowie przegród zewnętrznych oraz elementów konstrukcyjnych 

budynków mieszkalnych jednorodzinnych, o ile nie prowadzi ona do zwiększenia 

dotychczasowego obszaru oddziaływania tych budynków;> 

1c)  remoncie lub przebudowie urządzeń budowlanych; 

2)   (uchylony); 

3)   (uchylony); 

4)  dociepleniu budynków o wysokości do 25 m; 

5)   utwardzeniu powierzchni gruntu na działkach budowlanych; 

6)   instalowaniu tablic i urządzeń reklamowych, z wyjątkiem usytuowanych na obiektach 

wpisanych do rejestru zabytków w rozumieniu przepisów o ochronie zabytków i opiece 

nad zabytkami oraz z wyjątkiem reklam świetlnych i podświetlanych usytuowanych poza 

obszarem zabudowanym w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym; 

7)   (uchylony); 

8)   (uchylony); 

9)  wykonywaniu i przebudowie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych; 

10)  wykonywaniu obudowy ujęć wód podziemnych; 

11)  przebudowie sieci gazowych oraz elektroenergetycznych innych niż wymienione w ust. 1 

pkt 19a lit. a; 

12)  przebudowie dróg, torów i urządzeń kolejowych; 

12a)  budowie kanałów technologicznych, w rozumieniu art. 4 pkt 15a ustawy z dnia 21 

marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, z późn. zm.), w pasie 

drogowym w ramach przebudowy tej drogi; 

13)  (uchylony); 

14)  instalowaniu krat na obiektach budowlanych; 

15)  instalowaniu urządzeń, w tym antenowych konstrukcji wsporczych i instalacji 

radiokomunikacyjnych, na obiektach budowlanych; 

16)  montażu pomp ciepła, urządzeń fotowoltaicznych o zainstalowanej mocy elektrycznej do 

40 kW oraz wolno stojących kolektorów słonecznych; 

17)  (uchylony). 
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3. Pozwolenia na budowę wymagają przedsięwzięcia, które wymagają przeprowadzenia 

oceny oddziaływania na środowisko, oraz przedsięwzięcia wymagające przeprowadzenia 

oceny oddziaływania na obszar Natura 2000, zgodnie z art. 59 ustawy z dnia 3 

października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. 

4. Roboty budowlane, o których mowa w ust. 1 i 2, wykonywane: 

1)   przy obiekcie budowlanym wpisanym do rejestru zabytków - wymagają pozwolenia 

na budowę, 

2)   na obszarze wpisanym do rejestru zabytków - wymagają dokonania zgłoszenia, o 

którym mowa w art. 30 ust. 1 

- przy czym do wniosku o pozwolenie na budowę oraz do zgłoszenia należy dołączyć 

pozwolenie właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków wydane na podstawie 

przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. 

 

Art. 20. 

1. Do podstawowych obowiązków projektanta należy: 

1)  opracowanie projektu budowlanego w sposób zgodny z wymaganiami ustawy, 

ustaleniami określonymi w decyzjach administracyjnych dotyczących zamierzenia 

budowlanego, obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej; 

1a)  zapewnienie, w razie potrzeby, udziału w opracowaniu projektu osób posiadających 

uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności oraz 

wzajemne skoordynowanie techniczne wykonanych przez te osoby opracowań 

projektowych, zapewniające uwzględnienie zawartych w przepisach zasad 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w procesie budowy, z uwzględnieniem specyfiki 

projektowanego obiektu budowlanego; 

1b)  sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na 

specyfikę projektowanego obiektu budowlanego, uwzględnianej w planie 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 

1c)  określenie obszaru oddziaływania obiektu; 

2)   uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych w 

zakresie wynikającym z przepisów; 

3)   wyjaśnianie wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań; 
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3a)  sporządzanie lub uzgadnianie indywidualnej dokumentacji technicznej, o której 

mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych 

(Dz. U. z 2014 r. poz. 883 oraz z 2015 r. poz. 1165); 

4)   sprawowanie nadzoru autorskiego na żądanie inwestora lub właściwego organu w 

zakresie: 

a)  stwierdzania w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z 

projektem, 

b)  uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do 

przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora 

nadzoru inwestorskiego. 

2. Projektant ma obowiązek zapewnić sprawdzenie projektu architektoniczno-budowlanego 

pod względem zgodności z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, przez osobę 

posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w odpowiedniej 

specjalności. 

3. Obowiązek, o którym mowa w ust. 2, nie dotyczy: 

1)   zakresu objętego sprawdzaniem i opiniowaniem na podstawie przepisów 

szczególnych; 

2)   projektów obiektów budowlanych o prostej konstrukcji, jak: budynki mieszkalne 

jednorodzinne, niewielkie obiekty gospodarcze, inwentarskie i składowe. 

4. Projektant, a także sprawdzający, o którym mowa w ust. 2, do projektu budowlanego 

dołącza oświadczenie o sporządzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

Art. 30. 

1. Zgłoszenia właściwemu organowi wymaga, z zastrzeżeniem art. 29 ust. 3 i 4: 

[1)  budowa, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1-2b, 3, 3a, 9, 11, 12, 14-17, 19, 19a, 20b oraz 

28;] 

<1) budowa, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1 lit. b–d, pkt 1a–2b, 3, 3a, 9, 11, 12, 14, 

16, 19, 19a, 20b oraz 28;> 

1a)  budowa, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 20 - z zastrzeżeniem art. 29a; 

1b)  budowa obiektów, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 6, 10 i 13, sytuowanych na 

obszarze Natura 2000; 
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2)  wykonywanie robót budowlanych, o których mowa w art. 29 ust. 2 pkt 1b, 6, 9 oraz 11-

12a; 

[2a)  wykonywanie remontu, o którym mowa w art. 29 ust. 2 pkt 1, z wyjątkiem remontu 

obiektów budowlanych, których budowa nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę; 

2b)  wykonywanie przebudowy obiektów, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1-2b, 3, 3a, 11, 

12, 14-17, 19, 19a, 20b i 28 oraz przebudowy, o której mowa w art. 29 ust. 2 pkt 11 i 12;] 

<2a) wykonywanie remontu, o którym mowa w art. 29 ust. 2 pkt 1, dotyczącego: 

a) budowli, których budowa wymaga uzyskania pozwolenia na budowę, 

b) przegród zewnętrznych albo elementów konstrukcyjnych budynków, których 

budowa wymaga uzyskania pozwolenia na budowę; 

2b) wykonywanie przebudowy obiektów, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1 lit. b–d 

oraz pkt 2b, 3, 3a, 11, 12, 14, 16, 19, 19a, 20b i 28;> 

2c)  docieplenie budynków o wysokości powyżej 12 m i nie wyższych niż 25 m; 

3)   budowa ogrodzeń o wysokości powyżej 2,20 m i wykonywanie robót budowlanych 

polegających na instalowaniu: 

a)  krat na budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, użyteczności publicznej i 

zamieszkania zbiorowego oraz obiektach wpisanych do rejestru zabytków, 

b)  urządzeń o wysokości powyżej 3 m na obiektach budowlanych; 

c)  (uchylona); 

4)   budowa obiektów małej architektury w miejscach publicznych. 

1a. Inwestor zamiast dokonania zgłoszenia dotyczącego robót budowlanych, o których mowa 

w ust. 1, może wystąpić z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę. 

2. W zgłoszeniu należy określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych 

oraz termin ich rozpoczęcia. Do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie, o którym 

mowa w art. 32 ust. 4 pkt 2, oraz, w zależności od potrzeb, odpowiednie szkice lub 

rysunki, a także pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami. 

3. Do zgłoszenia budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 19 i 20, należy ponadto dołączyć 

projekt zagospodarowania działki lub terenu wraz z opisem technicznym instalacji, 

wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane. Projekt 

zagospodarowania działki lub terenu, w przypadku budowy instalacji gazowej, o której 

mowa w art. 29 ust. 1 pkt 19, powinien być uzgodniony z podmiotem właściwym do 

spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych. 
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4. W zgłoszeniu budowy, o której mowa w ust. 1 pkt 4, należy ponadto przedstawić projekt 

zagospodarowania działki lub terenu, wykonany przez projektanta posiadającego 

wymagane uprawnienia budowlane. 

4a. W zgłoszeniu przebudowy drogi w transeuropejskiej sieci drogowej należy ponadto 

przedstawić: 

1)   wynik audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego, o którym mowa w art. 24l ust. 1 

ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych; 

2)   uzasadnienie zarządcy drogi, o którym mowa w art. 24l ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 

1985 r. o drogach publicznych. 

4b. Do zgłoszenia budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a należy dołączyć 

dokumenty, o których mowa w art. 33 ust. 2 pkt 1-4. Przepis art. 35 ust. 1 stosuje się 

odpowiednio. 

4c. Do zgłoszenia przebudowy, o której mowa w art. 29 ust. 2 pkt 1b, należy dołączyć 

dokumenty, o których mowa w art. 33 ust. 2 pkt 1, 2 i 4. Przepis art. 35 ust. 1 stosuje się 

odpowiednio. 

[5. Zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, należy dokonać przed terminem zamierzonego 

rozpoczęcia robót budowlanych. Właściwy organ, w terminie 30 dni od dnia doręczenia 

zgłoszenia, może, w drodze decyzji, wnieść sprzeciw. Do wykonywania robót budowlanych 

można przystąpić, jeżeli organ nie wniósł sprzeciwu w tym terminie.] 

<5. Zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, należy dokonać przed terminem zamierzonego 

rozpoczęcia robót budowlanych. Organ administracji architektoniczno-budowlanej, 

w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia, może, w drodze decyzji, wnieść 

sprzeciw. Do wykonywania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli organ 

administracji architektoniczno-budowlanej nie wniósł sprzeciwu w tym terminie.> 

5a. (uchylony). 

<5aa. Organ administracji architektoniczno-budowlanej może z urzędu, przed upływem 

terminu, o którym mowa w ust. 5, wydać zaświadczenie o braku podstaw do 

wniesienia sprzeciwu. Wydanie zaświadczenia wyłącza możliwość wniesienia 

sprzeciwu, o którym mowa w ust. 6 i 7, oraz uprawnia inwestora do rozpoczęcia 

robót budowlanych. Przepis ust. 5e stosuje się odpowiednio.> 

5b. W przypadku nierozpoczęcia wykonywania robót budowlanych przed upływem 3 lat od 

określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia, rozpoczęcie tych robót może nastąpić 

po dokonaniu ponownego zgłoszenia. 
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5c. W razie konieczności uzupełnienia zgłoszenia właściwy organ nakłada na zgłaszającego, 

w drodze postanowienia, obowiązek uzupełnienia, w określonym terminie, brakujących 

dokumentów, a w przypadku ich nieuzupełnienia - wnosi sprzeciw w drodze decyzji. 

5d. Nałożenie obowiązku, o którym mowa w ust. 5c, przerywa bieg terminu, o którym mowa 

w ust. 5. 

5e. W przypadku gdy [organ] <organ administracji architektoniczno-budowlanej> nie 

wniósł sprzeciwu, projekt budowlany dotyczący budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 

pkt 1a, 2b i 19a, oraz przebudowy, o której mowa w art. 29 ust. 2 pkt 1b, podlega 

ostemplowaniu. Organ dokonuje ostemplowania niezwłocznie po upływie terminu na 

wniesienie sprzeciwu. 

6. Właściwy organ wnosi sprzeciw, jeżeli: 

1)   zgłoszenie dotyczy budowy lub wykonywania robót budowlanych objętych 

obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę; 

2)  budowa lub wykonywanie robót budowlanych objętych zgłoszeniem narusza ustalenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach 

zabudowy, inne akty prawa miejscowego lub inne przepisy; 

3)   zgłoszenie dotyczy budowy tymczasowego obiektu budowlanego, o którym mowa w 

art. 29 ust. 1 pkt 12, w miejscu, w którym taki obiekt istnieje. 

6a. Za dzień wniesienia sprzeciwu uznaje się dzień nadania decyzji w placówce pocztowej 

operatora wyznaczonego w rozumieniu art. 3 pkt 13 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - 

Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830) albo w przypadku, o którym 

mowa w art. 39
1
 Kodeksu postępowania administracyjnego, dzień wprowadzenia do 

systemu teleinformatycznego. 

7. Właściwy organ może nałożyć, w drodze decyzji, o której mowa w ust. 5, obowiązek 

uzyskania pozwolenia na wykonanie określonego obiektu lub robót budowlanych objętych 

obowiązkiem zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, jeżeli ich realizacja może naruszać 

ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach 

zabudowy lub spowodować: 

1)   zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia; 

2)   pogorszenie stanu środowiska lub stanu zachowania zabytków; 

3)   pogorszenie warunków zdrowotno-sanitarnych; 

4)   wprowadzenie, utrwalenie bądź zwiększenie ograniczeń lub uciążliwości dla terenów 

sąsiednich. 
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Art. 30a. 

W przypadku zgłoszenia budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a, właściwy 

organ zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej 

obsługującego go urzędu w terminie 3 dni od dnia: 

1)   doręczenia zgłoszenia - informację o dokonaniu zgłoszenia, zawierającą imię i nazwisko 

albo nazwę inwestora oraz adres i opis projektowanego obiektu; 

2)   wniesienia sprzeciwu - informację o dacie jego wniesienia; 

3)   upływu terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 - informację o braku wniesienia 

sprzeciwu. 

Art. 31. 

1. Pozwolenia nie wymaga rozbiórka: 

1)   budynków i budowli - niewpisanych do rejestru zabytków oraz nieobjętych ochroną 

konserwatorską - o wysokości poniżej 8 m, jeżeli ich odległość od granicy działki jest 

nie mniejsza niż połowa wysokości; 

2)   obiektów i urządzeń budowlanych, na budowę których nie jest wymagane pozwolenie 

na budowę, jeżeli nie podlegają ochronie jako zabytki. 

2. Rozbiórka obiektów budowlanych, o których mowa w ust. 1 pkt 1, wymaga uprzedniego 

zgłoszenia właściwemu organowi, w którym należy określić rodzaj, zakres i sposób 

wykonywania tych robót. [Przepis art. 30 ust. 5 stosuje się odpowiednio.] <Przepisy art. 

30 ust. 5, 5aa, 5c, 5d i 6a stosuje się odpowiednio.> 

2a. (8) Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania 

przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi wzór zgłoszenia, o którym mowa w ust. 2, w 

formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o 

informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. 

poz. 1114). 

3. Właściwy organ może nałożyć obowiązek uzyskania pozwolenia na rozbiórkę obiektów, o 

których mowa w ust. 1 pkt 1, jeżeli rozbiórka tych obiektów: 

1)   może wpłynąć na pogorszenie stosunków wodnych, warunków sanitarnych oraz stanu 

środowiska lub 

2)   wymaga zachowania warunków, od których spełnienia może być uzależnione 

prowadzenie robót związanych z rozbiórką. 
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4. Właściwy organ może żądać, ze względu na bezpieczeństwo ludzi lub mienia, 

przedstawienia danych o obiekcie budowlanym lub dotyczących prowadzenia robót 

rozbiórkowych. 

5. Roboty zabezpieczające i rozbiórkowe można rozpocząć przed uzyskaniem pozwolenia na 

rozbiórkę lub przed ich zgłoszeniem, jeżeli mają one na celu usunięcie bezpośredniego 

zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia. Rozpoczęcie takich robót nie zwalnia od 

obowiązku bezzwłocznego uzyskania pozwolenia na rozbiórkę lub zgłoszenia o 

zamierzonej rozbiórce obiektu budowlanego. 

 

Art. 33. 

 1. Pozwolenie na budowę dotyczy całego zamierzenia budowlanego. W przypadku 

zamierzenia budowlanego obejmującego więcej niż jeden obiekt, pozwolenie na budowę 

może, na wniosek inwestora, dotyczyć wybranych obiektów lub zespołu obiektów, 

mogących samodzielnie funkcjonować zgodnie z przeznaczeniem. Jeżeli pozwolenie na 

budowę dotyczy wybranych obiektów lub zespołu obiektów, inwestor jest obowiązany 

przedstawić projekt zagospodarowania działki lub terenu, o którym mowa w art. 34 ust. 3 

pkt 1, dla całego zamierzenia budowlanego. 

2. Do wniosku o pozwolenie na budowę należy dołączyć: 

1)   cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, 

pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi oraz 

zaświadczeniem, o którym mowa w art. 12 ust. 7, aktualnym na dzień opracowania 

projektu; nie dotyczy to uzgodnienia i opiniowania przeprowadzanego w ramach 

oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko albo oceny oddziaływania 

przedsięwzięcia na obszar Natura 2000; 

2)   oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele 

budowlane; 

3)   decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana 

zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; 

3a)  pozwolenia, o których mowa w art. 23 ust. 1 i art. 26 ust. 1, oraz decyzję, o której 

mowa w art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich 

Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej, jeżeli są one wymagane; 

4)   w przypadku obiektów zakładów górniczych oraz obiektów usytuowanych na 

terenach zamkniętych i terenach, o których mowa w art. 82 ust. 3 pkt 1, postanowienie 



- 28 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

o uzgodnieniu z organem administracji architektoniczno-budowlanej, o którym mowa 

w art. 82 ust. 2, projektowanych rozwiązań w zakresie: 

a)  linii zabudowy oraz elewacji obiektów budowlanych projektowanych od strony 

dróg, ulic, placów i innych miejsc publicznych, 

b)  przebiegu i charakterystyki technicznej dróg, linii komunikacyjnych oraz sieci 

uzbrojenia terenu, wyprowadzonych poza granice terenu zamkniętego, portów 

morskich i przystani morskich, a także podłączeń tych obiektów do sieci użytku 

publicznego; 

5)  (uchylony); 

6)  (uchylony); 

7)   w przypadku drogi w transeuropejskiej sieci drogowej: 

a)  wynik audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego, o którym mowa w art. 24l ust. 1 

ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, 

b)  uzasadnienie zarządcy drogi, o którym mowa w art. 24l ust. 4 ustawy z dnia 21 

marca 1985 r. o drogach publicznych; 

8)   umowę urbanistyczną, jeżeli jej zawarcie jest wymagane zgodnie z miejscowym 

planem rewitalizacji. 

2a. Na postanowienie, o którym mowa w ust. 2 pkt 4, nie przysługuje zażalenie. 

3. Do wniosku o pozwolenie na budowę obiektów budowlanych: 

1)   których wykonanie lub użytkowanie może stwarzać poważne zagrożenie dla 

użytkowników, takich jak: obiekty energetyki jądrowej, rafinerie, zakłady chemiczne, 

zapory wodne lub 

2)   których projekty budowlane zawierają nowe, niesprawdzone w krajowej praktyce, 

rozwiązania techniczne, nieznajdujące podstaw w przepisach i Polskich Normach, 

należy dołączyć specjalistyczną opinię wydaną przez osobę fizyczną lub jednostkę 

organizacyjną wskazaną przez właściwego ministra. 

4. Do wniosku o pozwolenie na rozbiórkę należy dołączyć: 

1)   zgodę właściciela obiektu; 

2)   szkic usytuowania obiektu budowlanego; 

3)   opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych; 

4)   opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia; 

5)   pozwolenia, uzgodnienia lub opinie innych organów, a także inne dokumenty, 

wymagane przepisami szczególnymi; nie dotyczy to uzgodnienia i opinii 
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uzyskiwanych w ramach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko albo 

oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000; 

6)   w zależności od potrzeb, projekt rozbiórki obiektu. 

5. Projekt budowlany i inne dokumenty, o których mowa w ust. 2-4, zawierające informacje 

niejawne mogą być za zgodą właściwego organu przechowywane przez inwestora. 

6. W przypadku wezwania do usunięcia braków innych niż braki, o których mowa w art. 35 

ust. 1, stosuje się art. 64 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego, z tym że 

wezwanie wnoszącego do usunięcia braków nie powinno nastąpić później niż po upływie 

14 dni od dnia wpływu wniosku. 

Art. 35. 

 1. Przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę lub odrębnej decyzji o zatwierdzeniu 

projektu budowlanego właściwy organ sprawdza: 

1)   zgodność projektu budowlanego z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego i innymi aktami prawa miejscowego albo decyzji o warunkach 

zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu, a także 

wymaganiami ochrony środowiska, w szczególności określonymi w decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 3 

października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko; 

2)   zgodność projektu zagospodarowania działki lub terenu z przepisami, w tym 

techniczno-budowlanymi; 

3)  kompletność projektu budowlanego i posiadanie wymaganych opinii, uzgodnień, 

pozwoleń i sprawdzeń oraz informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

o której mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1b, oraz zaświadczenia, o którym mowa w art. 12 

ust. 7; 

4)   wykonanie - w przypadku obowiązku sprawdzenia projektu, o którym mowa w art. 20 

ust. 2, także sprawdzenie projektu - przez osobę posiadającą wymagane uprawnienia 

budowlane i legitymującą się aktualnym na dzień opracowania projektu - lub jego 

sprawdzenia - zaświadczeniem, o którym mowa w art. 12 ust. 7. 

2. (uchylony). 

3. W razie stwierdzenia naruszeń, w zakresie określonym w ust. 1, właściwy organ nakłada 

postanowieniem obowiązek usunięcia wskazanych nieprawidłowości, określając termin 



- 30 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

ich usunięcia, a po jego bezskutecznym upływie wydaje decyzję o odmowie zatwierdzenia 

projektu i udzielenia pozwolenia na budowę. 

4. W razie spełnienia wymagań określonych w ust. 1 oraz w art. 32 ust. 4, właściwy organ nie 

może odmówić wydania decyzji o pozwoleniu na budowę. 

5. Właściwy organ wydaje decyzję o odmowie zatwierdzenia projektu budowlanego i 

udzielenia pozwolenia na budowę, jeżeli na terenie, którego dotyczy projekt 

zagospodarowania działki lub terenu, znajduje się obiekt budowlany, w stosunku do 

którego orzeczono nakaz rozbiórki. 

6. W przypadku gdy właściwy organ nie wyda decyzji w sprawie pozwolenia na budowę: 

1)   w terminie 65 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie takiej decyzji albo 

2)   w zakresie realizacji inwestycji kolejowej, w terminie 45 dni od dnia złożenia 

wniosku o wydanie takiej decyzji 

- organ wyższego stopnia wymierza temu organowi, w drodze postanowienia, na które 

przysługuje zażalenie, karę w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki. Wpływy z kar 

stanowią dochód budżetu państwa. 

6a. Przepisu ust. 6 nie stosuje się do pozwolenia na budowę wydawanego dla przedsięwzięcia 

podlegającego ocenie oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko albo ocenie 

oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000. 

7. Karę uiszcza się w terminie 14 dni od dnia doręczenia postanowienia, o którym mowa w 

ust. 6. W przypadku nieuiszczenia kary, o której mowa w ust. 6, podlega ona ściągnięciu 

w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 

8. Do terminu, o którym mowa w ust. 6, nie wlicza się terminów przewidzianych w 

przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia 

postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony, albo z przyczyn 

niezależnych od organu. 

Art. 36. 

1. W decyzji o pozwoleniu na budowę właściwy organ, w razie potrzeby: 

1)   określa szczególne warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robót 

budowlanych; 

2)   określa czas użytkowania tymczasowych obiektów budowlanych; 

3)   określa terminy rozbiórki: 

a)  istniejących obiektów budowlanych nieprzewidzianych do dalszego użytkowania, 

b)  tymczasowych obiektów budowlanych; 
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4)   określa szczegółowe wymagania dotyczące nadzoru na budowie; 

5)   zamieszcza informację o obowiązkach i warunkach, wynikających z art. 54 lub 

art. 55; 

6)   (uchylony). 

2. (uchylony). 

Art. 36a. 

[1. Istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków 

pozwolenia na budowę jest dopuszczalne jedynie po uzyskaniu decyzji o zmianie 

pozwolenia na budowę.] 

<1. Istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków 

pozwolenia na budowę jest dopuszczalne jedynie po uzyskaniu decyzji o zmianie 

pozwolenia na budowę wydanej przez organ administracji architektoniczno-

budowlanej.> 

1a. Istotne odstąpienie od projektu budowlanego złożonego wraz ze zgłoszeniem budowy, o 

której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a, lub przebudowy, o której mowa w art. 29 

ust. 2 pkt 1b, wobec którego właściwy organ nie wniósł sprzeciwu, jest dopuszczalne 

jedynie po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowę dotyczącej całego zamierzenia 

budowlanego. 

2. Właściwy organ uchyla decyzje o pozwoleniu na budowę, w przypadku wydania decyzji, o 

której mowa w art. 51 ust. 1 pkt 3. 

3. W postępowaniu w sprawie zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę, przepisy art. 32-35 

stosuje się odpowiednio do zakresu tej zmiany. 

4. (uchylony). 

[5. Nieistotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków 

pozwolenia na budowę nie wymaga uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę i 

jest dopuszczalne, o ile nie dotyczy: 

1)   zakresu objętego projektem zagospodarowania działki lub terenu, 

2)   charakterystycznych parametrów obiektu budowlanego: kubatury, powierzchni 

zabudowy, wysokości, długości, szerokości i liczby kondygnacji, 

3)   (uchylony), 

4)   (uchylony), 

5)   zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania z tego obiektu przez osoby 

niepełnosprawne, 
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6)   zmiany zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, 

7)   ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o 

warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 

oraz nie wymaga uzyskania opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów, 

wymaganych przepisami szczególnymi.] 

<5. Istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków 

pozwolenia na budowę stanowi odstąpienie w zakresie: 

1) projektu zagospodarowania działki lub terenu; 

2) charakterystycznych parametrów obiektu budowlanego: kubatury, powierzchni 

zabudowy, wysokości, długości, szerokości i liczby kondygnacji obiektu 

budowlanego, z zastrzeżeniem ust. 5a; 

3) zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania z obiektu budowlanego 

przez osoby niepełnosprawne; 

4) zmiany zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części; 

5) ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, innych aktów 

prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania 

terenu; 

6) wymagającym uzyskania lub zmiany opinii, uzgodnień i pozwoleń, które są 

wymagane do uzyskania pozwolenia na budowę lub do dokonania zgłoszenia: 

a) budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a, lub 

b) przebudowy, o której mowa w art. 29 ust. 2 pkt 1b.> 

<5a. Nie jest istotnym odstąpieniem od zatwierdzonego projektu budowlanego lub 

innych warunków pozwolenia na budowę zmiana wysokości, szerokości lub długości 

obiektu budowlanego niebędącego obiektem liniowym, jeżeli odstąpienie łącznie 

spełnia następujące warunki: 

1) nie przekracza 2% wysokości, szerokości lub długości obiektu budowlanego 

określonych w projekcie budowlanym; 

2) nie zwiększa obszaru oddziaływania obiektu; 

3) nie mieści się w zakresie odstępstw, o których mowa w ust. 5 pkt 3–6, z wyjątkiem 

odstępstwa od projektowanych warunków ochrony przeciwpożarowej, jeżeli 

odstępstwo zostało uzgodnione z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń 

przeciwpożarowych; 

4) nie narusza przepisów techniczno-budowlanych.> 



- 33 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

[6. Projektant dokonuje kwalifikacji zamierzonego odstąpienia oraz jest obowiązany 

zamieścić w projekcie budowlanym odpowiednie informacje (rysunek i opis) dotyczące 

odstąpienia, o którym mowa w ust. 5.] 

<6. Projektant dokonuje kwalifikacji zamierzonego odstąpienia od zatwierdzonego 

projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę, a w przypadku 

uznania, że jest ono nieistotne, obowiązany jest zamieścić w projekcie budowlanym 

odpowiednie informacje (rysunek i opis) dotyczące tego odstąpienia. Nieistotne 

odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków 

pozwolenia na budowę nie wymaga uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na 

budowę.> 

<Art. 37a. 

1. Inwestor może, przed upływem 180 dni od dnia rozpoczęcia budowy określonego w 

zgłoszeniu, złożyć wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę obiektu 

tymczasowego, o którym mowa w art. 29 ust. 1 pkt 12. Przepisy art. 32–36 stosuje się 

odpowiednio. 

2. W przypadku złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1, inwestor może powstrzymać 

się od rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce obiektu tymczasowego, o którym 

mowa w art. 29 ust. 1 pkt 12, do czasu zakończenia postępowania w przedmiocie 

pozwolenia na budowę.> 

Art. 38. 

1. Decyzję o pozwoleniu na budowę lub kopię zgłoszenia budowy, o której mowa w art. 29 

ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a, lub kopię zgłoszenia przebudowy, o której mowa w art. 29 ust. 2 

pkt 1b, wraz z adnotacją o niewniesieniu sprzeciwu, właściwy organ przesyła 

niezwłocznie wójtowi, burmistrzowi, prezydentowi miasta albo organowi, który wydał 

decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, decyzję o środowiskowych 

uwarunkowaniach, o której mowa w art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o 

udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, lub pozwolenie, o którym 

mowa w art. 23 i art. 23a ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich 

Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej. 

2. Właściwy organ przechowuje zatwierdzone projekty budowlane, projekty budowlane 

załączone do zgłoszenia, w stosunku do którego organ nie wniósł sprzeciwu, a także inne 
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dokumenty objęte pozwoleniem na budowę lub tym zgłoszeniem, co najmniej przez okres 

istnienia obiektu budowlanego. 

3. Właściwy organ w decyzji o pozwoleniu na budowę obiektu budowlanego na terenie 

zamkniętym niezbędnym na cele obronności lub bezpieczeństwa państwa może wyrazić 

zgodę, aby zatwierdzony projekt budowlany, a także inne dokumenty objęte pozwoleniem 

na budowę zawierające informacje niejawne przechowywane były przez użytkownika 

obiektu budowlanego. 

4. Przepisy ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i 

jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko wskazują przypadki, gdy informacje o wydanych decyzjach 

o pozwoleniu na budowę podaje się do publicznej wiadomości oraz gdy dane o tych 

decyzjach zamieszcza się w publicznie dostępnych wykazach. 

 

Art. 39. 

1. Prowadzenie robót budowlanych przy obiekcie budowlanym wpisanym do rejestru 

zabytków lub na obszarze wpisanym do rejestru zabytków wymaga, przed wydaniem 

decyzji o pozwoleniu na budowę, uzyskania pozwolenia na prowadzenie tych robót, 

wydanego przez właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków. 

2. Pozwolenie na rozbiórkę obiektu budowlanego wpisanego do rejestru zabytków może być 

wydane po uzyskaniu decyzji Generalnego Konserwatora Zabytków działającego w 

imieniu ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego o 

skreśleniu tego obiektu z rejestru zabytków. 

3. W stosunku do obiektów budowlanych oraz obszarów niewpisanych do rejestru zabytków, 

a ujętych w gminnej ewidencji zabytków, pozwolenie na budowę lub rozbiórkę obiektu 

budowlanego wydaje właściwy organ w uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem 

zabytków. 

4. Wojewódzki konserwator zabytków jest obowiązany zająć stanowisko w sprawie wniosku 

o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę obiektów budowlanych, o których mowa w ust. 3, 

w terminie 30 dni od dnia jego doręczenia. Niezajęcie stanowiska w tym terminie uznaje 

się jako brak zastrzeżeń do przedstawionych we wniosku rozwiązań projektowych. 
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uwaga: 

użyte w: 

a) art. 41 w ust. 4 we wprowadzeniu do wyliczenia,  

b) art. 48 w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia,  

c) art. 49 w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia, w ust. 3 oraz w ust. 4 we 

wprowadzeniu do wyliczenia,  

d) art. 49b w ust. 4, 6 i 7,  

e) art. 50 w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia,  

f) art. 50a we wprowadzeniu do wyliczenia,  

g) art. 51 w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia, w ust. 3 we 

wprowadzeniu do wyliczenia oraz w ust. 4 i 5,  

h) art. 57 w ust. 4 i 6–8,  

i) art. 59 w ust. 1–3 i 4a–6,  

j) art. 59a w ust. 1,  

k) art. 59c w ust. 1,  

l)  art. 59d w ust. 1,  

m)  art. 59f w ust. 6,  

n) art. 59g w ust. 1,  

o)  art. 62 w ust. 1 w pkt 3 oraz w ust. 3,  

p) art. 65,  

q) art. 66 w ust. 1 w części wspólnej oraz w ust. 2,  

r) art. 67 w ust. 1 i 3,  

s) art. 68 we wprowadzeniu do wyliczenia, 

t) art. 69,  

u) art. 70 w ust. 2,  

v) art. 71a w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia oraz w ust. 2 i 4,  

w) art. 72 w ust. 3,  

x) art. 75 w ust. 1 w pkt 3 w lit. a,  

y) art. 76 w ust. 2, 

z) art. 78 w ust. 1,  

za) art. 93 w pkt 10  

– w różnych przypadkach wyrazy [właściwy organ] zastępuje się użytymi w 

odpowiednich przypadkach wyrazami <organ nadzoru budowlanego> 
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Art. 41. 

1. Rozpoczęcie budowy następuje z chwilą podjęcia prac przygotowawczych na terenie 

budowy. 

2. Pracami przygotowawczymi są: 

1)   wytyczenie geodezyjne obiektów w terenie; 

2)   wykonanie niwelacji terenu; 

3)   zagospodarowanie terenu budowy wraz z budową tymczasowych obiektów; 

4)   wykonanie przyłączy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy. 

3. Prace przygotowawcze mogą być wykonywane tylko na terenie objętym pozwoleniem na 

budowę lub zgłoszeniem. 

4. Inwestor jest obowiązany zawiadomić o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót 

budowlanych, dla których wymagane jest pozwolenie na budowę, zgłoszenie budowy, o 

której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a, lub zgłoszenie przebudowy, o której mowa 

w art. 29 ust. 2 pkt 1b, właściwy organ oraz projektanta sprawującego nadzór nad 

zgodnością realizacji budowy z projektem, dołączając na piśmie: 

1)   oświadczenie kierownika budowy (robót), stwierdzające sporządzenie planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przyjęcie obowiązku kierowania budową 

(robotami budowlanymi), a także zaświadczenie, o którym mowa w art. 12 ust. 7; 

2)   w przypadku ustanowienia nadzoru inwestorskiego - oświadczenie inspektora nadzoru 

inwestorskiego, stwierdzające przyjęcie obowiązku pełnienia nadzoru inwestorskiego 

nad danymi robotami budowlanymi, a także zaświadczenie, o którym mowa w art. 12 

ust. 7; 

3)   informację zawierającą dane zamieszczone w ogłoszeniu, o którym mowa w art. 42 

ust. 2 pkt 2. 

5. Rozpoczęcie dostaw energii, wody, ciepła lub gazu na potrzeby budowy może nastąpić 

jedynie po okazaniu wymaganego pozwolenia na budowę lub zgłoszenia. 

 

Art. 42. 

1. Inwestor jest obowiązany zapewnić: objęcie kierownictwa budowy (rozbiórki) lub 

określonych robót budowlanych oraz nadzór nad robotami przez osobę posiadającą 

uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności. 

2. Kierownik budowy (robót) jest obowiązany: 

1)   prowadzić dziennik budowy lub rozbiórki; 



- 37 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

2)   umieścić na budowie lub rozbiórce, w widocznym miejscu, tablicę informacyjną oraz 

ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia; nie 

dotyczy to budowy obiektów służących obronności i bezpieczeństwu państwa oraz 

obiektów liniowych; 

3)   odpowiednio zabezpieczyć teren budowy (rozbiórki). 

3. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się do budowy lub rozbiórki obiektów, dla których nie jest 

wymagane pozwolenie na budowę, z wyjątkiem budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 

pkt 1a, 2b, 19 i 19a. Właściwy organ może wyłączyć, w drodze decyzji, stosowanie tych 

przepisów również w stosunku do innych obiektów, jeżeli jest to uzasadnione 

nieznacznym stopniem skomplikowania robót budowlanych lub innymi ważnymi 

względami. 

3a. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, stosuje się do budowy lub rozbiórki, na której 

przewiduje się prowadzenie robót budowlanych trwających dłużej niż 30 dni roboczych i 

jednoczesne zatrudnienie co najmniej 20 pracowników albo na których planowany zakres 

robót przekracza 500 osobodni. 

4. Przy prowadzeniu robót budowlanych, do kierowania którymi jest wymagane 

przygotowanie zawodowe w specjalności techniczno-budowlanej innej niż posiada 

kierownik budowy, inwestor jest obowiązany zapewnić ustanowienie kierownika robót w 

danej specjalności. 

Art. 43. 

1. Obiekty budowlane wymagające pozwolenia na budowę oraz obiekty, o których mowa w 

art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a-20b, podlegają geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie, a po 

ich wybudowaniu - geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, obejmującej ich 

położenie na gruncie. 

1a. Obowiązkowi geodezyjnego wyznaczenia, o którym mowa w ust. 1, nie podlega 

przyłącze, o którym mowa w art. 29 ust. 1 pkt 20, jeżeli jego połączenie z siecią znajduje 

się na tej samej działce co przyłącze lub na działce do niej przyległej. 

1b. Zapewnienie wykonania obowiązków, o których mowa w ust. 1, należy do kierownika 

budowy, a w przypadku gdy kierownik budowy nie zostanie ustanowiony - do inwestora. 

2. Właściwy organ może nałożyć obowiązek stosowania przepisu ust. 1 również w stosunku 

do obiektów budowlanych wymagających zgłoszenia. 

3. Obiekty lub elementy obiektów budowlanych, ulegające zakryciu, wymagające 

inwentaryzacji, o której mowa w ust. 1, podlegają inwentaryzacji przed ich zakryciem. 
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4. 
(13)

 Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania 

przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje i zakres 

opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w 

budownictwie. 

Art. 45. 

1. Dziennik budowy stanowi urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń 

i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót i jest wydawany odpłatnie przez 

właściwy organ. 

2. Przed rozpoczęciem robót budowlanych należy dokonać w dzienniku budowy wpisu osób, 

którym zostało powierzone kierownictwo, nadzór i kontrola techniczna robót 

budowlanych. Osoby te są obowiązane potwierdzić podpisem przyjęcie powierzonych im 

funkcji. 

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do prowadzenia dzienników: montażu i 

rozbiórki. 

4. 
(14)

 Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania 

przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia, sposób 

prowadzenia dzienników budowy, montażu i rozbiórki oraz osoby upoważnione do 

dokonywania w nich wpisów, a także dane, jakie powinna zawierać tablica informacyjna 

oraz ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

5. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 4, określa się w szczególności: 

1)   kształt i wymiary tablicy informacyjnej oraz napisów na niej umieszczonych; 

2)   formę ogłoszenia; 

3)   miejsce umieszczenia tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia; 

4)   zakres danych osobowych uczestników procesu budowlanego i pełnionych przez nich 

funkcji w dziedzinie bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia; 

5)   informacje dotyczące decyzji o pozwoleniu na budowę; 

6)   informacje dotyczące podmiotów wykonujących roboty budowlane, w tym imię lub 

imiona i nazwisko lub nazwę i adres; 

7)   przewidywane terminy rozpoczęcia i zakończenia wykonywania robót budowlanych 

oraz maksymalną liczbę pracowników zatrudnionych na budowie; 

8)   informacje dotyczące telefonów alarmowych. 
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Art. 47. 

 1. Jeżeli do wykonania prac przygotowawczych lub robót budowlanych jest niezbędne 

wejście do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości, inwestor 

jest obowiązany przed rozpoczęciem robót uzyskać zgodę właściciela sąsiedniej 

nieruchomości, budynku lub lokalu (najemcy) na wejście oraz uzgodnić z nim 

przewidywany sposób, zakres i terminy korzystania z tych obiektów, a także ewentualną 

rekompensatę z tego tytułu. 

2. W razie nieuzgodnienia warunków, o których mowa w ust. 1, właściwy organ - na wniosek 

inwestora - w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, rozstrzyga, w drodze decyzji, o 

niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej 

nieruchomości. W przypadku uznania zasadności wniosku inwestora, właściwy organ 

określa jednocześnie granice niezbędnej potrzeby oraz warunki korzystania z sąsiedniego 

budynku, lokalu lub nieruchomości. 

3. Inwestor, po zakończeniu robót, o których mowa w ust. 1, jest obowiązany naprawić 

szkody powstałe w wyniku korzystania z sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu - 

na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. 

4. Zajęcie, na potrzeby budowy, pasa drogowego lub jego części może nastąpić po spełnieniu 

wymagań określonych w odrębnych przepisach. 

 

Art. 48. 

1. Właściwy organ nakazuje, z zastrzeżeniem ust. 2, w drodze decyzji, rozbiórkę obiektu 

budowlanego lub jego części, będącego w budowie albo wybudowanego 

1)   bez wymaganego pozwolenia na budowę albo 

2)   bez wymaganego zgłoszenia dotyczącego budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 

2b i 19a, albo pomimo wniesienia sprzeciwu do tego zgłoszenia. 

[2. Jeżeli budowa, o której mowa w ust. 1: 

1)   jest zgodna z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a w 

szczególności: 

a)  ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i 

innymi aktami prawa miejscowego albo; 

b)  ustaleniami decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w przypadku 

braku obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 
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2)   nie narusza przepisów, w tym techniczno-budowlanych, w zakresie uniemożliwiającym 

doprowadzenie obiektu budowlanego lub jego części do stanu zgodnego z prawem 

- właściwy organ wstrzymuje postanowieniem prowadzenie robót budowlanych.] 

<2. Jeżeli budowa, o której mowa w ust. 1, jest zgodna z przepisami o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym, a w szczególności ustaleniami obowiązującego 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i innymi aktami prawa 

miejscowego oraz nie narusza przepisów, w tym techniczno-budowlanych, w zakresie 

uniemożliwiającym doprowadzenie obiektu budowlanego lub jego części do stanu 

zgodnego z prawem, organ nadzoru budowlanego wstrzymuje postanowieniem 

prowadzenie robót budowlanych. Na postanowienie przysługuje zażalenie.> 

3. W postanowieniu, o którym mowa w ust. 2, ustala się wymagania dotyczące niezbędnych 

zabezpieczeń budowy oraz nakłada obowiązek przedstawienia, w wyznaczonym terminie: 

1)   zaświadczenia wójta, burmistrza albo prezydenta miasta o zgodności budowy z 

ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

albo decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w przypadku braku 

obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego; 

2)   dokumentów, o których mowa w art. 33 ust. 2 pkt 1, 2 i 4 oraz ust. 3; do projektu 

architektoniczno-budowlanego nie stosuje się przepisu art. 20 ust. 3 pkt 2. 

4. W przypadku niespełnienia w wyznaczonym terminie obowiązków, o których mowa w ust. 

3, stosuje się przepis ust. 1. 

5. Przedłożenie w wyznaczonym terminie dokumentów, o których mowa w ust. 3, traktuje się 

jak wniosek o zatwierdzenie projektu budowlanego i pozwolenie na wznowienie robót 

budowlanych, jeżeli budowa nie została zakończona. 

 

Art. 49. 

 1. Właściwy organ, przed wydaniem decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego 

i udzielenia pozwolenia na wznowienie robót budowlanych, bada: 

1)   zgodność projektu zagospodarowania działki lub terenu z przepisami o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym, a w szczególności z ustaleniami obowiązującego 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 

2)   kompletność projektu budowlanego i posiadanie wymaganych opinii, uzgodnień, 

pozwoleń i sprawdzeń, 
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3)   wykonanie projektu budowlanego przez osobę posiadającą wymagane uprawnienia 

budowlane 

- oraz, w drodze postanowienia, ustala wysokość opłaty legalizacyjnej. Na postanowienie 

przysługuje zażalenie. 

2. Do opłaty legalizacyjnej stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące kar, o których mowa 

w art. 59f ust. 1, z tym że stawka opłaty podlega pięćdziesięciokrotnemu podwyższeniu. 

3. W przypadku stwierdzenia naruszeń, w zakresie określonym w ust. 1, właściwy organ 

nakłada postanowieniem obowiązek usunięcia wskazanych nieprawidłowości, w 

określonym terminie, a po jego bezskutecznym upływie wydaje decyzję, o której mowa w 

art. 48 ust. 1. Decyzję tę wydaje się również w przypadku nieuiszczenia w terminie opłaty 

legalizacyjnej, z zastrzeżeniem art. 49c ust. 2. 

4. W razie spełnienia wymagań, określonych w ust. 1, właściwy organ wydaje decyzję: 

1)   o zatwierdzeniu projektu budowlanego i pozwoleniu na wznowienie robót; 

2)   o zatwierdzeniu projektu budowlanego, jeżeli budowa została zakończona. 

4a. Decyzje, o których mowa w ust. 4, mogą być wydane po uprzednim przeprowadzeniu 

oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko albo oceny oddziaływania 

przedsięwzięcia na obszar Natura 2000, jeżeli jest ona wymagana przepisami ustawy z 

dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko, w przypadkach gdy ocena ta jest możliwa do przeprowadzenia z 

uwzględnieniem analizy rozwiązań alternatywnych przedsięwzięcia i możliwości 

ustalenia warunków jego realizacji w zakresie ochrony środowiska. 

5. W decyzji, o której mowa w ust. 4, nakłada się obowiązek uzyskania decyzji o pozwoleniu 

na użytkowanie. 

Art. 49b. 

[1. Właściwy organ nakazuje, z zastrzeżeniem ust. 2, w drodze decyzji, rozbiórkę obiektu 

budowlanego, lub jego części, będącego w budowie albo wybudowanego bez wymaganego 

zgłoszenia bądź pomimo wniesienia sprzeciwu przez właściwy organ.] 

<1. Organ nadzoru budowlanego nakazuje, z zastrzeżeniem ust. 2, w drodze decyzji, 

rozbiórkę obiektu budowlanego, lub jego części, będącego w budowie albo 

wybudowanego bez wymaganego zgłoszenia bądź pomimo wniesienia sprzeciwu 

przez organ administracji architektoniczno-budowlanej.> 
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2. [Jeżeli budowa, o której mowa w ust. 1, jest zgodna z przepisami o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym, a w szczególności ustaleniami obowiązującego 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo, w przypadku jego braku, 

decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz nie narusza przepisów, w 

tym techniczno-budowlanych, właściwy organ wstrzymuje postanowieniem - gdy budowa 

nie została zakończona - prowadzenie robót budowlanych oraz nakłada na inwestora 

obowiązek przedłożenia w terminie 30 dni:] 

 <Jeżeli budowa, o której mowa w ust. 1, jest zgodna z przepisami o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym, a w szczególności ustaleniami obowiązującego 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i innymi aktami prawa 

miejscowego, oraz nie narusza przepisów, w tym techniczno-budowlanych, 

w zakresie uniemożliwiającym doprowadzenie obiektu budowlanego lub jego części 

do stanu zgodnego z prawem, organ nadzoru budowlanego wstrzymuje 

postanowieniem – gdy budowa nie została zakończona – prowadzenie robót 

budowlanych oraz nakłada na inwestora obowiązek przedłożenia w wyznaczonym 

terminie:> 

1)   dokumentów, o których mowa w art. 30 ust. 2 albo art. 30 ust. 2 i 3, albo art. 30 ust. 2 

i 4; 

2)   projektu zagospodarowania działki lub terenu; 

3)   zaświadczenia wójta, burmistrza albo prezydenta miasta o zgodności budowy z 

ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

albo decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w przypadku braku 

obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. 

<2a. Na postanowienie, o którym mowa w ust. 2, przysługuje zażalenie.> 

3. W przypadku niespełnienia obowiązku, o którym mowa w ust. 2, stosuje się przepis ust. 1. 

4. Jeżeli zachodzą okoliczności, o których mowa w ust. 2, właściwy organ, w drodze 

postanowienia, ustala wysokość opłaty legalizacyjnej. Na postanowienie przysługuje 

zażalenie. 

5. Do opłaty legalizacyjnej stosuje się odpowiednio przepisy art. 59g, z tym że wysokość 

opłaty w przypadku budowy, o której mowa w: 

[1)   art. 29 ust. 1 pkt 9-11, 14, 15, 17 oraz w art. 30 ust. 1 pkt 3 i 4 - wynosi 2500 zł; 

2)   art. 29 ust. 1 pkt 1, 2, 2a, 3, 3a, 6, 12, 13, 16, 19, 20b oraz 28 - wynosi 5000 zł.] 

<1) art. 29 ust. 1 pkt 9–11, 14 oraz w art. 30 ust. 1 pkt 3 i 4 – wynosi 2500 zł; 
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2) art. 29 ust. 1 pkt 1 lit. b–d, pkt 2, 2a, 3, 3a, 6, 12, 13, 16, 19, 20b oraz 28 – wynosi 

5000 zł.> 

6. Właściwy organ, w przypadku gdy budowa nie została zakończona, po wniesieniu opłaty, o 

której mowa w ust. 5, zezwala, w drodze postanowienia, na dokończenie budowy. 

7. W przypadku nieuiszczenia w terminie opłaty legalizacyjnej właściwy organ wydaje 

decyzję, o której mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem art. 49c ust. 2. 

 

Art. 50. 

1. W przypadkach innych niż określone w art. 48 ust. 1 lub w art. 49b ust. 1 właściwy organ 

wstrzymuje postanowieniem prowadzenie robót budowlanych wykonywanych: 

1)   bez wymaganego pozwolenia na budowę albo zgłoszenia lub 

2)   w sposób mogący spowodować zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia bądź 

zagrożenie środowiska, lub 

3)   na podstawie zgłoszenia z naruszeniem art. 30 ust. 1, lub 

4)   w sposób istotnie odbiegający od ustaleń i warunków określonych w pozwoleniu na 

budowę, projekcie budowlanym lub w przepisach. 

2. W postanowieniu o wstrzymaniu robót budowlanych należy: 

1)   podać przyczynę wstrzymania robót; 

2)   ustalić wymagania dotyczące niezbędnych zabezpieczeń. 

3. W postanowieniu o wstrzymaniu robót budowlanych można nałożyć obowiązek 

przedstawienia, w terminie 30 dni od dnia doręczenia postanowienia, inwentaryzacji 

wykonanych robót budowlanych lub odpowiednich ocen technicznych bądź ekspertyz. 

4. Postanowienie o wstrzymaniu robót budowlanych traci ważność po upływie 2 miesięcy od 

dnia doręczenia, chyba że w tym terminie zostanie wydana decyzja, o której mowa w art. 

50a pkt 2 albo w art. 51 ust. 1. 

5. Na postanowienie o wstrzymaniu robót budowlanych służy zażalenie. 

 

Art. 50a. 

Właściwy organ w przypadku wykonywania robót budowlanych - pomimo wstrzymania ich 

wykonywania postanowieniem: 

1)   o którym mowa w art. 48 ust. 2 oraz w art. 49b ust. 2 - nakazuje, w drodze decyzji, 

rozbiórkę obiektu budowlanego lub jego części; 



- 44 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

2)   o którym mowa w art. 50 ust. 1 - nakazuje, w drodze decyzji, rozbiórkę części obiektu 

budowlanego wykonanego po doręczeniu postanowienia albo doprowadzenie obiektu 

budowlanego do stanu poprzedniego. 

Art. 51. 

1. Przed upływem 2 miesięcy od dnia wydania postanowienia, o którym mowa w art. 50 ust. 

1, właściwy organ w drodze decyzji: 

1)   nakazuje zaniechanie dalszych robót budowlanych bądź rozbiórkę obiektu 

budowlanego lub jego części, bądź doprowadzenie obiektu do stanu poprzedniego 

albo 

2)   nakłada obowiązek wykonania określonych czynności lub robót budowlanych w celu 

doprowadzenia wykonywanych robót budowlanych do stanu zgodnego z prawem, 

określając termin ich wykonania, albo 

3)   w przypadku istotnego odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub 

innych warunków pozwolenia na budowę - nakłada, określając termin wykonania, 

obowiązek sporządzenia i przedstawienia projektu budowlanego zamiennego, 

uwzględniającego zmiany wynikające z dotychczas wykonanych robót budowlanych 

oraz - w razie potrzeby - wykonania określonych czynności lub robót budowlanych w 

celu doprowadzenia wykonywanych robót budowlanych do stanu zgodnego z prawem; 

przepisy dotyczące projektu budowlanego stosuje się odpowiednio do zakresu tych 

zmian. 

1a. W przypadku istotnego odstąpienia od projektu budowlanego z naruszeniem art. 36a ust. 

1a, przepisy ust. 1 pkt 3 oraz ust. 4 i 5 stosuje się odpowiednio. 

2. W przypadku wydania nakazu, o którym mowa w art. 50a pkt 2, decyzje, o których mowa 

w ust. 1 pkt 2 lub 3, wydaje się po wykonaniu obowiązku określonego w tym nakazie. 

3. Po upływie terminu lub na wniosek inwestora, właściwy organ sprawdza wykonanie 

obowiązku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, i wydaje decyzję: 

1)   o stwierdzeniu wykonania obowiązku albo 

2)   w przypadku niewykonania obowiązku - nakazującą zaniechanie dalszych robót 

budowlanych bądź rozbiórkę obiektu lub jego części, bądź doprowadzenie obiektu do 

stanu poprzedniego. 

4. Po upływie terminu lub na wniosek inwestora, właściwy organ sprawdza wykonanie 

obowiązku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, i wydaje decyzję w sprawie zatwierdzenia 

projektu budowlanego i pozwolenia na wznowienie robót budowlanych albo - jeżeli 
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budowa została zakończona - o zatwierdzeniu projektu budowlanego zamiennego. W 

decyzji tej nakłada się obowiązek uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. 

5. W przypadku niewykonania w terminie obowiązku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, 

właściwy organ wydaje decyzję nakazującą zaniechanie dalszych robót budowlanych bądź 

rozbiórkę obiektu lub jego części, bądź doprowadzenie obiektu do stanu poprzedniego. 

6. Przepisów ust. 4 i 5 dotyczących pozwolenia na użytkowanie nie stosuje się do robót 

budowlanych innych niż budowa bądź przebudowa obiektu budowlanego lub jego części. 

7. Przepisy ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 3 stosuje się odpowiednio, jeżeli roboty budowlane, w 

przypadkach innych niż określone w art. 48 albo w art. 49b, zostały wykonane w sposób, 

o którym mowa w art. 50 ust. 1. 

[Art. 54. 

 Do użytkowania obiektu budowlanego, na budowę którego wymagane jest pozwolenie na 

budowę albo zgłoszenie budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a i 19a, można 

przystąpić, z zastrzeżeniem art. 55 i art. 57, po zawiadomieniu właściwego organu o 

zakończeniu budowy, jeżeli organ ten, w terminie 14 dni od dnia doręczenia 

zawiadomienia, nie zgłosi sprzeciwu w drodze decyzji. Przepis art. 30 ust. 6a stosuje się.] 

 

<Art. 54. 

1. Do użytkowania obiektu budowlanego, na budowę którego wymagane jest pozwolenie 

na budowę albo zgłoszenie budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a i 19a, 

można przystąpić, z zastrzeżeniem art. 55 i art. 57, po zawiadomieniu organu 

nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy, jeżeli organ ten, w terminie 14 dni od 

dnia doręczenia zawiadomienia, nie zgłosi sprzeciwu w drodze decyzji. Przepis art. 

30 ust. 6a stosuje się. 

2. Organ nadzoru budowlanego może z urzędu przed upływem terminu, o którym mowa 

w ust. 1, wydać zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu. Wydanie 

zaświadczenia wyłącza możliwość wniesienia sprzeciwu, o którym mowa w ust. 1, 

oraz uprawnia inwestora do rozpoczęcia użytkowania obiektu, o którym mowa w 

ust. 1.> 

Art. 57. 

1. Do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosku o udzielenie 

pozwolenia na użytkowanie inwestor jest obowiązany dołączyć: 

1)   oryginał dziennika budowy; 
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2)   oświadczenie kierownika budowy: 

a)  o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym lub 

warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami, 

b)  o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także - w razie 

korzystania - drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu; 

3)   oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli 

eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego 

zagospodarowania; 

4)   protokoły badań i sprawdzeń; 

5)   dokumentację geodezyjną, zawierającą wyniki geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej oraz informację o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z 

projektem zagospodarowania działki lub terenu lub odstępstwach od tego projektu, 

sporządzoną przez osobę wykonującą samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i 

kartografii oraz posiadającą odpowiednie uprawnienia zawodowe; 

6)   potwierdzenie, zgodnie z odrębnymi przepisami, odbioru wykonanych przyłączy; 

7)   (uchylony); 

7a)  zaświadczenie wójta, burmistrza albo prezydenta miasta, potwierdzające spełnienie 

warunków, o których mowa w art. 37i ust. 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, z późn. 

zm.), o ile jest wymagane; 

8)   w przypadku drogi w transeuropejskiej sieci drogowej: 

a)  wynik audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego, o którym mowa w art. 24l ust. 1 

ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, 

b)  uzasadnienie zarządcy drogi, o którym mowa w art. 24l ust. 4 ustawy z dnia 21 

marca 1985 r. o drogach publicznych. 

1a. W przypadku zawiadomienia o zakończeniu budowy lub złożenia wniosku o udzielenie 

pozwolenia na użytkowanie budynku mieszkalnego lub budynku z częścią mieszkalną, w 

oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, zamieszcza się informację o dokonaniu 

pomiarów powierzchni użytkowej budynku i poszczególnych lokali mieszkalnych, w 

sposób zgodny z przepisami rozporządzenia, o którym mowa w art. 34 ust. 6 pkt 1. 

2. W razie zmian nieodstępujących w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub 

warunków pozwolenia na budowę, dokonanych podczas wykonywania robót, do 

zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, należy dołączyć kopie rysunków wchodzących 
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w skład zatwierdzonego projektu budowlanego, z naniesionymi zmianami, a w razie 

potrzeby także uzupełniający opis. W takim przypadku oświadczenie, o którym mowa w 

ust. 1 pkt 2 lit. a, powinno być potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru 

inwestorskiego, jeżeli został ustanowiony. 

3. Inwestor jest obowiązany dołączyć do wniosku, o którym mowa w ust. 1, albo do 

zawiadomienia w przypadku, o którym mowa w art. 56 ust. 1a, oświadczenia o braku 

sprzeciwu lub uwag ze strony organów wymienionych w art. 56. 

4. Inwestor jest obowiązany uzupełnić dokumenty wymienione w ust. 1-3, jeżeli, w wyniku 

ich sprawdzenia przez właściwy organ, okaże się, że są one niekompletne lub posiadają 

braki i nieścisłości. 

5. (uchylony). 

6. Wniosek o udzielenie pozwolenia na użytkowanie stanowi wezwanie właściwego organu 

do przeprowadzenia obowiązkowej kontroli, o której mowa w art. 59a. 

7. W przypadku stwierdzenia przystąpienia do użytkowania obiektu budowlanego lub jego 

części z naruszeniem przepisów art. 54 i 55, właściwy organ wymierza karę z tytułu 

nielegalnego użytkowania obiektu budowlanego. Do kary tej stosuje się odpowiednio 

przepisy dotyczące kar, o których mowa w art. 59f ust. 1, z tym że stawka opłaty podlega 

dziesięciokrotnemu podwyższeniu. 

8. Po zakończeniu postępowania w sprawie zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu 

budowlanego albo udzieleniu pozwolenia na użytkowanie, właściwy organ zwraca 

bezzwłocznie inwestorowi dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 4 i 5. 

 

Art. 59. 

1. Właściwy organ wydaje decyzję w sprawie pozwolenia na użytkowanie obiektu 

budowlanego po przeprowadzeniu obowiązkowej kontroli, o której mowa w art. 59a. 

2. Właściwy organ może w pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego określić 

warunki użytkowania tego obiektu albo uzależnić jego użytkowanie od wykonania, w 

oznaczonym terminie, określonych robót budowlanych. 

3. Jeżeli właściwy organ stwierdzi, że obiekt budowlany spełnia warunki, określone w ust. 1, 

pomimo niewykonania części robót wykończeniowych lub innych robót budowlanych 

związanych z obiektem, w wydanym pozwoleniu na użytkowanie może określić termin 

wykonania tych robót. 

4. Przepisu ust. 3 nie stosuje się do instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska. 
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4a. Inwestor jest obowiązany zawiadomić właściwy organ o zakończeniu robót budowlanych 

prowadzonych, po przystąpieniu do użytkowania obiektu budowlanego, na podstawie 

pozwolenia na użytkowanie. 

5. Właściwy organ, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, odmawia wydania pozwolenia na użytkowanie 

obiektu budowlanego w przypadku niespełnienia wymagań określonych w ust. 1 i w art. 

57 ust. 1-4. Przepisy art. 51 stosuje się odpowiednio. 

6. Decyzję o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego właściwy organ przesyła 

niezwłocznie organowi, który wydał decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania 

terenu lub pozwolenia, o których mowa w art. 23 ust. 1 i art. 26 ust. 1, oraz decyzji, o 

której mowa w art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich 

Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej. 

7. Stroną w postępowaniu w sprawie pozwolenia na użytkowanie jest wyłącznie inwestor. 

 

Art. 59a. 

1. Właściwy organ przeprowadza, na wezwanie inwestora, obowiązkową kontrolę budowy w 

celu stwierdzenia prowadzenia jej zgodnie z ustaleniami i warunkami określonymi w 

pozwoleniu na budowę. 

2. Kontrola, o której mowa w ust. 1, obejmuje sprawdzenie: 

1)   zgodności obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub terenu; 

2)   zgodności obiektu budowlanego z projektem architektoniczno-budowlanym, w zakresie: 

a)  charakterystycznych parametrów technicznych: kubatury, powierzchni zabudowy, 

wysokości, długości, szerokości i liczby kondygnacji, 

b)  wykonania widocznych elementów nośnych układu konstrukcyjnego obiektu 

budowlanego, 

c)  geometrii dachu (kąt nachylenia, wysokość kalenicy i układ połaci dachowych), 

d)  wykonania urządzeń budowlanych, 

e)  zasadniczych elementów wyposażenia budowlano-instalacyjnego, zapewniających 

użytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem, 

f)  zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania z tego obiektu przez osoby 

niepełnosprawne, w szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich - w 

stosunku do obiektu użyteczności publicznej i budynku mieszkalnego 

wielorodzinnego; 
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3)   wyrobów budowlanych szczególnie istotnych dla bezpieczeństwa konstrukcji i 

bezpieczeństwa pożarowego; 

4)   w przypadku nałożenia w pozwoleniu na budowę obowiązku rozbiórki istniejących 

obiektów budowlanych nieprzewidzianych do dalszego użytkowania lub tymczasowych 

obiektów budowlanych - wykonania tego obowiązku, jeżeli upłynął termin rozbiórki 

określony w pozwoleniu; 

5)   uporządkowania terenu budowy. 

Art. 59c. 

1. Właściwy organ przeprowadza obowiązkową kontrolę przed upływem 21 dni od dnia 

doręczenia wezwania albo uzupełnionego wezwania. O terminie obowiązkowej kontroli 

organ zawiadamia inwestora w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania albo 

uzupełnionego wezwania. 

2. Inwestor jest obowiązany uczestniczyć w obowiązkowej kontroli w wyznaczonym 

terminie. 

Art. 59d. 

1. Właściwy organ, po przeprowadzeniu obowiązkowej kontroli, sporządza protokół w trzech 

egzemplarzach. Jeden egzemplarz protokołu doręcza się inwestorowi bezzwłocznie po 

przeprowadzeniu kontroli, drugi egzemplarz przekazuje się organowi wyższego stopnia, a 

trzeci pozostaje we właściwym organie. 

[1a. Dopuszcza się przekazanie protokołu organowi wyższego stopnia w formie 

elektronicznej. W takim przypadku sporządza się dwa egzemplarze protokołu.] 

<1a. Dopuszcza się przekazanie protokołu organowi wyższego stopnia w postaci 

elektronicznej. W takim przypadku sporządza się dwa egzemplarze protokołu, 

a protokół w postaci elektronicznej przekazuje się również Głównemu Inspektorowi 

Nadzoru Budowlanego.> 

2. Protokół, o którym mowa w ust. 1, przechowuje się przez okres istnienia obiektu 

budowlanego. 

3. 
(15)

 Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania 

przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia, wzór protokołu 

obowiązkowej kontroli. 

4. Wzór protokołu powinien obejmować w szczególności informacje dotyczące danych 

osobowych osób uczestniczących w kontroli oraz informacje niezbędne do ustalenia 

przebiegu i wyniku przeprowadzonej kontroli, w tym: adres i kategorię obiektu 
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budowlanego, ustalenia dotyczące zgodności wykonania obiektu budowlanego z 

zatwierdzonym projektem budowlanym i innymi warunkami określonymi w pozwoleniu 

na budowę. 

Art. 59f. 

1. W przypadku stwierdzenia w trakcie obowiązkowej kontroli nieprawidłowości w zakresie, 

o którym mowa w art. 59a ust. 2, wymierza się karę stanowiącą iloczyn stawki opłaty (s), 

współczynnika kategorii obiektu budowlanego (k) i współczynnika wielkości obiektu 

budowlanego (w). 

2. Stawka opłaty (s) wynosi 500 zł. 

3. Kategorie obiektów, współczynnik kategorii obiektu oraz współczynnik wielkości obiektu 

określa załącznik do ustawy. 

4. W przypadku gdy w skład obiektu budowlanego, z wyjątkiem budynku mieszkalnego 

jednorodzinnego, wchodzą części odpowiadające różnym kategoriom, karę stanowi suma 

kar obliczonych dla różnych kategorii. 

5. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie, o którym mowa w art. 59a ust. 2, 

karę oblicza się odrębnie za każdą stwierdzoną nieprawidłowość. Karę stanowi suma tak 

obliczonych kar. 

6. W przypadku wymierzenia kary właściwy organ, w drodze decyzji, odmawia wydania 

pozwolenia na użytkowanie i przeprowadza, w odpowiednim zakresie, postępowanie, o 

którym mowa w art. 51. 

Art. 59g. 

1. Karę, o której mowa w art. 59f ust. 1, właściwy organ wymierza w drodze postanowienia, 

na które przysługuje zażalenie. Wpływy z kar stanowią dochód budżetu państwa. 

2. Wymierzoną karę wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia, o którym 

mowa w ust. 1, w kasie właściwego urzędu wojewódzkiego lub na rachunek bankowy 

tego urzędu. 

3. W przypadku nieuiszczenia kary w terminie podlega ona ściągnięciu w trybie przepisów o 

postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 

4. Uprawnionym do żądania wykonania w drodze egzekucji administracyjnej obowiązków, o 

których mowa w ust. 3, jest wojewoda. 

5. Do kar, o których mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy działu III ustawy z dnia 

29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, z tym że uprawnienia organu podatkowego, z 

wyjątkiem określonego w ust. 1, przysługują wojewodzie. 
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6. Organ właściwy do wydania, zmiany, uchylenia lub stwierdzenia nieważności 

postanowienia niezwłocznie przesyła kopię wydanego postanowienia właściwemu 

wojewodzie. 

Art. 62. 

1. Obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela 

lub zarządcę kontroli: 

1)   okresowej, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego: 

a)  elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy 

atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas 

użytkowania obiektu, 

b)  instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska, 

c)  instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i 

wentylacyjnych); 

2)   okresowej, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i 

przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego 

oraz jego otoczenia; kontrolą tą powinno być objęte również badanie instalacji 

elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, 

zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz 

uziemień instalacji i aparatów; 

3)   okresowej w zakresie, o którym mowa w pkt 1, co najmniej dwa razy w roku, w 

terminach do 31 maja oraz do 30 listopada, w przypadku budynków o powierzchni 

zabudowy przekraczającej 2000 m
2
 oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni 

dachu przekraczającej 1000 m
2
; osoba dokonująca kontroli jest obowiązana 

bezzwłocznie pisemnie zawiadomić właściwy organ o przeprowadzonej kontroli; 

4)   bezpiecznego użytkowania obiektu każdorazowo w przypadku wystąpienia 

okoliczności, o których mowa w art. 61 pkt 2; 

4a)  w przypadku zgłoszenia przez osoby zamieszkujące lokal mieszkalny znajdujący się 

w obiekcie budowlanym o dokonaniu nieuzasadnionych względami technicznymi lub 

użytkowymi ingerencji lub naruszeń, powodujących, że nie są spełnione warunki 

określone w art. 5 ust. 2. 

5)   (uchylony); 

6)   (uchylony). 
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1a. W trakcie kontroli, o której mowa w ust. 1, należy dokonać sprawdzenia wykonania 

zaleceń z poprzedniej kontroli. 

1b. (uchylony). 

2. Obowiązek kontroli, o której mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a, nie obejmuje właścicieli i 

zarządców: 

1)   budynków mieszkalnych jednorodzinnych; 

2)   obiektów budowlanych: 

a)  budownictwa zagrodowego i letniskowego, 

b)  wymienionych w art. 29 ust. 1. 

2a. Kontrolę, o której mowa w ust. 1 pkt 4a, właściciel lub zarządca jest zobowiązany 

przeprowadzić w terminie 3 dni od otrzymania zgłoszenia. 

3. Właściwy organ - w razie stwierdzenia nieodpowiedniego stanu technicznego obiektu 

budowlanego lub jego części, mogącego spowodować zagrożenie: życia lub zdrowia 

ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska - nakazuje przeprowadzenie kontroli, o 

której mowa w ust. 1, a także może żądać przedstawienia ekspertyzy stanu technicznego 

obiektu lub jego części. 

4. Kontrole, o których mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 5-6a, przeprowadzają osoby 

posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności. 

5. Kontrole stanu technicznego instalacji elektrycznych, piorunochronnych i gazowych, o 

których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. c i pkt 2, mogą przeprowadzać osoby posiadające 

kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji 

oraz sieci energetycznych i gazowych. 

6. Kontrolę stanu technicznego przewodów kominowych, o której mowa w ust. 1 pkt 1 lit. c, 

powinny przeprowadzać: 

1)   osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim - w odniesieniu do 

przewodów dymowych oraz grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych; 

2)   osoby posiadające uprawnienia budowlane odpowiedniej specjalności - w odniesieniu do 

przewodów kominowych, o których mowa w pkt 1, oraz do kominów przemysłowych, 

kominów wolno stojących oraz kominów lub przewodów kominowych, w których ciąg 

kominowy jest wymuszony pracą urządzeń mechanicznych. 

6a. Kontrolę stanu technicznego i stanu bezpieczeństwa budowli piętrzących mogą 

przeprowadzać także upoważnieni pracownicy państwowej służby do spraw 

bezpieczeństwa budowli piętrzących. 
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7. Szczegółowy zakres kontroli niektórych budowli oraz obowiązek przeprowadzania ich 

częściej, niż zostało to ustalone w ust. 1, może być określony w rozporządzeniu, o którym 

mowa w art. 7 ust. 3 pkt 2. 

Art. 65. 

Właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany udostępniać dokumenty, o 

których mowa w art. 64 ust. 3, przedstawicielom właściwego organu oraz innych 

jednostek organizacyjnych i organów upoważnionych do kontroli utrzymania obiektów 

budowlanych we właściwym stanie technicznym oraz do kontroli przestrzegania 

przepisów obowiązujących w budownictwie. 

 

Art. 66. 

1. W przypadku stwierdzenia, że obiekt budowlany: 

1)   może zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi, bezpieczeństwu mienia bądź środowiska albo 

2)   jest użytkowany w sposób zagrażający życiu lub zdrowiu ludzi, bezpieczeństwu 

mienia lub środowisku, albo 

3)   jest w nieodpowiednim stanie technicznym, albo 

4)   powoduje swym wyglądem oszpecenie otoczenia 

- właściwy organ nakazuje, w drodze decyzji, usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości, 

określając termin wykonania tego obowiązku. 

1a. W przypadku stwierdzenia nieuzasadnionych względami technicznymi lub użytkowymi 

ingerencji lub naruszenia wymagań dotyczących obiektu budowlanego, których charakter 

uniemożliwia lub znacznie utrudnia użytkowanie go do celów mieszkalnych, organ 

nadzoru budowlanego nakazuje, w drodze decyzji, usunięcie skutków ingerencji lub 

naruszeń lub przywrócenie stanu poprzedniego. Decyzja podlega natychmiastowemu 

wykonaniu i może być ogłoszona ustnie. 

2. W decyzji, o której mowa w ust. 1 pkt 1-3, właściwy organ może zakazać użytkowania 

obiektu budowlanego lub jego części do czasu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości. 

Decyzja o zakazie użytkowania obiektu, jeżeli występują okoliczności, o których mowa w 

ust. 1 pkt 1 i 2, podlega natychmiastowemu wykonaniu i może być ogłoszona ustnie. 

 

Art. 67. 

1. Jeżeli nieużytkowany lub niewykończony obiekt budowlany nie nadaje się do remontu, 

odbudowy lub wykończenia, właściwy organ wydaje decyzję nakazującą właścicielowi 
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lub zarządcy rozbiórkę tego obiektu i uporządkowanie terenu oraz określającą terminy 

przystąpienia do tych robót i ich zakończenia. 

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do obiektów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków. 

3. W stosunku do obiektów budowlanych niewpisanych do rejestru zabytków, a objętych 

ochroną konserwatorską na podstawie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego, decyzję, o której mowa w ust. 1, właściwy organ wydaje po uzgodnieniu 

z wojewódzkim konserwatorem zabytków. 

4. Wojewódzki konserwator zabytków jest obowiązany zająć stanowisko w terminie 30 dni. 

Niezajęcie stanowiska w tym terminie uznaje się za uzgodnienie. 

 

Art. 68. 

W razie stwierdzenia potrzeby opróżnienia w całości lub w części budynku przeznaczonego 

na pobyt ludzi, bezpośrednio grożącego zawaleniem, właściwy organ jest obowiązany: 

1)   nakazać, w drodze decyzji, na podstawie protokołu oględzin, właścicielowi lub zarządcy 

obiektu budowlanego opróżnienie bądź wyłączenie w określonym terminie całości lub 

części budynku z użytkowania; 

2)   przesłać decyzję, o której mowa w pkt 1, obowiązanemu do zapewnienia lokali 

zamiennych na podstawie odrębnych przepisów; 

3)   zarządzić: 

a)  umieszczenie na budynku zawiadomienia o stanie zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub 

mienia oraz o zakazie jego użytkowania, 

b)  wykonanie doraźnych zabezpieczeń i usunięcie zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub 

mienia, z określeniem, technicznie uzasadnionych, terminów ich wykonania. 

 

Art. 69. 

1. W razie konieczności niezwłocznego podjęcia działań mających na celu usunięcie 

niebezpieczeństwa dla ludzi lub mienia, lub ingerencji lub naruszeń, o których mowa w 

art. 66 ust. 1a, właściwy organ zapewni, na koszt właściciela lub zarządcy obiektu 

budowlanego, zastosowanie niezbędnych środków zabezpieczających. 

2. Do zastosowania, na koszt właściciela lub zarządcy, środków przewidzianych w ust. 1 są 

upoważnione również organy Policji i Państwowej Straży Pożarnej. O podjętych 

działaniach organy te powinny niezwłocznie zawiadomić właściwy organ. 
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Art. 70. 

1. Właściciel, zarządca lub użytkownik obiektu budowlanego, na których spoczywają 

obowiązki w zakresie napraw, określone w przepisach odrębnych bądź umowach, są 

obowiązani w czasie lub bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli, o której mowa w art. 

62 ust. 1 pkt 1-4a, usunąć stwierdzone uszkodzenia oraz uzupełnić braki, które mogłyby 

spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź 

środowiska, a w szczególności katastrofę budowlaną, pożar, wybuch, porażenie prądem 

elektrycznym albo zatrucie gazem. 

2. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, powinien być potwierdzony w protokole z kontroli 

obiektu budowlanego. Osoba dokonująca kontroli jest obowiązana bezzwłocznie przesłać 

kopię tego protokołu do właściwego organu. Właściwy organ, po otrzymaniu kopii 

protokołu, przeprowadza bezzwłocznie kontrolę obiektu budowlanego w celu 

potwierdzenia usunięcia stwierdzonych uszkodzeń oraz uzupełnienia braków, o których 

mowa w ust. 1. 

Art. 71. 

1. Przez zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części rozumie się w 

szczególności: 

1)   (uchylony); 

2)   podjęcie bądź zaniechanie w obiekcie budowlanym lub jego części działalności 

zmieniającej warunki: bezpieczeństwa pożarowego, powodziowego, pracy, zdrowotne, 

higieniczno-sanitarne, ochrony środowiska bądź wielkość lub układ obciążeń. 

2. Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części wymaga zgłoszenia 

właściwemu organowi. W zgłoszeniu należy określić dotychczasowy i zamierzony sposób 

użytkowania obiektu budowlanego lub jego części. Do zgłoszenia należy dołączyć: 

1)   opis i rysunek określający usytuowanie obiektu budowlanego w stosunku do granic 

nieruchomości i innych obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na tej i 

sąsiednich nieruchomościach, z oznaczeniem części obiektu budowlanego, w której 

zamierza się dokonać zmiany sposobu użytkowania; 

2)   zwięzły opis techniczny, określający rodzaj i charakterystykę obiektu budowlanego 

oraz jego konstrukcję, wraz z danymi techniczno-użytkowymi, w tym wielkościami i 

rozkładem obciążeń, a w razie potrzeby, również danymi technologicznymi; 

3)   oświadczenie, o którym mowa w art. 32 ust. 4 pkt 2; 
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4)   zaświadczenie wójta, burmistrza albo prezydenta miasta o zgodności zamierzonego 

sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo decyzję o warunkach 

zabudowy i zagospodarowania terenu, w przypadku braku obowiązującego 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego; 

5)   w przypadku zmiany sposobu użytkowania, o której mowa w ust. 1 pkt 2 - ekspertyzę 

techniczną, wykonaną przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane bez 

ograniczeń w odpowiedniej specjalności; 

6)   w zależności od potrzeb - pozwolenia, uzgodnienia lub opinie wymagane odrębnymi 

przepisami. 

3. W razie konieczności uzupełnienia zgłoszenia właściwy organ nakłada na zgłaszającego, w 

drodze postanowienia, obowiązek uzupełnienia, w określonym terminie, brakujących 

dokumentów, a w przypadku ich nieuzupełnienia, wnosi sprzeciw w drodze decyzji. 

4. Zgłoszenia, o którym mowa w ust. 2, należy dokonać przed dokonaniem zmiany sposobu 

użytkowania obiektu budowlanego lub jego części. Zmiana sposobu użytkowania może 

nastąpić, jeżeli w terminie 30 dni, od dnia doręczenia zgłoszenia, właściwy organ, nie 

wniesie sprzeciwu w drodze decyzji i nie później niż po upływie 2 lat od doręczenia 

zgłoszenia. 

4a. (uchylony). 

4b. Do sprzeciwu, o którym mowa w ust. 4, przepis art. 30 ust. 6a stosuje się. 

<4c. Organ administracji architektoniczno-budowlanej może z urzędu przed upływem 

terminu, o którym mowa w ust. 4, wydać zaświadczenie o braku podstaw do 

wniesienia sprzeciwu. Wydanie zaświadczenia wyłącza możliwość wniesienia 

sprzeciwu, o którym mowa w ust. 4, oraz uprawnia inwestora do zmiany sposobu 

użytkowania obiektu budowlanego lub jego części.> 

5. Właściwy organ wnosi sprzeciw, jeżeli zamierzona zmiana sposobu użytkowania obiektu 

budowlanego lub jego części: 

1)   wymaga wykonania robót budowlanych, objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na 

budowę; 

2)   narusza ustalenia obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i 

innych aktów prawa miejscowego albo decyzji o warunkach budowy i zagospodarowania 

terenu, w przypadku braku obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego; 
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3)   może spowodować niedopuszczalne: 

a)  zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia, 

b)  pogorszenie stanu środowiska lub stanu zachowania zabytków, 

c)  pogorszenie warunków zdrowotno-sanitarnych, 

d)  wprowadzenie, utrwalenie bądź zwiększenie ograniczeń lub uciążliwości dla terenów 

sąsiednich. 

6. Jeżeli zamierzona zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części 

wymaga wykonania robót budowlanych: 

1)   objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę - rozstrzygnięcie w sprawie 

zmiany sposobu użytkowania następuje w decyzji o pozwoleniu na budowę; 

2)   objętych obowiązkiem zgłoszenia - do zgłoszenia, o którym mowa w ust. 2, stosuje się 

odpowiednio przepisy art. 30 ust. 2-4. 

7. Dokonanie zgłoszenia, o którym mowa w ust. 2, po zmianie sposobu użytkowania obiektu 

budowlanego lub jego części nie wywołuje skutków prawnych. 

 

Art. 71a. 

 1. W razie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części bez 

wymaganego zgłoszenia, właściwy organ, w drodze postanowienia: 

1)   wstrzymuje użytkowanie obiektu budowlanego lub jego części; 

2)   nakłada obowiązek przedstawienia w wyznaczonym terminie dokumentów, o których 

mowa w art. 71 ust. 2. 

2. Po upływie terminu lub na wniosek zobowiązanego, właściwy organ sprawdza wykonanie 

obowiązku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, i - w przypadku stwierdzenia jego wykonania - 

w drodze postanowienia ustala wysokość opłaty legalizacyjnej. Na postanowienie 

przysługuje zażalenie. 

3. Do opłaty legalizacyjnej stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące kar, o których mowa 

w art. 59f ust. 1, z tym że stawka opłaty podlega dziesięciokrotnemu podwyższeniu. 

4. W przypadku niewykonania w terminie obowiązku, o którym mowa w ust. 1, albo dalszego 

użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, pomimo jego wstrzymania, albo 

zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, pomimo wniesienia 

sprzeciwu, o którym mowa w art. 71 ust. 3-5, właściwy organ, w drodze decyzji, nakazuje 

przywrócenie poprzedniego sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części. 
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Art. 72. 

 1. Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania 

przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia, warunki i tryb 

postępowania w sprawach rozbiórek, o których mowa w art. 67. 

2. 
(18)

 Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania 

przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia, sposób i warunki 

przeprowadzania oraz tryb postępowania w sprawach rozbiórek obiektów budowlanych, 

wykonywanych metodą wybuchową. 

3. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 1, należy określić czynności właściwego organu 

prowadzącego postępowanie w sprawie rozbiórki oraz obowiązki nakładane na 

właściciela lub zarządcę obiektu budowlanego oraz warunki ich wykonania, mając na 

uwadze, że obowiązki te powinny być technicznie uzasadnione i nie powodować 

nadmiernego obciążenia właściciela lub zarządcy. 

 

Art. 75. 

 1. W razie katastrofy budowlanej w budowanym, rozbieranym lub użytkowanym obiekcie 

budowlanym, kierownik budowy (robót), właściciel, zarządca lub użytkownik jest 

obowiązany: 

1)   zorganizować doraźną pomoc poszkodowanym i przeciwdziałać rozszerzaniu się 

skutków katastrofy; 

2)   zabezpieczyć miejsce katastrofy przed zmianami uniemożliwiającymi prowadzenie 

postępowania, o którym mowa w art. 74; 

3)   niezwłocznie zawiadomić o katastrofie: 

a)  właściwy organ, 

b)  właściwego miejscowo prokuratora i Policję, 

c)  inwestora, inspektora nadzoru inwestorskiego i projektanta obiektu budowlanego, 

jeżeli katastrofa nastąpiła w trakcie budowy, 

d)  inne organy lub jednostki organizacyjne zainteresowane przyczynami lub skutkami 

katastrofy z mocy szczególnych przepisów. 

2. Przepisu ust. 1 pkt 2 nie stosuje się do czynności mających na celu ratowanie życia lub 

zabezpieczenie przed rozszerzaniem się skutków katastrofy. W tych przypadkach należy 

szczegółowo opisać stan po katastrofie oraz zmiany w nim wprowadzone, z oznaczeniem 

miejsc ich wprowadzenia na szkicach i, w miarę możliwości, na fotografiach. 
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Art. 76. 

1. Organ, o którym mowa w art. 74, po otrzymaniu zawiadomienia o katastrofie budowlanej 

jest obowiązany: 

1)   niezwłocznie powołać komisję w celu ustalenia przyczyn i okoliczności katastrofy 

oraz zakresu czynności niezbędnych do likwidacji zagrożenia bezpieczeństwa ludzi 

lub mienia; 

2)   niezwłocznie zawiadomić o katastrofie budowlanej właściwy organ nadzoru 

budowlanego wyższego stopnia oraz Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego. 

2. W skład komisji, o której mowa w ust. 1 pkt 1, wchodzą: przedstawiciel właściwego 

organu jako przewodniczący, przedstawiciele innych zainteresowanych lub właściwych 

rzeczowo organów administracji rządowej, przedstawiciele samorządu terytorialnego, a 

także, w miarę potrzeby, rzeczoznawca budowlany lub inne osoby posiadające wymagane 

kwalifikacje zawodowe. 

3. Do udziału w czynnościach komisji mogą być wezwani: 

1)   inwestor, właściciel lub zarządca oraz użytkownik obiektu budowlanego; 

2)   projektant, przedstawiciel wykonawcy i producenta lub importera wyrobów 

budowlanych; 

3)   osoby odpowiedzialne za nadzór nad wykonywanymi robotami budowlanymi. 

4. Organ, o którym mowa w art. 74, może nakazać właścicielowi lub zarządcy, w drodze 

decyzji, zabezpieczenie miejsca katastrofy oraz obiektu budowlanego, który uległ 

katastrofie, uporządkowanie terenu lub wykonanie innych niezbędnych czynności i robót 

budowlanych. Decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i może być ogłoszona 

ustnie. W razie niewykonania lub nadmiernej zwłoki w wykonaniu decyzji przez 

właściciela lub zarządcę obiektu budowlanego, organ zapewni jej wykonanie na koszt i 

ryzyko zobowiązanego. 

<Art. 76a. 

W przypadku, kiedy okoliczności wskazują na duże prawdopodobieństwo wspólnej 

przyczyny katastrofy budowlanej obejmującej kilka obiektów budowlanych, organ 

nadzoru budowlanego może prowadzić jedno postępowanie wyjaśniające dla wszystkich 

obiektów uszkodzonych w wyniku katastrofy.> 
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Art. 78. 

 1. Po zakończeniu prac komisji właściwy organ niezwłocznie wydaje decyzję określającą 

zakres i termin wykonania niezbędnych robót w celu uporządkowania terenu katastrofy i 

zabezpieczenia obiektu budowlanego do czasu wykonania robót doprowadzających obiekt 

do stanu właściwego. 

2. Organ, o którym mowa w ust. 1, może zlecić na koszt inwestora, właściciela lub zarządcy 

obiektu budowlanego sporządzenie ekspertyzy, jeżeli jest to niezbędne do wydania 

decyzji lub do ustalenia przyczyn katastrofy. 

 

Art. 91. 

 1. Kto: 

[1)   udaremnia określone ustawą czynności właściwych organów,] 

<1) udaremnia określone ustawą czynności organów administracji architektoniczno-

budowlanej lub nadzoru budowlanego,> 

2)   wykonuje samodzielną funkcję techniczną w budownictwie, nie posiadając 

odpowiednich uprawnień budowlanych lub prawa wykonywania samodzielnej funkcji 

technicznej w budownictwie, 

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. 

2. (uchylony). 

Art. 92. 

1. Kto: 

1)   w razie katastrofy budowlanej nie dopełnia obowiązków określonych w art. 75 lub art. 

79, 

2)   nie spełnia, określonego w art. 70 ust. 1, obowiązku usunięcia stwierdzonych 

uszkodzeń lub uzupełnienia braków, mogących spowodować niebezpieczeństwo dla 

ludzi lub mienia bądź zagrożenie środowiska, 

[3)   utrudnia, określone ustawą, czynności właściwych organów,] 

3) utrudnia, określone ustawą, czynności organów administracji architektoniczno-

budowlanej lub nadzoru budowlanego,> 

podlega karze aresztu albo karze ograniczenia wolności, albo karze grzywny. 

2. Tej samej karze podlega kto, pomimo zastosowania środków egzekucji administracyjnej: 

[1)   nie stosuje się do wydanych, na podstawie ustawy, decyzji właściwych organów;] 
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<1) nie stosuje się do wydanych, na podstawie ustawy, decyzji organów administracji 

architektoniczno-budowlanej lub nadzoru budowlanego;> 

2)   (uchylony). 

Art. 93. 

 Kto: 

1)  przy projektowaniu lub wykonywaniu robót budowlanych w sposób rażący nie przestrzega 

przepisów art. 5 ust. 1-2b, 

1a)  przy wykonywaniu robót budowlanych stosuje wyroby, naruszając przepis art. 10, 

2)   (uchylony), 

3)   dokonuje rozbiórki obiektu budowlanego lub jego części, naruszając przepisy art. 28 lub 

art. 31 ust. 2, 

4)   przystępuje do budowy lub prowadzi roboty budowlane bez dopełnienia wymagań 

określonych w art. 41 ust. 4, art. 42, art. 44, art. 45, 

5)   dostarcza lub umożliwia dostarczenie energii, wody, ciepła lub gazu, naruszając przepis 

art. 41 ust. 5, 

6)   wykonuje roboty budowlane w sposób odbiegający od ustaleń i warunków określonych w 

przepisach, pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę bądź w zgłoszeniu budowy lub 

rozbiórki, bądź istotnie odbiegający od zatwierdzonego projektu, 

7)   (uchylony), 

8)  nie spełnia obowiązku, o którym mowa w art. 62 ust. 1 pkt 1-4a, 

9)  nie spełnia, określonych w art. 63 ust. 1 lub art. 64 ust. 1 i 3, obowiązków 

przechowywania dokumentów, związanych z obiektem budowlanym lub prowadzenia 

książki obiektu budowlanego, 

9a)  nie spełnia obowiązku przesłania protokołu, o którym mowa w art. 70 ust. 2, 

9b)  zmienia sposób użytkowania obiektu budowlanego lub jego części bez wymaganego 

zgłoszenia, o którym mowa w art. 71 ust. 2, albo pomimo wniesienia sprzeciwu, o którym 

mowa w art. 71 ust. 3-5, 

10)  nie udziela informacji lub nie udostępnia dokumentów, o których mowa w art. 81c ust. 1, 

żądanych przez właściwy organ, związanych z prowadzeniem robót budowlanych, 

przekazaniem obiektu budowlanego do użytkowania lub jego utrzymaniem, 

11)  (uchylony), 

12)  nie stosuje się do decyzji, o której mowa w art. 66 ust. 1a, w terminie w niej określonym,  

podlega karze grzywny. 
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U S T A W A   z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047) 

 

Art. 2. 

 1. Przepisy ustawy o rachunkowości, zwanej dalej "ustawą", stosuje się, z zastrzeżeniem ust. 

3, do mających siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej: 

1)   spółek handlowych (osobowych i kapitałowych, w tym również w organizacji) oraz 

spółek cywilnych, z zastrzeżeniem pkt 2, a także innych osób prawnych, z wyjątkiem 

Skarbu Państwa i Narodowego Banku Polskiego; 

[2)  osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych osób fizycznych 

oraz spółek partnerskich, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów 

i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość 

w walucie polskiej 1 200 000 euro;] 

<2) osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych osób 

fizycznych oraz spółek partnerskich, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży 

towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły 

co najmniej równowartość w walucie polskiej 2 000 000 euro;> 

3)   jednostek organizacyjnych działających na podstawie Prawa bankowego, przepisów o 

obrocie papierami wartościowymi, przepisów o funduszach inwestycyjnych i 

zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, przepisów o działalności 

ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, przepisów o spółdzielczych kasach 

oszczędnościowo-kredytowych lub przepisów o organizacji i funkcjonowaniu 

funduszy emerytalnych, bez względu na wielkość przychodów; 

4)   gmin, powiatów, województw i ich związków, a także: 

a)  państwowych, gminnych, powiatowych i wojewódzkich jednostek budżetowych, 

b)  gminnych, powiatowych i wojewódzkich zakładów budżetowych, 

c)  (uchylona); 

5)   jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, z wyjątkiem spółek, o 

których mowa w pkt 1 i 2; 

6)  oddziałów i przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych, w rozumieniu 

przepisów o swobodzie działalności gospodarczej; 

7)   jednostek niewymienionych w pkt 1-6, jeżeli otrzymują one na realizację zadań 

zleconych dotacje lub subwencje z budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu 
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terytorialnego lub funduszów celowych - od początku roku obrotowego, w którym 

dotacje lub subwencje zostały im przyznane. 

2. [Osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki 

partnerskie mogą stosować zasady rachunkowości określone ustawą również od początku 

następnego roku obrotowego, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów 

i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy są niższe niż równowartość w walucie 

polskiej 1 200 000 euro.] <Osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki 

jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie mogą stosować zasady rachunkowości 

określone ustawą również od początku następnego roku obrotowego, jeżeli ich 

przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za 

poprzedni rok obrotowy są niższe niż równowartość w walucie polskiej 2 000 000 

euro.> W tym przypadku osoby te lub wspólnicy przed rozpoczęciem roku obrotowego są 

obowiązani do zawiadomienia o tym urzędu skarbowego, właściwego w sprawach 

opodatkowania podatkiem dochodowym. Osoby fizyczne lub wspólnicy spółek cywilnych 

osób fizycznych mogą złożyć zawiadomienie na podstawie przepisów o swobodzie 

działalności gospodarczej. 

[2a. Do spółek jawnych osób fizycznych oraz spółek partnerskich, których przychody netto ze 

sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy 

wyniosły mniej niż równowartość w walucie polskiej 1 200 000 euro i które nie stosują 

zasad rachunkowości określonych ustawą na podstawie ust. 2, stosuje się art. 70a.] 

<2a. Do spółek jawnych osób fizycznych oraz spółek partnerskich, których przychody 

netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok 

obrotowy wyniosły mniej niż równowartość w walucie polskiej 2 000 000 euro i które 

nie stosują zasad rachunkowości określonych ustawą na podstawie ust. 2, stosuje się 

art. 70a.> 

2b. Przepisy ustawy stosuje się również, bez względu na wielkość przychodów, do 

alternatywnych spółek inwestycyjnych w rozumieniu przepisów o funduszach 

inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, w tym 

uprawnionych do posługiwania się nazwą "EuVECA" albo "EuSEF". 

3. Jednostki sporządzające sprawozdania finansowe zgodnie z Międzynarodowymi 

Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości 

Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń 
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Komisji Europejskiej, zwanymi dalej "MSR", stosują przepisy ustawy oraz przepisy 

wykonawcze wydane na jej podstawie, w zakresie nieuregulowanym przez MSR. 

4. Kościelne osoby prawne nieprowadzące działalności gospodarczej prowadzą rachunkowość 

zgodnie z przepisami wewnętrznymi tych osób. 

5. Jednostki, o których mowa w art. 10a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 i 395), 

mogą prowadzić uproszczoną ewidencję przychodów i kosztów na zasadach i warunkach 

określonych w tej ustawie. 

Art. 3. 

1. Ilekroć w ustawie jest mowa o: 

1)   jednostce - rozumie się przez to podmioty i osoby określone w art. 2 ust. 1; 

2)   banku - rozumie się przez to jednostkę działającą na podstawie przepisów Prawa 

bankowego; 

3)   zakładzie ubezpieczeń - rozumie się przez to jednostkę prowadzącą działalność 

ubezpieczeniową na podstawie przepisów o działalności ubezpieczeniowej; 

3a)  przepisach o obrocie papierami wartościowymi - rozumie się przez to przepisy 

ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, ustawy o nadzorze nad rynkiem 

kapitałowym, ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów 

finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych; 

3b)  zakładzie reasekuracji - rozumie się przez to jednostkę prowadzącą działalność 

reasekuracyjną na podstawie przepisów o działalności reasekuracyjnej; 

4)   udziałach lub udziałowcach - rozumie się przez to również odpowiednio akcje lub 

akcjonariuszy; 

5)   krajowych środkach płatniczych, walutach obcych i dewizach - rozumie się przez to 

krajowe środki płatnicze, waluty obce i dewizy, o których mowa w przepisach Prawa 

dewizowego; 

5a)  członku organu jednostki - rozumie się przez to osobę fizyczną, pełniącą funkcję 

członka zarządu lub innego organu zarządzającego, członka rady nadzorczej lub 

innego organu nadzorującego, jak również innego organu administrującego jednostki, 

powołaną do pełnienia tej funkcji zgodnie z postanowieniami umowy spółki, statutu 

lub innymi obowiązującymi jednostkę przepisami prawa; 

6)   kierowniku jednostki - rozumie się przez to członka zarządu lub innego organu 

zarządzającego, a jeżeli organ jest wieloosobowy - członków tego organu, z 
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wyłączeniem pełnomocników ustanowionych przez jednostkę. W przypadku spółki 

jawnej i spółki cywilnej za kierownika jednostki uważa się wspólników prowadzących 

sprawy spółki, w przypadku spółki partnerskiej - wspólników prowadzących sprawy 

spółki albo zarząd, a w odniesieniu do spółki komandytowej i spółki komandytowo-

akcyjnej - komplementariuszy prowadzących sprawy spółki. W przypadku osoby 

fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą za kierownika jednostki uważa się tę 

osobę; do osób wykonujących wolne zawody przepis ten stosuje się odpowiednio. Za 

kierownika jednostki uważa się również likwidatora, a także syndyka lub zarządcę 

ustanowionego w postępowaniu restrukturyzacyjnym; 

7)   organie zatwierdzającym - rozumie się przez to organ, który zgodnie z 

obowiązującymi jednostkę przepisami prawa, statutem, umową lub na mocy prawa 

własności jest uprawniony do zatwierdzania sprawozdania finansowego jednostki. W 

przypadku spółki osobowej, z wyjątkiem spółki komandytowo-akcyjnej, oraz spółki 

cywilnej przez organ zatwierdzający rozumie się jej wspólników; 

8)   okresie sprawozdawczym - rozumie się przez to okres, za który sporządza się 

sprawozdanie finansowe w trybie przewidzianym ustawą lub inne sprawozdania 

sporządzone na podstawie ksiąg rachunkowych; 

9)   roku obrotowym - rozumie się przez to rok kalendarzowy lub inny okres trwający 12 

kolejnych pełnych miesięcy kalendarzowych, stosowany również do celów 

podatkowych. Rok obrotowy lub jego zmiany określa statut lub umowa, na podstawie 

której utworzono jednostkę. Jeżeli jednostka rozpoczęła działalność w drugiej połowie 

przyjętego roku obrotowego, to można księgi rachunkowe i sprawozdanie finansowe 

za ten okres połączyć z księgami rachunkowymi i sprawozdaniem finansowym za rok 

następny. W przypadku zmiany roku obrotowego pierwszy po zmianie rok obrotowy 

powinien być dłuższy niż 12 kolejnych miesięcy; 

10)  dniu bilansowym - rozumie się przez to dzień, na który jednostka sporządza 

sprawozdanie finansowe; 

11)  przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości - rozumie się przez to wybrane i 

stosowane przez jednostkę rozwiązania dopuszczone ustawą, w tym także określone w 

MSR, zapewniające wymaganą jakość sprawozdań finansowych; 

12)  aktywach - rozumie się przez to kontrolowane przez jednostkę zasoby majątkowe o 

wiarygodnie określonej wartości, powstałe w wyniku przeszłych zdarzeń, które 

spowodują w przyszłości wpływ do jednostki korzyści ekonomicznych; 
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13)  aktywach trwałych - rozumie się przez to aktywa jednostki, które nie są zaliczane do 

aktywów obrotowych, o których mowa w pkt 18; 

14)  wartościach niematerialnych i prawnych - rozumie się przez to, z zastrzeżeniem pkt 

17, nabyte przez jednostkę, zaliczane do aktywów trwałych, prawa majątkowe 

nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie 

ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na potrzeby 

jednostki, a w szczególności: 

a)  autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje, koncesje, 

b)  prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych oraz 

zdobniczych, 

c)  know-how. 

W przypadku wartości niematerialnych i prawnych oddanych do używania na podstawie 

umowy najmu, dzierżawy lub leasingu, wartości niematerialne i prawne zalicza się do 

aktywów trwałych jednej ze stron umowy, zgodnie z warunkami określonymi w ust. 4. 

Do wartości niematerialnych i prawnych zalicza się również nabytą wartość firmy 

oraz koszty zakończonych prac rozwojowych; 

15)  środkach trwałych - rozumie się przez to, z zastrzeżeniem pkt 17, rzeczowe aktywa 

trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności 

dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki. 

Zalicza się do nich w szczególności: 

a)  nieruchomości - w tym grunty, prawo użytkowania wieczystego gruntu, budowle i 

budynki, a także będące odrębną własnością lokale, spółdzielcze własnościowe prawo 

do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego, 

b)  maszyny, urządzenia, środki transportu i inne rzeczy, 

c)  ulepszenia w obcych środkach trwałych, 

d)  inwentarz żywy. 

Środki trwałe oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub leasingu 

zalicza się do aktywów trwałych jednej ze stron umowy, zgodnie z warunkami 

określonymi w ust. 4; 

16)  środkach trwałych w budowie - rozumie się przez to zaliczane do aktywów trwałych 

środki trwałe w okresie ich budowy, montażu lub ulepszenia już istniejącego środka 

trwałego; 
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17)  inwestycjach - rozumie się przez to aktywa posiadane przez jednostkę w celu osiągnięcia 

z nich korzyści ekonomicznych wynikających z przyrostu wartości tych aktywów, 

uzyskania przychodów w formie odsetek, dywidend (udziałów w zyskach) lub innych 

pożytków, w tym również z transakcji handlowej, a w szczególności aktywa finansowe 

oraz te nieruchomości i wartości niematerialne i prawne, które nie są użytkowane przez 

jednostkę, lecz są posiadane przez nią w celu osiągnięcia tych korzyści. W przypadku 

zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji przez inwestycje rozumie się lokaty; 

18)  aktywach obrotowych - rozumie się przez to tę część aktywów jednostki, które w 

przypadku: 

a)  aktywów rzeczowych, o których mowa w pkt 19 - są przeznaczone do zbycia lub 

zużycia w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego lub w ciągu normalnego cyklu 

operacyjnego właściwego dla danej działalności, jeżeli trwa on dłużej niż 12 miesięcy, 

b)  aktywów finansowych, o których mowa w pkt 24 - są płatne i wymagalne lub 

przeznaczone do zbycia w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego lub od daty ich 

założenia, wystawienia lub nabycia, albo stanowią aktywa pieniężne, 

c)  należności krótkoterminowych - obejmują ogół należności z tytułu dostaw i usług oraz 

całość lub część należności z innych tytułów niezaliczonych do aktywów 

finansowych, a które stają się wymagalne w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego, 

d)  rozliczeń międzyokresowych - trwają nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia bilansowego; 

19)  rzeczowych aktywach obrotowych - rozumie się przez to materiały nabyte w celu zużycia 

na własne potrzeby, wytworzone lub przetworzone przez jednostkę produkty gotowe 

(wyroby i usługi) zdatne do sprzedaży lub w toku produkcji, półprodukty oraz towary 

nabyte w celu odprzedaży w stanie nieprzetworzonym; 

20)  zobowiązaniach - rozumie się przez to wynikający z przeszłych zdarzeń obowiązek 

wykonania świadczeń o wiarygodnie określonej wartości, które spowodują wykorzystanie 

już posiadanych lub przyszłych aktywów jednostki; 

21)  rezerwach - rozumie się przez to zobowiązania, których termin wymagalności lub kwota 

nie są pewne; 

21a)  rezerwach techniczno-ubezpieczeniowych - rozumie się przez to rezerwy techniczno-

ubezpieczeniowe dla celów rachunkowości tworzone przez zakład ubezpieczeń lub zakład 

reasekuracji; 
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22)  zobowiązaniach krótkoterminowych - rozumie się przez to ogół zobowiązań z tytułu 

dostaw i usług, a także całość lub tę część pozostałych zobowiązań, które stają się 

wymagalne w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego; 

23)  instrumentach finansowych - rozumie się przez to kontrakt, który powoduje powstanie 

aktywów finansowych u jednej ze stron i zobowiązania finansowego albo instrumentu 

kapitałowego u drugiej ze stron pod warunkiem, że z kontraktu zawartego między dwiema 

lub więcej stronami jednoznacznie wynikają skutki gospodarcze, bez względu na to, czy 

wykonanie praw lub zobowiązań wynikających z kontraktu ma charakter bezwarunkowy 

albo warunkowy. Do instrumentów finansowych nie zalicza się w szczególności: 

a)  rezerw i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego, 

b)  umów o gwarancje finansowe, które ustalają wykonanie obowiązków z tytułu 

udzielonej gwarancji, w formie zapłacenia kwot odpowiadających stratom 

poniesionym przez beneficjenta na skutek niespłacenia wierzytelności przez dłużnika 

w wymaganym terminie, 

c)  umów o przeniesienie praw z papierów wartościowych w okresie pomiędzy terminem 

zawarcia i rozliczenia transakcji, gdy wykonanie tych umów wymaga wydania 

papierów wartościowych w określonym terminie, również wtedy, gdy przeniesienie 

tych praw następuje w formie zapisu na rachunku papierów wartościowych, 

prowadzonym przez podmiot upoważniony na podstawie odrębnych przepisów, 

d)  aktywów i zobowiązań z tytułu programów, z których wynikają udziały pracowników 

oraz innych osób związanych z jednostką w jej kapitałach lub w kapitałach innej 

jednostki z grupy kapitałowej, do której należy jednostka, 

e)  umów połączenia spółek, z których wynikają obowiązki określone w art. 44b ust. 9; 

24)  aktywach finansowych - rozumie się przez to aktywa pieniężne, instrumenty kapitałowe 

wyemitowane przez inne jednostki, a także wynikające z kontraktu prawo do otrzymania 

aktywów pieniężnych lub prawo do wymiany instrumentów finansowych z inną jednostką 

na korzystnych warunkach; 

25)  aktywach pieniężnych - rozumie się przez to aktywa w formie krajowych środków 

płatniczych, walut obcych i dewiz. Do aktywów pieniężnych zalicza się również inne 

aktywa finansowe, w tym w szczególności naliczone odsetki od aktywów finansowych. 

Jeżeli aktywa te są płatne lub wymagalne w ciągu 3 miesięcy od dnia ich otrzymania, 

wystawienia, nabycia lub założenia (lokaty), to na potrzeby rachunku przepływów 
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pieniężnych zalicza się je do środków pieniężnych, chyba że ujmuje się je w przepływach 

z działalności inwestycyjnej (lokacyjnej); 

26)  instrumentach kapitałowych - rozumie się przez to kontrakty, z których wynika prawo do 

majątku jednostki, pozostałego po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wszystkich 

wierzycieli, a także zobowiązanie się jednostki do wyemitowania lub dostarczenia 

własnych instrumentów kapitałowych, a w szczególności udziały, opcje na akcje własne 

lub warranty; 

27)  zobowiązaniach finansowych - rozumie się przez to zobowiązanie jednostki do wydania 

aktywów finansowych albo do wymiany instrumentu finansowego z inną jednostką, na 

niekorzystnych warunkach; 

28)  zobowiązaniach warunkowych - rozumie się przez to obowiązek wykonania świadczeń, 

których powstanie jest uzależnione od zaistnienia określonych zdarzeń; 

29)  aktywach netto - rozumie się przez to aktywa jednostki pomniejszone o zobowiązania, 

odpowiadające wartościowo kapitałowi (funduszowi) własnemu; 

30)  przychodach i zyskach - rozumie się przez to uprawdopodobnione powstanie w okresie 

sprawozdawczym korzyści ekonomicznych, o wiarygodnie określonej wartości, w formie 

zwiększenia wartości aktywów, albo zmniejszenia wartości zobowiązań, które 

doprowadzą do wzrostu kapitału własnego lub zmniejszenia jego niedoboru w inny 

sposób niż wniesienie środków przez udziałowców lub właścicieli; 

31)  kosztach i stratach - rozumie się przez to uprawdopodobnione zmniejszenia w okresie 

sprawozdawczym korzyści ekonomicznych, o wiarygodnie określonej wartości, w formie 

zmniejszenia wartości aktywów, albo zwiększenia wartości zobowiązań i rezerw, które 

doprowadzą do zmniejszenia kapitału własnego lub zwiększenia jego niedoboru w inny 

sposób niż wycofanie środków przez udziałowców lub właścicieli; 

32)  pozostałych kosztach i przychodach operacyjnych - rozumie się przez to koszty i 

przychody związane pośrednio z działalnością operacyjną jednostki, a w szczególności 

koszty i przychody związane: 

a)  z działalnością socjalną, 

b)  ze zbyciem środków trwałych, środków trwałych w budowie, wartości niematerialnych 

i prawnych, a także nieruchomości oraz wartości niematerialnych i prawnych 

zaliczonych do inwestycji, 

c)  z utrzymywaniem nieruchomości oraz wartości niematerialnych i prawnych 

zaliczonych do inwestycji, w tym także z aktualizacją wartości tych inwestycji, jak 
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również z ich przekwalifikowaniem odpowiednio do środków trwałych oraz wartości 

niematerialnych i prawnych, jeżeli do wyceny inwestycji przyjęto cenę rynkową bądź 

inaczej określoną wartość godziwą, 

d)  z odpisaniem należności i zobowiązań przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych, 

z wyjątkiem należności i zobowiązań o charakterze publicznoprawnym 

nieobciążających kosztów, 

e)  z utworzeniem i rozwiązaniem rezerw, z wyjątkiem rezerw związanych z operacjami 

finansowymi, 

f)  z odpisami aktualizującymi wartość aktywów i ich korektami, z wyjątkiem odpisów 

obciążających koszty finansowe, 

g)  z odszkodowaniami i karami, 

h)  z przekazaniem lub otrzymaniem nieodpłatnie, w tym w drodze darowizny aktywów, 

w tym także środków pieniężnych na inne cele niż dopłaty do cen sprzedaży, nabycie 

lub wytworzenie środków trwałych, środków trwałych w budowie albo wartości 

niematerialnych i prawnych, 

i)  ze zdarzeniami losowymi; 

33)  zyskach i stratach nadzwyczajnych - rozumie się przez to zyski i straty powstające w 

bankach, zakładach ubezpieczeń, zakładach reasekuracji oraz spółdzielczych kasach 

oszczędnościowo-kredytowych na skutek zdarzeń trudnych do przewidzenia, poza 

działalnością operacyjną jednostki i niezwiązane z ogólnym ryzykiem jej prowadzenia; 

34)  sprawowaniu kontroli nad inną jednostką - rozumie się przez to zdolność jednostki do 

kierowania polityką finansową i operacyjną innej jednostki, w celu osiągania korzyści 

ekonomicznych z jej działalności; 

35)  sprawowaniu współkontroli nad inną jednostką - rozumie się przez to zdolność wspólnika 

jednostki współzależnej na równi z innymi wspólnikami, na zasadach określonych w 

zawartej pomiędzy nimi umowie, umowie spółki lub statucie do kierowania polityką 

finansową i operacyjną tej jednostki, w celu osiągania wspólnie korzyści ekonomicznych 

z jej działalności; 

36)  znaczącym wpływie na inną jednostkę - rozumie się przez to niemającą znamion 

sprawowania kontroli lub współkontroli zdolność jednostki do wpływania na politykę 

finansową i operacyjną innej jednostki, w szczególności przez: 

a)  udział w podejmowaniu decyzji w sprawie podziału zysku lub pokrycia straty lub 

b)  zasiadanie w organie zarządzającym, nadzorującym lub administrującym, lub 
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c)  przeprowadzanie istotnych transakcji z tą jednostką, lub 

d)  udostępnianie tej jednostce informacji technicznych o zasadniczym znaczeniu dla jej 

działalności, lub 

e)  możliwość powoływania i odwoływania członków organów zarządzających, 

nadzorujących lub administrujących, lub 

f)  posiadanie nie mniej niż 20% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym tej 

jednostki; 

37)  jednostce dominującej - rozumie się przez to jednostkę będącą spółką handlową lub 

przedsiębiorstwem państwowym, sprawującą kontrolę nad jednostką zależną, w 

szczególności: 

a)  posiadającą bezpośrednio lub pośrednio większość ogólnej liczby głosów w organie 

stanowiącym jednostki zależnej, także na podstawie porozumień z innymi 

uprawnionymi do głosu, wykonującymi prawa głosu zgodnie z wolą jednostki 

dominującej, lub 

b)  będącą udziałowcem jednostki zależnej i uprawnioną do kierowania polityką 

finansową i operacyjną tej jednostki zależnej w sposób samodzielny lub przez 

wyznaczone przez siebie osoby lub jednostki na podstawie umowy zawartej z innymi 

uprawnionymi do głosu, posiadającymi na podstawie statutu lub umowy spółki, 

łącznie z jednostką dominującą, większość ogólnej liczby głosów w organie 

stanowiącym, lub 

c)  będącą udziałowcem jednostki zależnej i uprawnioną do powoływania i odwoływania 

większości członków organów zarządzających, nadzorujących lub administrujących 

tej jednostki zależnej, lub 

d)  będącą udziałowcem jednostki zależnej, której więcej niż połowę składu organów 

zarządzających, nadzorujących lub administrujących w poprzednim roku obrotowym, 

w ciągu bieżącego roku obrotowego i do czasu sporządzenia sprawozdania 

finansowego za bieżący rok obrotowy stanowią osoby powołane do pełnienia tych 

funkcji w rezultacie wykonywania przez jednostkę dominującą prawa głosu w 

organach tej jednostki zależnej, chyba że inna jednostka lub osoba ma w stosunku do 

tej jednostki zależnej prawa, o których mowa w lit. a, c lub e, lub 

e)  będącą udziałowcem jednostki zależnej i uprawnioną do kierowania polityką 

finansową i operacyjną tej jednostki zależnej, na podstawie umowy zawartej z tą 

jednostką zależną albo statutu lub umowy tej jednostki zależnej; 
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37a)  jednostce dominującej niższego szczebla - rozumie się przez to spółkę handlową, która 

jest jednocześnie jednostką zależną od innej spółki handlowej lub przedsiębiorstwa 

państwowego i jednostką dominującą w stosunku do co najmniej jednej spółki handlowej; 

37b)  jednostce dominującej wyższego szczebla - rozumie się przez to jednostkę będącą 

spółką handlową lub przedsiębiorstwem państwowym, która jest jednostką dominującą w 

stosunku do jednostki dominującej niższego szczebla; 

37c)  wspólniku jednostki współzależnej - rozumie się przez to jednostkę będącą spółką 

handlową lub przedsiębiorstwem państwowym, sprawującą wraz z innymi udziałowcami 

współkontrolę nad jednostką współzależną; 

37d)  zaangażowaniu w kapitale - rozumie się przez to jakikolwiek udział w kapitale innej 

jednostki, mający charakter trwałego powiązania; trwałe powiązanie występuje zawsze w 

przypadku nabycia, zakupu lub pozyskania w innej formie udziału w kapitale jednostki 

stowarzyszonej, chyba że zbycie udziału w krótkim okresie od dnia jego nabycia, zakupu 

lub pozyskania w innej formie jest wysoce prawdopodobne, poprzez zawarcie umowy lub 

podjęcie innych aktywnych działań dotyczących zbycia; 

38)  znaczącym inwestorze - rozumie się przez to jednostkę będącą spółką handlową lub 

przedsiębiorstwem państwowym, która posiada zaangażowanie w kapitale innej jednostki 

i wywiera znaczący wpływ na tę jednostkę; 

39)  jednostce zależnej - rozumie się przez to jednostkę będącą spółką handlową lub 

podmiotem utworzonym i działającym zgodnie z przepisami obcego prawa handlowego, 

kontrolowaną przez jednostkę dominującą; 

40)  jednostce współzależnej - rozumie się przez to jednostkę, która jest współkontrolowana 

przez wspólników na podstawie zawartej pomiędzy nimi umowy, umowy spółki lub 

statutu; 

41)  jednostce stowarzyszonej - rozumie się przez to jednostkę będącą spółką handlową lub 

podmiotem utworzonym i działającym zgodnie z przepisami obcego prawa handlowego, 

w której znaczący inwestor posiada zaangażowanie w kapitale, oraz na którą wywiera 

znaczący wpływ; 

42)  jednostkach podporządkowanych - rozumie się przez to jednostki zależne, współzależne 

oraz stowarzyszone; 

43)  jednostkach powiązanych - rozumie się przez to dwie lub więcej jednostek wchodzących 

w skład danej grupy kapitałowej; 
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44)  grupie kapitałowej - rozumie się przez to jednostkę dominującą wraz z jednostkami 

zależnymi; 

45)  konsolidacji - rozumie się przez to łączenie sprawozdań finansowych jednostek 

tworzących grupę kapitałową przez sumowanie odpowiednich pozycji sprawozdań 

finansowych jednostki dominującej i jednostek zależnych, z uwzględnieniem niezbędnych 

wyłączeń i korekt; 

46)  kapitałach mniejszości - rozumie się przez to część aktywów netto jednostki zależnej, 

objętej skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym, która należy do udziałowców 

innych niż jednostki grupy kapitałowej; 

47)  metodzie praw własności - rozumie się przez to przyjętą przez jednostkę dominującą, 

wspólnika jednostki współzależnej lub znaczącego inwestora metodę wyceny udziałów w 

aktywach netto jednostki podporządkowanej, z uwzględnieniem wartości firmy lub 

ujemnej wartości firmy, ustalonych na dzień objęcia kontroli, współkontroli lub 

wywierania znaczącego wpływu. Wartość początkową udziału aktualizuje się na dzień 

bilansowy, na który sporządza się sprawozdanie finansowe, o zmiany wartości aktywów 

netto jednostki podporządkowanej, jakie nastąpiły w okresie sprawozdawczym, 

wynikające zarówno z osiągniętego wyniku finansowego, skorygowanego o odpis raty 

wartości firmy lub ujemnej wartości firmy przypadający na dany okres sprawozdawczy, 

jak i o wszelkie inne zmiany, w tym wynikające z rozliczeń z jednostką dominującą, 

wspólnikiem jednostki współzależnej lub znaczącym inwestorem; 

48)  Europejskim Obszarze Gospodarczym - rozumie się przez to kraje Unii Europejskiej oraz 

Islandię, Liechtenstein i Norwegię. 

1a. Jednostkami mikro w rozumieniu ustawy są: 

1)   spółki, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1, inne osoby prawne, a także oddziały 

przedsiębiorców zagranicznych w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności 

gospodarczej, jeżeli jednostki te w roku obrotowym, za który sporządzają 

sprawozdanie finansowe, oraz w roku poprzedzającym ten rok obrotowy, a w 

przypadku jednostek rozpoczynających działalność - w roku obrotowym, w którym 

rozpoczęły działalność, nie przekroczyły co najmniej dwóch z następujących trzech 

wielkości: 

a)  1 500 000 zł - w przypadku sumy aktywów bilansu na koniec roku obrotowego, 

b)  3 000 000 zł - w przypadku przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów 

za rok obrotowy, 
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c)  10 osób - w przypadku średniorocznego zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty, 

2)   stowarzyszenia, związki zawodowe, organizacje pracodawców, izby gospodarcze, 

fundacje, przedstawicielstwa przedsiębiorców zagranicznych, w rozumieniu przepisów 

o swobodzie działalności gospodarczej, społeczno-zawodowe organizacje rolników, 

organizacje samorządu zawodowego, organizacje samorządu gospodarczego rzemiosła 

i Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych - jeżeli nie prowadzą działalności 

gospodarczej, 

[3)   osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz 

spółki partnerskie, jeżeli przychody netto tych jednostek ze sprzedaży towarów, 

produktów i operacji finansowych wyniosły równowartość w walucie polskiej nie 

mniej niż 1 200 000 euro i nie więcej niż 2 000 000 euro za poprzedni rok obrotowy, a 

w przypadku jednostek rozpoczynających działalność albo prowadzenie ksiąg 

rachunkowych w sposób określony ustawą - w roku obrotowym, w którym rozpoczęły 

działalność albo prowadzenie ksiąg rachunkowych w sposób określony ustawą,] 

4)   osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz 

spółki partnerskie, które stosują zasady rachunkowości na podstawie art. 2 ust. 2 

- w stosunku, do których organ zatwierdzający podjął decyzję w sprawie sporządzania 

sprawozdania finansowego z zastosowaniem art. 46 ust. 5 pkt 4, art. 47 ust. 4 pkt 4, 

art. 48 ust. 3, art. 48a ust. 3, art. 48b ust. 4 lub art. 49 ust. 4. 

1b. Jednostkami mikro w rozumieniu ustawy są również jednostki, o których mowa w ust. 1a 

pkt 1, które: 

1)   za poprzedni rok obrotowy sporządziły sprawozdanie finansowe z zastosowaniem art. 

46 ust. 5 pkt 4, art. 47 ust. 4 pkt 4, art. 48 ust. 3, art. 48a ust. 3, art. 48b ust. 4 lub art. 

49 ust. 4 oraz 

2)   w roku obrotowym, za który sporządzają sprawozdanie finansowe, albo w roku 

poprzedzającym ten rok obrotowy przekroczyły dwie z wymienionych w ust. 1a pkt 1 

wielkości. 

1c. Jednostkami małymi w rozumieniu ustawy są: 

1)   spółki, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1, inne osoby prawne, jednostki, o których 

mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2, oraz oddziały przedsiębiorców zagranicznych w 

rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, jeżeli jednostki te w 

roku obrotowym, za który sporządzają sprawozdanie finansowe, oraz w roku 

poprzedzającym ten rok obrotowy, a w przypadku jednostek rozpoczynających 
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działalność albo prowadzenie ksiąg rachunkowych w sposób określony ustawą - w 

roku obrotowym, w którym rozpoczęły działalność albo prowadzenie ksiąg 

rachunkowych w sposób określony ustawą, nie przekroczyły co najmniej dwóch z 

następujących trzech wielkości: 

a)  17 000 000 zł - w przypadku sumy aktywów bilansu na koniec roku obrotowego, 

b)  34 000 000 zł - w przypadku przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów 

za rok obrotowy, 

c)  50 osób - w przypadku średniorocznego zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty, 

2)   osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz 

spółki partnerskie, które stosują zasady rachunkowości na podstawie art. 2 ust. 2 

- w stosunku do których organ zatwierdzający podjął decyzję w sprawie sporządzania 

sprawozdania finansowego z zastosowaniem art. 46 ust. 5 pkt 5, art. 47 ust. 4 pkt 5, 

art. 48 ust. 4, art. 48a ust. 4, art. 48b ust. 5 lub art. 49 ust. 5. 

1d. Jednostkami małymi w rozumieniu ustawy są również jednostki, o których mowa w ust. 

1c, które: 

1)   za poprzedni rok obrotowy sporządziły sprawozdanie finansowe z zastosowaniem art. 

46 ust. 5 pkt 5, art. 47 ust. 4 pkt 5, art. 48 ust. 4, art. 48a ust. 4, art. 48b ust. 5 lub art. 

49 ust. 5 oraz 

2)   w roku obrotowym, za który sporządzają sprawozdanie finansowe, albo w roku 

poprzedzającym ten rok obrotowy przekroczyły dwie z wymienionych w ust. 1c pkt 1 

wielkości. 

1e. Przepisów ust. 1a i 1c nie stosuje się do: 

1)   jednostek, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 3; 

2)   jednostek zamierzających ubiegać się albo ubiegających się o zezwolenie na 

wykonywanie działalności na podstawie przepisów, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 

3, lub wpis do rejestru zarządzających ASI na podstawie przepisów o funduszach 

inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi; 

2a)  alternatywnych spółek inwestycyjnych w rozumieniu przepisów o funduszach 

inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, w tym 

uprawnionych do posługiwania się nazwą "EuVECA" albo "EuSEF"; 

3)   emitentów papierów wartościowych dopuszczonych, emitentów zamierzających 

ubiegać się lub ubiegających się o ich dopuszczenie do obrotu na jednym z rynków 

regulowanych Europejskiego Obszaru Gospodarczego; 
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4)   emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu w alternatywnym 

systemie obrotu; 

5)   krajowych instytucji płatniczych; 

6)   instytucji pieniądza elektronicznego; 

7)   jednostek sektora finansów publicznych. 

1f. Na potrzeby ust. 1 pkt 36 lit. f oraz pkt 37 lit. a-d prawa głosu oraz prawa powoływania i 

odwoływania członków organów zarządzających, nadzorujących lub administrujących 

należące do dowolnej innej jednostki zależnej, a także prawa należące do osób 

działających w imieniu własnym, ale na rzecz jednostki dominującej lub innej jednostki 

zależnej, są sumowane z odpowiednimi prawami jednostki dominującej. Prawa te są 

pomniejszane o prawa związane z udziałami posiadanymi: 

1)   w imieniu osoby, która nie jest jednostką dominującą ani jej jednostką zależną, lub 

2)   tytułem zabezpieczenia, jeżeli przedmiotowe prawa są wykonywane zgodnie z 

otrzymanymi instrukcjami, lub 

3)   w związku z udzielaniem pożyczek w ramach zwykłej działalności, jeżeli prawa głosu 

są wykonywane w interesie osoby dostarczającej zabezpieczenia. 

1g. Na potrzeby ust. 1 pkt 36 lit. f oraz pkt 37 lit. a, b i d łączne prawa głosu udziałowców w 

jednostce zależnej są pomniejszane o prawa głosu związane z udziałami posiadanymi 

przez tę jednostkę zależną, jej jednostkę zależną lub osobę działającą w imieniu własnym, 

ale na rzecz tych jednostek. 

2. Wyrażone w euro wielkości przelicza się na walutę polską po średnim kursie, ogłoszonym 

przez Narodowy Bank Polski, na dzień bilansowy, z zastrzeżeniem ust. 3. 

3. Wyrażone w euro wielkości, o których mowa w ust. 1a pkt 3 oraz w art. 2 ust. 1 pkt 2 i ust. 

2, przelicza się na walutę polską po średnim kursie ogłoszonym przez Narodowy Bank 

Polski, na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok obrotowy. 

4. Jeżeli jednostka przyjęła do używania obce środki trwałe lub wartości niematerialne i 

prawne na mocy umowy, zgodnie z którą jedna ze stron, zwana dalej "finansującym", 

oddaje drugiej stronie, zwanej dalej "korzystającym", środki trwałe lub wartości 

niematerialne i prawne do odpłatnego używania lub również pobierania pożytków na czas 

oznaczony, środki te i wartości zalicza się do aktywów trwałych korzystającego, jeżeli 

umowa spełnia co najmniej jeden z następujących warunków: 

1)   przenosi własność jej przedmiotu na korzystającego po zakończeniu okresu, na który 

została zawarta; 
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2)   zawiera prawo do nabycia jej przedmiotu przez korzystającego, po zakończeniu 

okresu, na jaki została zawarta, po cenie niższej od wartości rynkowej z dnia nabycia; 

3)   okres, na jaki została zawarta, odpowiada w przeważającej części przewidywanemu 

okresowi ekonomicznej użyteczności środka trwałego lub prawa majątkowego, przy 

czym nie może być on krótszy niż 3/4 tego okresu. Prawo własności przedmiotu 

umowy może być, po okresie, na jaki umowa została zawarta, przeniesione na 

korzystającego; 

4)   suma opłat, pomniejszonych o dyskonto, ustalona w dniu zawarcia umowy i 

przypadająca do zapłaty w okresie jej obowiązywania, przekracza 90% wartości 

rynkowej przedmiotu umowy na ten dzień. W sumie opłat uwzględnia się wartość 

końcową przedmiotu umowy, którą korzystający zobowiązuje się zapłacić za 

przeniesienie na niego własności tego przedmiotu. Do sumy opłat nie zalicza się 

płatności na rzecz finansującego za świadczenia dodatkowe, podatków oraz składek na 

ubezpieczenie tego przedmiotu, jeżeli korzystający pokrywa je niezależnie od opłat za 

używanie; 

5)   zawiera przyrzeczenie finansującego do zawarcia z korzystającym kolejnej umowy o 

oddanie w odpłatne używanie tego samego przedmiotu lub przedłużenia umowy 

dotychczasowej, na warunkach korzystniejszych od przewidzianych w 

dotychczasowej umowie; 

6)   przewiduje możliwość jej wypowiedzenia, z zastrzeżeniem, że wszelkie powstałe z 

tego tytułu koszty i straty poniesione przez finansującego pokrywa korzystający; 

7)   przedmiot umowy został dostosowany do indywidualnych potrzeb korzystającego. 

Może on być używany wyłącznie przez korzystającego, bez wprowadzania w nim 

istotnych zmian. 

5. W przypadku spełnienia co najmniej jednego z warunków określonych w ust. 4, oddane do 

używania korzystającemu środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne zalicza się u 

finansującego do aktywów finansowych odpowiednio jako inne długoterminowe bądź 

krótkoterminowe aktywa. 

6. Jednostki, z wyjątkiem jednostek, o których mowa w ust. 1e, które za poprzedni rok 

obrotowy nie przekroczyły co najmniej dwóch z następujących trzech wielkości: 

1)   17 000 000 zł - w przypadku sumy aktywów bilansu na koniec roku obrotowego, 

2)   34 000 000 zł - w przypadku przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów za rok 

obrotowy, 
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3)   50 osób - w przypadku średniorocznego zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty 

- oraz jednostki samorządu terytorialnego mogą dokonywać kwalifikacji umów, o których 

mowa w ust. 4, według zasad określonych w przepisach podatkowych i nie stosować 

przepisów ust. 4 i 5. 

[Art. 70a. 

 Kierownik jednostki będącej spółką jawną osób fizycznych lub spółką partnerską, której 

przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni 

rok obrotowy wyniosły mniej niż równowartość w walucie polskiej 1 200 000 euro i która 

nie stosuje zasad rachunkowości określonych ustawą na podstawie art. 2 ust. 2, składa w 

sądzie rejestrowym prowadzącym Krajowy Rejestr Sądowy, w terminie 6 miesięcy od dnia 

kończącego rok obrotowy, oświadczenie o braku obowiązku sporządzenia i złożenia 

rocznego sprawozdania finansowego.] 

<Art. 70a. 

Kierownik jednostki będącej spółką jawną osób fizycznych lub spółką partnerską, 

której przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za 

poprzedni rok obrotowy wyniosły mniej niż równowartość w walucie polskiej 2 000 000 

euro i która nie stosuje zasad rachunkowości określonych ustawą na podstawie art. 2 

ust. 2, składa w sądzie rejestrowym prowadzącym Krajowy Rejestr Sądowy, w terminie 

6 miesięcy od dnia kończącego rok obrotowy, oświadczenie o braku obowiązku 

sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego.> 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 

1432) 

Art. 9a. 

1. Kierownik jednostki wystawia legitymację kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej 

pracownikowi wpisanemu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej lub 

legitymację kwalifikowanego pracownika zabezpieczenia technicznego pracownikowi 

wpisanemu na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego, którzy 

wchodzą w skład podległej mu wewnętrznej służby ochrony. 

2. Legitymacje, o których mowa w ust. 1, zawierają: 

1)   indywidualny numer zgodny z ewidencją legitymacji, o której mowa w ust. 3; 
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2)   aktualne zdjęcie pracownika; 

3)   imię i nazwisko pracownika; 

4)   nazwę, adres i numer telefonu jednostki, w której wewnętrzna służba ochrony 

sprawuje ochronę; 

5)   pouczenie o ustawowych uprawnieniach przysługujących jej posiadaczowi; 

[6)   datę i miejsce wydania oraz imię, nazwisko, podpis i pieczęć kierownika jednostki.] 

<6) datę i miejsce wydania oraz imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki.> 

<2a. Legitymacje, o których mowa w ust. 1, mogą zawierać pieczęć kierownika 

jednostki.> 

3. Kierownik jednostki prowadzi ewidencję legitymacji, o których mowa w ust. 1. 

4. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia: 

1)   wzory legitymacji, o których mowa w ust. 1, 

2)   tryb i warunki ich wydawania, wymiany lub zwrotu, 

3)   sposób prowadzenia ewidencji legitymacji, o której mowa w ust. 3 

- mając na względzie jednolitość stosowanych legitymacji, dokumentacji oraz procedur 

związanych z ich wydawaniem, wymianą lub zwrotem, a także możliwość odczytania 

przez osobę zainteresowaną danych zawartych w tych legitymacjach. 

 

Art. 20. 

1. Przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w zakresie ochrony osób i mienia: 

1)   oznacza pracowników ochrony w sposób jednolity, umożliwiający ich identyfikację 

oraz identyfikację podmiotu zatrudniającego; 

2)   zapewnia noszenie ubioru przez pracowników ochrony, umożliwiającego ich 

identyfikację oraz identyfikację podmiotu zatrudniającego w przypadku, o którym 

mowa w art. 40 ust. 1; 

3)   wystawia pracownikowi ochrony legitymację pracownika ochrony fizycznej, 

legitymację kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej lub legitymację 

kwalifikowanego pracownika zabezpieczenia technicznego przed dopuszczeniem go 

do wykonywania zadań związanych z ochroną osób i mienia. 

2. Legitymację kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej oraz kwalifikowanego 

pracownika zabezpieczenia technicznego wystawia się wyłącznie pracownikowi ochrony, 

który jest wpisany na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej lub 

kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego. 
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3. Legitymacje, o których mowa w ust. 1 pkt 3, zawierają: 

1)   indywidualny numer, zgodny z prowadzoną przez przedsiębiorcę ewidencją 

legitymacji, o której mowa w ust. 4; 

2)   aktualne zdjęcie pracownika ochrony; 

3)   imię i nazwisko pracownika ochrony; 

4)   oznaczenie przedsiębiorcy wydającego dokument, firmę przedsiębiorcy, siedzibę i 

adres, numer telefonu oraz numer koncesji; 

5)   pouczenie o ustawowych uprawnieniach przysługujących jej posiadaczowi; 

[6)   datę oraz miejsce wydania, imię i nazwisko oraz podpis wystawiającego legitymację 

oraz pieczęć podmiotu wystawiającego.] 

 <6) datę oraz miejsce wydania, imię i nazwisko oraz podpis wystawiającego 

legitymację.> 

<3a. Legitymacje, o których mowa w ust. 1 pkt 3, mogą zawierać pieczęć podmiotu 

wystawiającego.> 

4. Przedsiębiorca prowadzi ewidencję legitymacji, o których mowa w ust. 1 pkt 3. 

5. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia: 

1)   wzory legitymacji, o których mowa w ust. 1 pkt 3, 

2)   tryb i warunki ich wydawania, wymiany lub zwrotu, 

3)   sposób prowadzenia ewidencji, o której mowa w ust. 4 

- mając na względzie jednolitość stosowanych legitymacji, dokumentacji oraz procedur 

związanych z ich wydawaniem, wymianą lub zwrotem, a także możliwość odczytania 

przez osobę zainteresowaną danych zawartych w tych legitymacjach. 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, 

z późn. zm.) 

Art. 14a. 

[§ 1. 
(13)

 Minister właściwy do spraw finansów publicznych dąży do zapewnienia jednolitego 

stosowania przepisów prawa podatkowego przez organy podatkowe oraz organy kontroli 

skarbowej, dokonując w szczególności ich interpretacji, z urzędu lub na wniosek, przy 

uwzględnieniu orzecznictwa sądów oraz Trybunału Konstytucyjnego lub Trybunału 
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Sprawiedliwości Unii Europejskiej (interpretacje ogólne); wnioskodawcą nie może być 

organ administracji publicznej.] 

<§ 1. Minister właściwy do spraw finansów publicznych dąży do zapewnienia jednolitego 

stosowania przepisów prawa podatkowego przez organy podatkowe oraz organy 

kontroli skarbowej, w szczególności: 

1) dokonując ich interpretacji, z urzędu lub na wniosek (interpretacje ogólne), 

2) wydając z urzędu ogólne wyjaśnienia przepisów prawa podatkowego, dotyczące 

stosowania tych przepisów (objaśnienia podatkowe)  

– przy uwzględnieniu orzecznictwa sądów oraz Trybunału Konstytucyjnego lub 

Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.> 

§ 1a. 
(14)

 Interpretacja ogólna powinna zawierać w szczególności: 

1)   opis zagadnienia, w związku z którym jest dokonywana interpretacja przepisów prawa 

podatkowego; 

2)   wyjaśnienie zakresu oraz sposobu stosowania interpretowanych przepisów prawa 

podatkowego do opisanego zagadnienia wraz z uzasadnieniem prawnym. 

<§ 1b. Z wnioskiem o wydanie interpretacji ogólnej nie może wystąpić organ 

administracji publicznej.> 

§ 2. Wniosek o wydanie interpretacji ogólnej powinien zawierać uzasadnienie konieczności 

wydania interpretacji ogólnej, w szczególności: 

1)   przedstawienie zagadnienia oraz wskazanie przepisów prawa podatkowego 

wymagających wydania interpretacji ogólnej; 

2)   wskazanie niejednolitego stosowania przepisów prawa podatkowego w określonych 

decyzjach, postanowieniach oraz interpretacjach indywidualnych wydanych przez 

organy podatkowe oraz organy kontroli skarbowej w takich samych stanach 

faktycznych lub zdarzeniach przyszłych, oraz w takich samych stanach prawnych. 

§ 3. Interpretację ogólną wydaje się, jeżeli w dniu złożenia wniosku w sprawach, o których 

mowa w § 2 pkt 2, nie toczy się postępowanie podatkowe lub postępowanie kontrolne 

organu kontroli skarbowej albo od decyzji lub na postanowienie nie zostało wniesione 

odwołanie lub zażalenie. 

§ 4. Minister właściwy do spraw finansów publicznych pozostawia wniosek o wydanie 

interpretacji ogólnej bez rozpatrzenia, jeżeli: 

1)   nie są spełnione warunki, o których mowa w § 2 i 3, lub wniosek nie spełnia innych 

wymogów określonych przepisami prawa, lub 
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2)   przedstawione we wniosku zagadnienie jest przedmiotem interpretacji ogólnej i stan 

prawny nie uległ w tym zakresie zmianie. 

§ 5. W sprawie pozostawienia wniosku o wydanie interpretacji ogólnej bez rozpatrzenia 

wydaje się postanowienie, na które służy zażalenie. Postanowienie nie zawiera danych 

identyfikujących stronę postępowania, w którym wydano decyzję, postanowienie lub 

interpretację indywidualną, wskazaną we wniosku o wydanie interpretacji ogólnej. 

Przepisy rozdziałów 14 i 16 działu IV stosuje się odpowiednio. 

§ 6. Prawo dostępu do akt sprawy wydania interpretacji ogólnej nie obejmuje danych 

identyfikujących stronę postępowania, w którym wydano decyzję, postanowienie lub 

interpretację indywidualną, wskazaną we wniosku o wydanie interpretacji ogólnej. 

§ 7. Na pisemne żądanie ministra właściwego do spraw finansów publicznych organy 

podatkowe oraz organy kontroli skarbowej przekazują niezwłocznie akta dotyczące 

wskazanych we wniosku o wydanie interpretacji ogólnej decyzji, postanowień oraz 

interpretacji indywidualnych. 

§ 8. Opłata podlega zwrotowi wyłącznie w przypadku wydania interpretacji ogólnej. Zwrot 

opłaty następuje w terminie 7 dni od dnia opublikowania interpretacji ogólnej. 

§ 9. 
(15)

 W sprawach dotyczących wydawania interpretacji ogólnych na wniosek przepisy art. 

14d, art. 14f, art. 120, art. 121 § 1, art. 125, art. 126, art. 129, art. 130, art. 135, art. 140, 

art. 143, art. 165 § 3 i 3b, art. 165a, art. 168, art. 169 § 1-2 i 4, art. 170 i art. 171 oraz 

przepisy rozdziałów 3a, 5, 6, 7, 10 i 23 działu IV stosuje się odpowiednio. 

§ 10. Minister właściwy do spraw finansów publicznych w celu usprawnienia obsługi 

wnioskodawców może, w drodze rozporządzenia, upoważnić podległe organy do 

wydawania, jako organ pierwszej instancji, postanowień o których mowa w § 5, oraz 

wykonywania czynności, o których mowa w § 7, określając jednocześnie właściwość 

rzeczową oraz miejscową upoważnionych organów. 

§ 11. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, biorąc pod uwagę zapewnienie 

sprawności postępowania, określi, w drodze rozporządzenia, wzór wniosku o wydanie 

interpretacji ogólnej, który zawiera dane identyfikujące wnioskodawcę, dane wskazane w 

§ 2, oraz sposób uiszczenia opłaty. 

 

Art. 14e. 

§ 1. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może z urzędu: 
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[1)   zmienić wydaną interpretację ogólną lub indywidualną, jeżeli stwierdzi jej 

nieprawidłowość, uwzględniając w szczególności orzecznictwo sądów, Trybunału 

Konstytucyjnego lub Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej;] 

<1) zmienić wydaną interpretację ogólną, interpretację indywidualną lub objaśnienia 

podatkowe, jeżeli stwierdzi ich nieprawidłowość, uwzględniając w szczególności 

orzecznictwo sądów, Trybunału Konstytucyjnego lub Trybunału Sprawiedliwości 

Unii Europejskiej;> 

2)   uchylić wydaną interpretację indywidualną i umorzyć postępowanie w sprawie wydania 

interpretacji indywidualnej, jeżeli w dniu jej wydania istniały przesłanki odmowy 

wszczęcia postępowania w sprawie wydania interpretacji indywidualnej; 

3)   stwierdzić wygaśnięcie interpretacji indywidualnej, jeżeli jest ona niezgodna z 

interpretacją ogólną wydaną w takim samym stanie prawnym; 

4)   uchylić wydaną interpretację indywidualną i wydać postanowienie, o którym mowa w art. 

14b § 5a; 

5)   zmienić postanowienie, o którym mowa w art. 14b § 5a, w przypadku zmiany interpretacji 

ogólnej wskazanej w tym postanowieniu; 

6)   uchylić postanowienie, o którym mowa w art. 14b § 5a, jeżeli przedstawione we wniosku 

stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe nie odpowiadają zagadnieniu będącemu 

przedmiotem wskazanej w postanowieniu interpretacji ogólnej, i przekazać wniosek o 

wydanie interpretacji indywidualnej do ponownego rozpatrzenia. 

§ 2. Zmiana interpretacji indywidualnej następuje w odniesieniu do opisanego we wniosku 

stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego, na podstawie którego wydana została 

zmieniona interpretacja. 

§ 3. Uchylenie lub stwierdzenie wygaśnięcia interpretacji indywidualnej oraz zmiana lub 

uchylenie postanowienia, o którym mowa w art. 14b § 5a, następuje w formie 

postanowienia, na które służy zażalenie. 

§ 4. Zmianę interpretacji indywidualnej oraz postanowienia, o których mowa w § 3, doręcza 

się podmiotowi, któremu w danej sprawie zostały wydane interpretacja indywidualna lub 

postanowienie, albo jego następcy prawnemu. 

§ 5. Stwierdzając wygaśnięcie interpretacji indywidualnej, w postanowieniu wskazuje się 

oznaczenie interpretacji ogólnej wraz z podaniem miejsca jej publikacji. 
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Art. 14i. 

§ 1. Interpretacje ogólne są publikowane, bez zbędnej zwłoki, w Dzienniku Urzędowym 

Ministra Finansów oraz zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej. 

<§ 1a. Objaśnienia podatkowe są zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej na 

stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów 

publicznych pod nazwą „Objaśnienia podatkowe”, wraz z oznaczeniem daty ich 

zamieszczenia.> 

§ 2. 
(31)

 Interpretacja indywidualna, jej zmiana oraz postanowienia, o których mowa w art. 14e 

§ 3, wraz z informacją o dacie doręczenia są niezwłocznie przekazywane organom 

podatkowym właściwym ze względu na zakres spraw będących przedmiotem interpretacji 

oraz właściwemu organowi kontroli skarbowej. 

§ 3. 
(32)

 Interpretacja indywidualna, po usunięciu danych identyfikujących wnioskodawcę oraz 

inne podmioty wskazane w treści interpretacji, jest niezwłocznie zamieszczana w 

Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra 

właściwego do spraw finansów publicznych. 

§ 4. 
(33)

 W Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego 

ministra właściwego do spraw finansów publicznych zamieszcza się informację o 

zmianie, uchyleniu oraz stwierdzeniu wygaśnięcia interpretacji indywidualnej. 

§ 5. 
(34)

 W Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego 

ministra właściwego do spraw finansów publicznych zamieszcza się informacje o 

nieprawidłowych interpretacjach indywidualnych, które z powodu śmierci, likwidacji lub 

rozwiązania wnioskodawcy, dla którego interpretacja indywidualna została wydana, nie 

mogą zostać zmienione, uchylone lub nie można stwierdzić ich wygaśnięcia. 

 

Art. 14n. 

 § 1. Przepisy art. 14k i art. 14m stosuje się odpowiednio w przypadku: 

1)   zastosowania się przez spółkę do interpretacji indywidualnej wydanej przed 

powstaniem spółki na wniosek osób planujących utworzenie tej spółki - w zakresie 

dotyczącym działalności tej spółki; 

1a)  
(42)

 zastosowania się przez podatkową grupę kapitałową w rozumieniu przepisów o 

podatku dochodowym od osób prawnych do interpretacji indywidualnej wydanej 

przed powstaniem grupy, na wniosek spółki planującej utworzenie tej grupy, w 

zakresie działalności tej podatkowej grupy kapitałowej; 
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2)   zastosowania się przez oddział lub przedstawicielstwo do interpretacji indywidualnej 

dotyczącej działalności tego oddziału lub przedstawicielstwa wydanej przed 

powstaniem tego oddziału lub przedstawicielstwa na wniosek tworzącego je 

przedsiębiorcy. 

§ 2. 
(43)

 W przypadkach, o których mowa w § 1, zmianę, uchylenie lub stwierdzenie 

wygaśnięcia interpretacji indywidualnej albo zmianę lub uchylenie postanowienia, o 

którym mowa w art. 14b § 5a, doręcza się odpowiednio spółce, podatkowej grupie 

kapitałowej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych, 

oddziałowi lub przedstawicielstwu, wskazanym przez wnioskującego o wydanie 

interpretacji indywidualnej. 

§ 3. 
(44)

 Przepisy art. 14k i art. 14m stosuje się odpowiednio w przypadku: 

1)   uchylenia interpretacji indywidualnej - na podstawie art. 14e § 1 pkt 4; 

2)   zmiany lub uchylenia postanowienia, o którym mowa w art. 14b § 5a. 

<§ 4. W przypadku zastosowania się przez podatnika w danym okresie rozliczeniowym 

do: 

1) objaśnień podatkowych – stosuje się odpowiednio przepisy art. 14k–14m,  

2) utrwalonej praktyki interpretacyjnej ministra właściwego do spraw finansów 

publicznych – stosuje się odpowiednio przepisy art. 14k i art. 14m, 

– z zastrzeżeniem art. 14na. 

§ 5. Przez utrwaloną praktykę interpretacyjną, o której mowa w § 4 pkt 2, rozumie się 

wyjaśnienia zakresu i sposobu stosowania przepisów prawa podatkowego, 

dominujące w interpretacjach indywidualnych wydawanych w takich samych 

stanach faktycznych lub w odniesieniu do takich samych zdarzeń przyszłych oraz w 

takim samym stanie prawnym, w trakcie okresu rozliczeniowego, o którym mowa w 

§ 4, oraz w okresie 12 miesięcy przed rozpoczęciem tego okresu rozliczeniowego.  

§ 6. W przypadku gdy do okresu rozliczeniowego, o którym mowa w § 4, oraz okresu 12 

miesięcy przed rozpoczęciem tego okresu rozliczeniowego zastosowanie mają wydane 

w odniesieniu do takiego samego zagadnienia interpretacja ogólna lub objaśnienia 

podatkowe, wydane w takim samym stanie prawnym przed rozpoczęciem lub w 

trakcie okresu rozliczeniowego, o którym mowa w § 4, począwszy od dnia 

opublikowania takiej interpretacji ogólnej lub zamieszczenia takich objaśnień 

podatkowych przez utrwaloną praktykę interpretacyjną, o której mowa w § 4 pkt 2, 

należy rozumieć odpowiednio wyjaśnienie zakresu i sposobu stosowania przepisów 
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prawa podatkowego wynikające z interpretacji ogólnej lub wyjaśnienia przepisów 

prawa podatkowego, dotyczące stosowania tych przepisów, zawarte w objaśnieniach 

podatkowych.> 

Art. 54. 

§ 1. Odsetek za zwłokę nie nalicza się: 

1)   za okres zabezpieczenia, od zabezpieczonej kwoty zobowiązania, jeżeli objęte 

zabezpieczeniem środki pieniężne, w tym kwoty uzyskane ze sprzedaży objętych 

zabezpieczeniem rzeczy lub praw, zostały zaliczone na poczet zaległości 

podatkowych; 

2)   za okres od dnia następnego po upływie terminu, o którym mowa w art. 227 § 1, do 

dnia otrzymania odwołania przez organ odwoławczy; 

3)   za okres od dnia następnego po upływie terminu, o którym mowa w art. 139 § 3, do 

dnia doręczenia decyzji organu odwoławczego, jeżeli decyzja organu odwoławczego 

nie została wydana w terminie, o którym mowa w art. 139 § 3; 

4)   w przypadku zawieszenia postępowania z urzędu - od dnia wydania postanowienia o 

zawieszeniu postępowania do dnia doręczenia postanowienia o podjęciu zawieszonego 

postępowania; 

5)   jeżeli wysokość odsetek nie przekraczałaby trzykrotności wartości opłaty pobieranej 

przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - 

Prawo pocztowe za traktowanie przesyłki listowej jako przesyłki poleconej; 

6)   (uchylony) 

7)   za okres od dnia wszczęcia postępowania podatkowego do dnia doręczenia decyzji 

organu pierwszej instancji, jeżeli decyzja nie została doręczona w terminie 3 miesięcy 

od dnia wszczęcia postępowania; 

7a)  za okres od dnia następnego po upływie dwóch lat od dnia złożenia deklaracji, od 

zaległości związanych z popełnionymi w deklaracji błędami rachunkowymi lub 

oczywistymi omyłkami, jeżeli w tym okresie nie zostały one ujawnione przez organ 

podatkowy; 

8)   w zakresie przewidzianym w odrębnych ustawach. 

§ 2. Przepisu § 1 pkt 3 i 7 nie stosuje się, jeżeli do opóźnienia w wydaniu decyzji przyczyniła 

się strona lub jej przedstawiciel lub opóźnienie powstało z przyczyn niezależnych od 

organu. 
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§ 3. 
(100)

 Przepisy § 1 pkt 2, 3 i 7 stosuje się również w razie uchylenia decyzji i przekazania 

sprawy do ponownego rozpatrzenia oraz stwierdzenia nieważności decyzji. [W tym 

przypadku terminy liczone są na nowo od dnia otrzymania akt sprawy i nie podlegają 

sumowaniu z dotychczasowymi.] <W tym przypadku terminy należy liczyć sumując na 

poszczególnych etapach okresy trwania postępowania.> 

§ 4. Przepis § 1 pkt 1 stosuje się odpowiednio w razie przeniesienia na poczet zobowiązań 

podatkowych zajętych uprzednio rzeczy lub praw majątkowych. 

§ 5. (uchylony) 

<Art. 165c. 

§ 1. Nie wszczyna się postępowania podatkowego, gdy wskutek objęcia danego okresu 

rozliczeniowego powtórną kontrolą podatkową ujawniono w jej trakcie wyłącznie 

nieprawidłowości co do stosowania, w odniesieniu do danego towaru lub danej 

usługi, stawki podatku od towarów i usług, innej niż stawka podstawowa w 

rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług, które to nieprawidłowości, 

przy weryfikacji prawidłowości stosowania stawki w odniesieniu do tego towaru lub 

tej usługi, potwierdzonej w protokole kontroli, nie zostały w trakcie poprzedniej 

kontroli ujawnione.  

§ 2. Przepisu § 1 nie stosuje się w przypadku, gdy:  

1) dowody, na których podstawie ustalono istotne dla sprawy okoliczności 

faktyczne, okazały się fałszywe;  

2) protokół kontroli został sporządzony w wyniku przestępstwa; 

3) po sporządzeniu protokołu kontroli z poprzedniej kontroli wyszły na jaw istotne 

dla sprawy nowe okoliczności faktyczne lub nowe dowody nieznane organowi 

podatkowemu w chwili przeprowadzania kontroli, w tym wskazujące na 

wystąpienie nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 

marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;  

4) w protokole kontroli zostały uwzględnione ustalenia wynikające z decyzji lub 

orzeczenia sądu, które następnie zostały uchylone, zmienione, wygaszone lub 

stwierdzono ich nieważność, mogące mieć wpływ na dokonaną ocenę prawną 

sprawy będącej przedmiotem kontroli;  

5) przed poprzednią kontrolą została opublikowana interpretacja ogólna lub zostały 

zamieszczone objaśnienia podatkowe, których przedmiotem jest stosowanie 
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właściwej stawki podatku od towarów i usług w odniesieniu do dostawy danego 

towaru lub świadczenia danej usługi. 

§ 3. W przypadku, o którym mowa w § 1, protokół z powtórnej kontroli zawiera 

szczegółowy opis ustaleń dokonanych w trakcie poprzedniej kontroli wraz z oceną 

prawną sprawy dokonaną w trakcie powtórnej kontroli.  

§ 4. Przepis § 1 stosuje się odpowiednio do okresów rozliczeniowych innych niż okres 

objęty powtórną kontrolą, nie dłużej jednak niż do dnia opublikowania interpretacji 

ogólnej lub zamieszczenia objaśnień podatkowych, z uwzględnieniem których można 

dokonać innej oceny prawnej sprawy niż dokonana w protokole poprzedniej 

kontroli.  

§ 5. Przepisu § 1 nie stosuje się do okresów rozliczeniowych następujących po okresie, w 

którym w ramach powtórnej kontroli podatkowej stwierdzono, że poprzednie 

ustalenie prawidłowości stosowania stawki podatku od towarów i usług w 

odniesieniu do danego towaru lub danej usługi potwierdzonej w protokole kontroli 

było nieprawidłowe.> 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 

2016 r. poz. 963, 1247, 1579, 1807, 1810 i 1921)  

 

Art. 50. 

1. Poczynając od 2006 r., w terminie do dnia 31 sierpnia każdego roku, Zakład jest 

zobowiązany przesłać ubezpieczonemu urodzonemu po dniu 31 grudnia 1948 r. 

informację o zewidencjonowanych na koncie ubezpieczonego składkach ogółem, o 

których mowa w art. 40 ust. 1, według stanu na dzień 31 grudnia poprzedniego roku, 

zwaną dalej "informacją o stanie konta". 

1a. W informacji o stanie konta Zakład podaje dodatkowo wysokość: 

1)   zwaloryzowanego kapitału początkowego według stanu na dzień 31 grudnia 

poprzedniego roku, w przypadku gdy kapitał ten został już ubezpieczonemu 

obliczony; 

2)   hipotetycznej emerytury, z uwzględnieniem ust. 1b-1f i 2; 
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2a)  kwot składek, środków, odsetek za zwłokę i opłaty prolongacyjnej, ogółem, 

zewidencjonowanych na subkoncie, według stanu na dzień 31 grudnia poprzedniego 

roku; 

3)   składek na ubezpieczenie emerytalne, z wyłączeniem składek podlegających 

odprowadzeniu do otwartego funduszu emerytalnego i zewidencjonowaniu na 

subkoncie: 

a)  należnych - w przypadku ubezpieczonych niebędących płatnikami składek, 

b)  wpłaconych - w przypadku ubezpieczonych będących płatnikami składek oraz osób 

współpracujących z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność 

- za okres ostatnich 12 miesięcy kalendarzowych, według stanu na dzień 31 grudnia 

poprzedniego roku, w wysokości nominalnej w podziale na miesiące; 

4)   składek na otwarte fundusze emerytalne, należnych i odprowadzonych; 

5)   składek należnych i wpłaconych zewidencjonowanych na subkoncie, o których mowa 

w art. 40a ust. 4. 

1b. Wysokość hipotetycznej emerytury podaje się ubezpieczonemu, który na dzień 31 grudnia 

poprzedniego roku ukończył co najmniej 35 lat. 

1c. Ubezpieczonemu, o którym mowa w ust. 1b, podaje się informacje o wysokości: 

1)   hipotetycznej emerytury, jaką uzyskałby w wieku emerytalnym, o którym mowa w 

art. 24 ust. 1a i 1b ustawy o emeryturach i rentach z FUS, lub w wieku, o którym 

mowa w ust. 1d i 1e, według stanu konta ubezpieczonego oraz 

2)   hipotetycznej emerytury, jaką uzyskałby w wieku, o którym mowa w pkt 1, gdyby za 

każdy pełny miesiąc przypadający do osiągnięcia tego wieku na jego koncie była 

ewidencjonowana hipotetyczna kwota składki obliczona przez podzielenie ogólnej 

kwoty składek na ubezpieczenie emerytalne, o których mowa w ust. 1, przez 

wyrażony w miesiącach okres podlegania ubezpieczeniu emerytalnemu. 

1d. Jeżeli ubezpieczonemu, o którym mowa w ust. 1b, do osiągnięcia wieku emerytalnego, o 

którym mowa w art. 24 ust. 1a i 1b ustawy o emeryturach i rentach z FUS, brakuje nie 

więcej niż 5 lat, podaje się dodatkowo, poczynając od 2009 r., informacje o wysokości 

hipotetycznej emerytury, jaką by uzyskał w wieku przekraczającym ten wiek o rok, a 

także o dwa, trzy, cztery lata i o pięć lat. 

1e. Jeżeli ubezpieczony, o którym mowa w ust. 1b, przekroczył wiek emerytalny, o którym 

mowa w art. 24 ust. 1a i 1b ustawy o emeryturach i rentach z FUS, i nie wystąpił o 
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ustalenie emerytury, hipotetyczną emeryturę oblicza się dla jego faktycznego wieku oraz 

kolejnych pięciu lat. 

1f. Hipotetycznej emerytury nie oblicza się ubezpieczonemu, o którym mowa w ust. 1b, 

któremu ustalono wysokość emerytury na zasadach określonych w art. 26 lub 183 ustawy 

o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Nie oblicza się 

hipotetycznej emerytury również w roku, w którym jest przesyłana informacja o stanie 

konta, jeżeli w okresie od dnia 1 stycznia tego roku do dnia przesłania tej informacji 

ubezpieczonemu ustalono wysokość emerytury na podstawie tych przepisów. 

1g. Jeżeli ubezpieczonemu, o którym mowa w ust. 1b, do osiągnięcia wieku uprawniającego 

członka otwartego funduszu emerytalnego do okresowej emerytury kapitałowej brakuje 

nie więcej niż 12 miesięcy, podaje się dodatkowo informację o możliwości skorzystania z 

prawa do okresowej emerytury kapitałowej. 

1h. Zakład nie przesyła informacji o stanie konta ubezpieczonym, którzy w systemie 

teleinformatycznym Zakładu utworzyli profil informacyjny. Zakres danych objętych 

informacją o stanie konta Zakład udostępnia tym ubezpieczonym w systemie 

teleinformatycznym w formie elektronicznej, z zastrzeżeniem ust. 1i. 

1i. Informację o stanie konta udostępnia się również w formie pisemnej na żądanie 

ubezpieczonego. 

2. Wysokości hipotetycznej emerytury oblicza się: 

1)   w przypadku podawania informacji o wysokości hipotetycznej emerytury według 

zasad określonych w ust. 1c pkt 1 - przez podzielenie sumy składek, o których mowa 

w ust. 1, i kapitału początkowego, o którym mowa w ust. 1a pkt 1 - przez średnie 

dalsze trwanie życia dla osoby, która osiągnęła wiek emerytalny, o którym mowa w 

art. 24 ust. 1a i 1b ustawy o emeryturach i rentach z FUS, lub wiek, o którym mowa w 

ust. 1d i 1e, a wysokość hipotetycznej emerytury, jaką ubezpieczony uzyskałby w 

wieku przekraczającym wiek emerytalny - przez średnie dalsze trwanie życia dla tego 

wieku; 

2)   w przypadku podawania informacji o wysokości hipotetycznej emerytury według 

zasad określonych w ust. 1c pkt 2 - przez podzielenie sumy składek, o których mowa 

w ust. 1, i kapitału początkowego, o którym mowa w ust. 1a pkt 1, zwiększonej o 

kwotę hipotetycznych składek, o których mowa w ust. 1c pkt 2, przez średnie dalsze 

trwanie życia dla osoby, która osiągnęła wiek emerytalny, o którym mowa w art. 24 

ust. 1a i 1b ustawy o emeryturach i rentach z FUS, lub wiek, o którym mowa w ust. 1d 
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i 1e, a wysokość hipotetycznej emerytury, jaką ubezpieczony uzyskałby w wieku 

przekraczającym wiek emerytalny - przez średnie dalsze trwanie życia dla tego wieku. 

2a. Średnie dalsze trwanie życia ustala się według tablicy trwania życia, ogłaszanej przez 

Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o emeryturach i 

rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obowiązującej w dniu 31 grudnia 

ostatniego roku. 

2b. Informację o stanie konta Zakład przesyła listem zwykłym na adres do korespondencji 

podany w zgłoszeniu do ubezpieczeń społecznych, o którym mowa w art. 36 ust. 10. 

2c. Jeżeli ubezpieczony został zgłoszony do ubezpieczeń społecznych przez więcej niż 

jednego płatnika składek, informację o stanie konta przesyła się na adres do 

korespondencji podany w zgłoszeniu do ubezpieczeń społecznych, które Zakład otrzymał 

jako ostatnie. 

2d. Jeżeli adres do korespondencji jest nieprawidłowy lub niepełny, informację o stanie konta 

Zakład przesyła na podany w zgłoszeniu do ubezpieczeń społecznych adres zamieszkania 

lub adres zameldowania albo na adres zameldowania na pobyt stały uzyskany z rejestru 

PESEL. 

2e. Jeżeli po otrzymaniu informacji o stanie konta ubezpieczony niebędący płatnikiem 

składek stwierdzi, że na jego koncie nie zostały zewidencjonowane wszystkie należne 

składki na ubezpieczenie emerytalne lub zostały zewidencjonowane w niewłaściwej 

wysokości, powinien zgłosić do płatnika tych składek, na piśmie lub do protokołu, 

wniosek o sprostowanie danych przekazanych do Zakładu w dokumentach związanych z 

ubezpieczeniami społecznymi określonych w ustawie lub przekazanie brakujących 

dokumentów, zwany dalej "wnioskiem o sprostowanie danych". 

2f. Płatnik składek jest zobowiązany poinformować ubezpieczonego na piśmie o sposobie 

rozpatrzenia wniosku o sprostowanie danych w terminie 60 dni od dnia jego otrzymania. 

2g. W przypadku uwzględnienia wniosku o sprostowanie danych płatnik składek jest 

zobowiązany skorygować błędny lub uzupełnić brakujący dokument związany z 

ubezpieczeniami społecznymi określony w ustawie, w terminie 30 dni od dnia 

przekazania ubezpieczonemu informacji, o której mowa w ust. 2f. 

2h. W przypadku nieuwzględnienia przez płatnika składek wniosku o sprostowanie danych 

oraz w przypadku gdy płatnik składek już nie istnieje, ubezpieczony powinien złożyć we 

wskazanej przez Zakład jednostce organizacyjnej Zakładu wniosek o przeprowadzenie 

postępowania wyjaśniającego, przedkładając jednocześnie dokumenty potwierdzające 
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wysokość podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne oraz kopię informacji, 

o której mowa w ust. 2f. 

2i. Postępowanie wyjaśniające, o którym mowa w ust. 2h, Zakład powinien zakończyć nie 

później niż w ciągu 3 miesięcy, a postępowanie szczególnie skomplikowane - nie później 

niż w ciągu 6 miesięcy od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 2h. 

2j. Wysokość podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne nie może być 

udowadniana zeznaniami świadków. 

2k. Jeżeli w wyniku postępowania wyjaśniającego okaże się, że przyczyną 

niezewidencjonowania na koncie ubezpieczonego wszystkich należnych składek na 

ubezpieczenie emerytalne lub zewidencjonowania ich w niewłaściwej wysokości są: 

1)   błędy w danych podanych w zgłoszeniu do ubezpieczeń społecznych, w zgłoszeniu 

wyrejestrowania ubezpieczonego z ubezpieczeń społecznych, w zgłoszeniu płatnika 

składek lub w zgłoszeniu wyrejestrowania płatnika składek albo niezłożenie tych 

dokumentów - Zakład dokonuje korekty tych danych z urzędu bezpośrednio na koncie 

ubezpieczonego lub na koncie płatnika składek, jeżeli uzna to za możliwe, albo po 

złożeniu przez płatnika składek dokumentów korygujących te dokumenty lub 

brakujących dokumentów; 

2)   błędy w danych podanych w imiennym raporcie miesięcznym lub w deklaracji 

rozliczeniowej albo niezłożenie tych dokumentów - Zakład dokonuje korekty tych 

danych po złożeniu przez płatnika składek dokumentów korygujących te dokumenty 

albo brakujących dokumentów. 

2l. Płatnik składek jest zobowiązany złożyć korygujące lub brakujące dokumenty, o których 

mowa w ust. 2k, w terminie 30 dni od otrzymania z Zakładu zawiadomienia o 

stwierdzonych w wyniku przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego 

nieprawidłowościach w dokumentach związanych z ubezpieczeniami społecznymi 

określonych w ustawie. 

2m. Płatnik składek jest zobowiązany złożyć korygujące lub brakujące dokumenty, o których 

mowa w ust. 2k, w terminie 30 dni od dnia: 

1)   uprawomocnienia się decyzji - jeżeli stwierdzenie nieprawidłowości następuje w 

drodze decyzji; 

2)   otrzymania protokołu kontroli - jeżeli stwierdzenie nieprawidłowości następuje w 

drodze kontroli. 
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2n. W przypadku gdy płatnik składek już nie istnieje lub uzyskanie korygujących lub 

brakujących dokumentów ubezpieczeniowych nie jest możliwe, Zakład dokonuje korekty 

danych z urzędu bezpośrednio na koncie ubezpieczonego lub na koncie płatnika składek, 

koryguje z urzędu błędy stwierdzone w dokumentach związanych z ubezpieczeniami 

społecznymi określonych w ustawie lub sporządza z urzędu brakujące dokumenty. 

2o. Przepisy ust. 2e-2m stosuje się odpowiednio do ubezpieczonego będącego płatnikiem 

składek, który po otrzymaniu informacji o stanie konta stwierdzi, że na jego koncie nie 

zostały zewidencjonowane wszystkie wpłacone składki na ubezpieczenie emerytalne lub 

zostały zewidencjonowane w niewłaściwej wysokości. 

[3. Dane zgromadzone na koncie ubezpieczonego, o których mowa w art. 40, i na koncie 

płatnika składek, o których mowa w art. 45, mogą być udostępniane sądom, 

prokuratorom, organom kontroli skarbowej, organom podatkowym, Państwowej Inspekcji 

Pracy, Straży Granicznej, komornikom sądowym, organom egzekucyjnym w rozumieniu 

ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 

2016 r. poz. 599), ośrodkom pomocy społecznej, powiatowym centrom pomocy rodzinie, 

publicznym służbom zatrudnienia, Komisji Nadzoru Finansowego oraz wojewodzie i 

Szefowi Urzędu do Spraw Cudzoziemców w zakresie prowadzonych postępowań 

dotyczących legalizacji pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z 

uwzględnieniem przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.] 

<3. Dane zgromadzone na koncie ubezpieczonego, o których mowa w art. 40, i na koncie 

płatnika składek, o których mowa w art. 45, mogą być udostępniane sądom, 

prokuratorom, organom kontroli skarbowej, organom podatkowym, Państwowej 

Inspekcji Pracy, Straży Granicznej, komornikom sądowym, organom egzekucyjnym 

w rozumieniu ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym 

w administracji (Dz. U. z 2016 r. poz. 599, 868, 1228, 1244 i 1579), ośrodkom pomocy 

społecznej, powiatowym centrom pomocy rodzinie, publicznym służbom 

zatrudnienia, Komisji Nadzoru Finansowego, ministrowi właściwemu do spraw 

gospodarki w zakresie koniecznym do rozstrzygania spraw prowadzonych na 

podstawie art. 34 oraz art. 35 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności 

gospodarczej oraz wojewodzie i Szefowi Urzędu do Spraw Cudzoziemców w zakresie 

prowadzonych postępowań dotyczących legalizacji pobytu cudzoziemców na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z uwzględnieniem przepisów dotyczących 

ochrony danych osobowych.> 
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3a. Dane zgromadzone na koncie ubezpieczonego będącego uczestnikiem w rozumieniu 

załącznika I lub załącznika II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i 

uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, 

str. 470), o których mowa w art. 40, i na koncie płatnika składek, o których mowa w art. 

45, mogą być udostępniane ministrowi właściwemu do spraw rozwoju regionalnego w 

celu spełnienia wymogów określonych odpowiednio w załączniku I lub w załączniku II 

do tego rozporządzenia i w zakresie do tego niezbędnym. 

4. Dane, o których mowa w ust. 3, udostępnia się także na wniosek osób fizycznych i 

płatników składek, których dotyczą informacje zawarte na kontach, z zastrzeżeniem ust. 5 

i 6. 

5. Do czasu otrzymania przez ubezpieczonego pierwszej informacji, o której mowa w ust. 1, 

dane zgromadzone na koncie ubezpieczonego udostępnia się ustnie na ustny wniosek 

zgłoszony osobiście przez ubezpieczonego, którego dotyczą informacje zawarte na 

koncie, w jednostce organizacyjnej Zakładu. 

6. Dane zgromadzone na koncie ubezpieczonego, udostępnione ustnie, na wniosek 

ubezpieczonego Zakład potwierdza pisemnie. 

7. W przypadkach, o których mowa w ust. 3-6, wniosek powinien zawierać: 

1)   w przypadku danych zgromadzonych na koncie ubezpieczonego - imię i nazwisko 

ubezpieczonego oraz numery, o których mowa w art. 35 ust. 1 pkt 1; 

2)   w przypadku danych zgromadzonych na koncie płatnika składek - imię i nazwisko lub 

nazwę skróconą płatnika składek oraz numery, o których mowa w art. 35 ust. 1 pkt 2. 

8. Zakład nie udostępnia danych, jeżeli wniosek nie zawiera informacji określonych w ust. 7. 

W przypadku, gdy z wnioskiem występuje komornik sądowy, dane, o których mowa w 

ust. 3 udostępnia się w oparciu o informacje zawarte w tym wniosku, chyba że są 

niewystarczające do identyfikacji osoby, której wniosek dotyczy. 

[9. Dane zgromadzone na kontach, o których mowa w ust. 3, udostępnia się bezpłatnie sądom, 

prokuratorom, organom kontroli skarbowej, organom podatkowym, Państwowej Inspekcji 

Pracy, Straży Granicznej, ośrodkom pomocy społecznej, powiatowym centrom pomocy 

rodzinie, publicznym służbom zatrudnienia, Komisji Nadzoru Finansowego, wojewodzie i 

Szefowi Urzędu do Spraw Cudzoziemców w zakresie prowadzonych postępowań 

dotyczących legalizacji pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

ministrowi właściwemu do spraw rozwoju regionalnego w zakresie wynikającym z ust. 3a, 
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a także - w zakresie niezbędnym do realizacji świadczeń rodzinnych - wójtowi, 

burmistrzowi lub prezydentowi miasta.] 

<9. Dane zgromadzone na kontach, o których mowa w ust. 3, udostępnia się bezpłatnie 

sądom, prokuratorom, organom kontroli skarbowej, organom podatkowym, 

Państwowej Inspekcji Pracy, Straży Granicznej, ośrodkom pomocy społecznej, 

powiatowym centrom pomocy rodzinie, publicznym służbom zatrudnienia, Komisji 

Nadzoru Finansowego, ministrowi właściwemu do spraw gospodarki w zakresie 

koniecznym do rozstrzygania spraw prowadzonych na podstawie art. 34 oraz art. 35 

ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, wojewodzie 

i Szefowi Urzędu do Spraw Cudzoziemców w zakresie prowadzonych postępowań 

dotyczących legalizacji pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, ministrowi właściwemu do spraw rozwoju regionalnego w zakresie 

wynikającym z ust. 3a, a także – w zakresie niezbędnym do realizacji świadczeń 

rodzinnych – wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta.> 

10. Dane zgromadzone na kontach, o których mowa w ust. 3, udostępnia się komornikom 

sądowym, w zakresie niezbędnym do prowadzenia egzekucji, odpłatnie, chyba że przepisy 

odrębne stanowią inaczej. 

10a. Wysokość opłaty, o której mowa w ust. 10, nie może przekraczać 2% wysokości 

prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przyjętego do ustalenia 

kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek, ogłoszonego w trybie art. 19 ust. 

10 na dany rok kalendarzowy. 

10b. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze 

rozporządzenia, wysokość opłaty, o której mowa w ust. 10, oraz sposób jej wnoszenia, 

uzależniając wysokość opłaty od formy złożenia wniosku, udostępnienia danych i 

wysokości ponoszonych przez Zakład kosztów związanych z udzielaniem informacji, w 

szczególności kosztów wyszukania informacji i sporządzenia zaświadczenia, oraz mając 

na względzie konieczność zapewnienia sprawnego poboru opłaty. 

11. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przekazuje Straży Granicznej oraz Państwowej 

Inspekcji Pracy: 

1)   wykaz obejmujący dane płatników, którzy w ostatnim kwartale zgłosili do 

ubezpieczeń społecznych co najmniej jednego cudzoziemca - w terminie do końca 

ostatniego dnia roboczego miesiąca następującego po upływie kwartału, którego 

wykaz dotyczy oraz 
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2)   dane ubezpieczonego cudzoziemca - w terminie 7 dni od dnia otrzymania pisemnego 

wniosku Straży Granicznej lub Państwowej Inspekcji Pracy. 

12. Dane, o których mowa w ust. 11 pkt 1, obejmują: 

1)   numer NIP; 

2)   numer REGON; 

3)   numer PESEL; 

4)   kod rodzaju działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD); 

5)   serię i numer dowodu osobistego albo paszportu, jeżeli płatnikowi składek nie nadano 

numeru NIP, REGON lub jednego z nich; 

6)   nazwę skróconą; 

7)   imię i nazwisko; 

8)   adres siedziby; 

9)   adres do korespondencji; 

10)  adres miejsca prowadzenia działalności; 

11)  liczbę cudzoziemców zgłoszonych do ubezpieczeń społecznych; 

12)  obywatelstwo cudzoziemca; 

13)  tytuł ubezpieczenia cudzoziemca. 

13. Dane, o których mowa w ust. 11 pkt 2, obejmują: 

1)   rodzaj, serię i numer dokumentu tożsamości; 

2)   numer PESEL, jeżeli został nadany; 

3)   imię i nazwisko, datę urodzenia; 

4)   obywatelstwo; 

5)   płeć; 

6)   adres zameldowania; 

7)   adres zamieszkania; 

8)   adres do korespondencji; 

9)   kod tytułu ubezpieczenia; 

10)  datę powstania obowiązku ubezpieczeń społecznych; 

11)  datę zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych; 

12)  datę wygaśnięcia obowiązku ubezpieczeń społecznych, wyrejestrowania 

ubezpieczonego z ubezpieczeń społecznych; 

13)  wymiar czasu pracy; 
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14)  podstawę wymiaru składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz datę 

opłacenia składki - w przypadku danych przekazywanych do Państwowej Inspekcji 

Pracy. 

14. Zakład udostępnia publicznym służbom zatrudnienia, w postaci elektronicznej, dane 

zgromadzone na koncie ubezpieczonego, o których mowa w art. 40, obejmujące: 

1)   imię i nazwisko, 

2)   datę urodzenia, 

3)   numer PESEL, a w razie gdy nie nadano numeru PESEL - rodzaj, serię i numer 

dokumentu tożsamości, 

4)   obywatelstwo, 

5)   kod i nazwę tytułu ubezpieczenia, 

6)   nazwę i dane identyfikacyjne płatnika, 

7)   datę powstania obowiązku ubezpieczeń społecznych, 

8)   datę zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych lub do ubezpieczenia zdrowotnego, 

9)   datę wyrejestrowania z ubezpieczeń społecznych lub z ubezpieczenia zdrowotnego, 

10)  rodzaje ubezpieczeń wraz z określeniem, czy dobrowolne, czy obowiązkowe, 

11)  wymiar czasu pracy, 

12)  informację o podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, 

13)  opłacone składki na ubezpieczenia społeczne za osoby prowadzące pozarolniczą 

działalność i osoby z nimi współpracujące, 

14)  informację o przekroczeniu rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe, 

15)  wykazane w imiennym raporcie miesięcznym przerwy w opłacaniu składek, 

16)  wypłacone świadczenia z ubezpieczenia chorobowego i z ubezpieczenia 

wypadkowego, 

17)  wypłacane świadczenia z ubezpieczenia emerytalnego i z ubezpieczeń rentowych, 

18)  imię i nazwisko oraz datę uzyskania lub utraty uprawnień do ubezpieczenia 

zdrowotnego przez członka rodziny 

- w zakresie niezbędnym do realizacji zadań określonych w przepisach o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 

15. Zakład udostępnia powiatowym urzędom pracy i wojewódzkim urzędom pracy, w postaci 

elektronicznej, wykaz obejmujący dane osób ubezpieczonych, wymienionych w art. 6 ust. 

1 pkt 9-9b, które w poprzednim miesiącu zostały zgłoszone do ubezpieczeń społecznych 
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lub ubezpieczenia zdrowotnego, także z innych tytułów - w terminie do 10 dnia roboczego 

następnego miesiąca. 

16. Dane, o których mowa w ust. 15, obejmują: 

1)   imię i nazwisko; 

2)   datę urodzenia; 

3)   numer PESEL, a w razie gdy nie nadano numeru PESEL - rodzaj, serię i numer 

dokumentu tożsamości oraz datę urodzenia i obywatelstwo; 

4)   datę powstania obowiązku ubezpieczeń społecznych lub ubezpieczenia zdrowotnego z 

innego tytułu niż wymienione w art. 6 ust. 1 pkt 9-9b; 

5)   datę wyrejestrowania z ubezpieczeń społecznych lub z ubezpieczenia zdrowotnego z 

innego tytułu niż wymienione w art. 6 ust. 1 pkt 9-9b; 

6)   kod tytułu ubezpieczenia. 

17. 
(13)

 Zakład udostępnia ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych na jego 

żądanie dane: 

1)   dotyczące ubezpieczonego: 

a)  numer PESEL, a w razie gdy nie nadano numeru PESEL - rodzaj, serię i numer 

dokumentu tożsamości, 

b)  identyfikator miejscowości według krajowego rejestru urzędowego podziału 

terytorialnego kraju (TERYT) adresu zameldowania - do najniższego posiadanego 

poziomu, 

c)  identyfikator miejscowości według krajowego rejestru urzędowego podziału 

terytorialnego kraju (TERYT) adresu korespondencji - do najniższego posiadanego 

poziomu, 

d)  NIP i numer identyfikacyjny REGON, a jeżeli płatnikowi składek nie nadano tych 

numerów lub jednego z nich - numer PESEL lub serię i numer dowodu osobistego 

albo paszportu, 

e)  numer płatnika w Krajowym Rejestrze Sądowym, 

f)  ustalone prawo do emerytury lub renty, 

g)  stopień niepełnosprawności, 

h)  kod pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, 

i)  okres pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, 

j)  wymiar czasu pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, 

k)  okres rozliczeniowy, 
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l)  kod tytułu ubezpieczenia, 

m)  informacja o przekroczeniu rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe, 

n)  wymiar czasu pracy, 

o)  kod przyczyny wyrejestrowania ubezpieczonego, 

p)  podstawa wymiaru składki na: 

-  ubezpieczenia emerytalne i rentowe, 

-  ubezpieczenie chorobowe, 

-  ubezpieczenie wypadkowe, 

-  ubezpieczenie zdrowotne, 

q)  wysokość składki na: 

-  ubezpieczenie emerytalne, 

-  ubezpieczenia rentowe, 

-  ubezpieczenie chorobowe, 

-  ubezpieczenie wypadkowe, 

-  ubezpieczenie zdrowotne, 

r)  kwota obniżenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu 

opłacania składki w ramach pracowniczego programu emerytalnego, 

s)  kod świadczenia lub kod przerwy wraz z kwotą wypłaty tego świadczenia, 

t)  liczba dni zasiłkowych oraz liczba wypłat; 

2)   dotyczące osób zgłaszanych przez ubezpieczonego do ubezpieczenia zdrowotnego: 

a)  numer PESEL, 

b)  kod stopnia pokrewieństwa albo powinowactwa, 

c)  stopień niepełnosprawności, 

d)  czy pozostaje we wspólnym gospodarstwie z osobą ubezpieczoną; 

3)   dotyczące płatników składek: 

a)  NIP i numer identyfikacyjny REGON, a jeżeli płatnikowi składek nie nadano tych 

numerów lub jednego z nich - numer PESEL lub serię i numer dowodu osobistego 

albo paszportu, 

b)  data powstania obowiązku opłacania składek, 

c)  numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, 

d)  liczba ubezpieczonych, 

e)  stopa procentowa składek na ubezpieczenie wypadkowe, 
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f)  kwota należnych składek na Fundusz Pracy, 

g)  kwota należnych składek na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, 

h)  liczba pracowników, za których jest opłacana składka na Fundusz Emerytur 

Pomostowych, 

i)  liczba stanowisk pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, 

j)  suma należnych składek na Fundusz Emerytur Pomostowych; 

4)   dotyczące uprawnionych do świadczeń z ubezpieczeń społecznych oraz świadczeń 

wypłacanych przez Zakład na mocy odrębnych przepisów: 

a)  numer PESEL, 

b)  identyfikator miejscowości według krajowego rejestru urzędowego podziału 

terytorialnego kraju (TERYT) adresu zamieszkania - do najniższego posiadanego 

poziomu, 

c)  stopień niezdolności do pracy, 

d)  symbol świadczenia, 

e)  wysokość świadczenia, 

f)  wysokość dodatków przysługujących do świadczenia 

- w celu niezbędnym do wykonywania ustawowych zadań ministra właściwego do spraw 

finansów publicznych oraz podległych mu i nadzorowanych przez niego jednostek, 

zmierzających do skutecznego poboru należności podatkowych i weryfikacji danych 

własnych oraz zadań analityczno-sprawozdawczych. 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od 

niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. poz. 930, z późn. zm.) 

 

Art. 6. 

 1. 
(14)

 Opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody 

osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 14 

ustawy o podatku dochodowym, z zastrzeżeniem ust. 1e i lf, w tym również, gdy 

działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki 

jawnej osób fizycznych, zwanych dalej "spółką". 
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1a. 
(15)

 Opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają również 

otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i 

wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych 

świadczeń z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów 

o podobnym charakterze. Dla ustalenia wartości otrzymanych świadczeń w naturze i 

innych nieodpłatnych świadczeń z tytułu tych umów, stosuje się art. 11 ust. 2-2b ustawy o 

podatku dochodowym. 

1b. 
(16)

 Przychody uzyskane z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub 

innych umów o podobnym charakterze, o których mowa w ust. 1a, podlegają 

opodatkowaniu w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych również, jeżeli są 

uzyskiwane przez podatników, o których mowa w art. 8 ust. 1. 

1c. 
(17)

 Do przychodów, o których mowa w ust. 1, z tytułu różnic kursowych stosuje się 

odpowiednio art. 24c ustawy o podatku dochodowym, z tym że ujemne różnice kursowe, 

o których mowa w art. 24c ustawy o podatku dochodowym, zmniejszają przychody 

uzyskane w roku podatkowym, w którym powstały te różnice. 

1d. 
(18)

 Opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają również 

przychody, o których mowa w art. 20 ust. 1c ustawy o podatku dochodowym. 

1e. 
(19)

 Jeżeli w okresie rozliczeniowym, w którym podatnik ma obowiązek dokonać 

zmniejszenia przychodów na podstawie art. 14 ust. 1m ustawy o podatku dochodowym, 

podatnik nie osiągnął przychodów lub osiągnięte przychody są niższe od kwoty 

zmniejszenia, podatnik dokonuje zmniejszenia w kolejnych okresach rozliczeniowych. 

1f. 
(20)

 Jeżeli korekta, o której mowa w art. 14 ust. 1m ustawy o podatku dochodowym, 

następuje po zmianie formy opodatkowania na opodatkowanie w formie karty podatkowej 

albo opodatkowanie na zasadach ogólnych, albo opodatkowanie na zasadach określonych 

w ustawie z dnia 24 sierpnia 2006 r. o podatku tonażowym (Dz. U. z 2014 r. poz. 511 oraz 

z 2015 r. poz. 211), zmniejszenia lub zwiększenia przychodów dokonuje się w ostatnim 

okresie rozliczeniowym przed zmianą formy opodatkowania. 

2. 
(21)

 (skreślony). 

3. 
(22)

 (skreślony). 

4. Podatnicy opłacają w roku podatkowym ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z 

działalności wymienionej w ust. 1, jeżeli: 

[1)   w roku poprzedzającym rok podatkowy: 
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a)  uzyskali przychody z tej działalności, prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w 

wysokości nieprzekraczającej 150.000 euro, lub 

b)  uzyskali przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma 

przychodów wspólników spółki z tej działalności nie przekroczyła kwoty 150.000 

euro,] 

<1) w roku poprzedzającym rok podatkowy: 

a) uzyskali przychody z tej działalności, prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w 

wysokości nieprzekraczającej 250 000 euro, lub 

b) uzyskali przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma 

przychodów wspólników spółki z tej działalności nie przekroczyła kwoty 250 000 

euro,. 

2)   rozpoczną wykonywanie działalności w roku podatkowym i nie korzystają z 

opodatkowania w formie karty podatkowej - bez względu na wysokość przychodów. 

5. Jeżeli podatnik w roku poprzedzającym rok podatkowy prowadził działalność 

samodzielnie, a także w formie spółki, opłaca w roku podatkowym ryczałt od przychodów 

ewidencjonowanych: 

1)   odrębnie z działalności wykonywanej samodzielnie i odrębnie z działalności 

wykonywanej w formie spółki, gdy spełnia warunki określone w ust. 4 pkt 1, albo 

2)   z działalności wykonywanej samodzielnie, gdy spełnia warunek określony w ust. 4 

pkt 1 lit. a), a z działalności wykonywanej w formie spółki - gdy spełnia warunek 

określony w ust. 4 pkt 1 lit. b). 

6. 
(24)

 [Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych opłacają również podatnicy, którzy w roku 

poprzedzającym rok podatkowy prowadzili działalność samodzielnie lub w formie spółki, z 

której przychody były opodatkowane wyłącznie w formie karty podatkowej, lub za część 

roku były opodatkowane w formie karty podatkowej i za część roku na ogólnych zasadach, 

a łączne przychody w roku poprzedzającym rok podatkowy nie przekroczyły kwoty 

150.000 euro; w tych przypadkach przychody opodatkowane w formie karty podatkowej 

oblicza się wyłącznie na podstawie wystawionych faktur lub rachunków.] <Ryczałt od 

przychodów ewidencjonowanych opłacają również podatnicy, którzy w roku 

poprzedzającym rok podatkowy prowadzili działalność samodzielnie lub w formie 

spółki, z której przychody były opodatkowane wyłącznie w formie karty podatkowej, 

lub za część roku były opodatkowane w formie karty podatkowej i za część roku na 

ogólnych zasadach, a łączne przychody w roku poprzedzającym rok podatkowy nie 
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przekroczyły kwoty 250 000 euro; w tych przypadkach przychody opodatkowane w 

formie karty podatkowej oblicza się wyłącznie na podstawie wystawionych faktur 

lub rachunków.> Do podatników tych stosuje się odpowiednio przepisy ust. 4 i 5. 

7. 
(25)

 W przypadku osiągania przychodów, o których mowa w ust. 1d, w tym również w 

ramach wspólnej własności, wspólnego posiadania, wspólnego użytkowania upraw, 

hodowli lub chowu lub w ramach wspólnego przedsięwzięcia, przepisy ust. 4 i 5 stosuje 

się odpowiednio. 

Art. 21. 

1. 
(99)

 Podatnicy są obowiązani za każdy miesiąc obliczać ryczałt od przychodów 

ewidencjonowanych i wpłacać go na rachunek urzędu skarbowego w terminie do dnia 20 

następnego miesiąca, a za miesiąc grudzień - w terminie złożenia zeznania. 

1a. 
(100)

 Podatnicy mogą obliczać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych i wpłacać go na 

rachunek urzędu skarbowego w terminie do dnia 20 następnego miesiąca po upływie 

kwartału, za który ryczałt ma być opłacony, a za ostatni kwartał roku podatkowego - w 

terminie złożenia zeznania. 

1b. 
(101)

 Zasadę, o której mowa w ust. 1a, mogą stosować wyłącznie podatnicy, których 

otrzymane przychody z działalności prowadzonej samodzielnie albo przychody spółki - w 

roku poprzedzającym rok podatkowy - nie przekroczyły kwoty stanowiącej równowartość 

25.000 euro. 

1c. 
(102)

 Podatnicy, którzy wybrali opłacanie ryczałtu co kwartał, są obowiązani do dnia 20 

stycznia roku podatkowego zawiadomić o tym naczelnika urzędu skarbowego właściwego 

według miejsca zamieszkania podatnika. Jeżeli do dnia 20 stycznia roku podatkowego 

podatnik nie zgłosił likwidacji działalności gospodarczej, nie dokonał wyboru innej formy 

opodatkowania lub nie zawiadomił naczelnika urzędu skarbowego o zaprzestaniu 

opłacania ryczałtu co kwartał, uważa się, że nadal opłaca ryczałt w ten sposób. Podatnik 

może złożyć zawiadomienie na podstawie przepisów o swobodzie działalności 

gospodarczej. 

1d. 
(103)

 Podatnik, który na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej 

zawiesił wykonywanie działalności gospodarczej, jest zwolniony, w zakresie tej 

działalności, z obowiązków wynikających z ust. 1 lub 1a za okres objęty zawieszeniem. 

1e. 
(104)

 Podatnik będący osobą fizyczną, który jest wspólnikiem spółki jawnej, jeżeli spółka 

zawiesiła wykonywanie działalności gospodarczej na podstawie przepisów o swobodzie 
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działalności gospodarczej, jest zwolniony, w zakresie tej działalności, z obowiązków 

wynikających z ust. 1 lub 1a za okres objęty zawieszeniem. 

1f. 
(105)

 Przepis ust. 1e stosuje się, jeżeli podatnik będący wspólnikiem spółki jawnej, nie 

później niż przed upływem 7 dni od dnia złożenia wniosku o wpis informacji o 

zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej na podstawie przepisów o 

swobodzie działalności gospodarczej, zawiadomi w formie pisemnej właściwego 

naczelnika urzędu skarbowego o okresie zawieszenia wykonywania tej działalności. 

1g. 
(106)

 Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych dotyczący okresu zawieszenia, o którym 

mowa w ust. 1d i 1e, w danym roku podatkowym, podatnik jest obowiązany obliczyć i 

wpłacić na rachunek urzędu skarbowego po wznowieniu wykonywania działalności 

gospodarczej, w terminie: 

1)   do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wznowiono wykonywanie 

działalności gospodarczej - w przypadku podatników, o których mowa w ust. 1; 

2)   do 20 dnia miesiąca następującego po kwartale, w którym wznowiono wykonywanie 

działalności gospodarczej - w przypadku podatników, o których mowa w ust. 1a. 

1h. 
(107)

 Jeżeli wznowienie wykonywania działalności gospodarczej następuje w ostatnim 

miesiącu roku podatkowego, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych dotyczący 

okresu zawieszenia, o którym mowa w ust. 1d i 1e, w danym roku podatkowym, podatnik 

jest obowiązany obliczyć i wpłacić na rachunek urzędu skarbowego w terminie, o którym 

mowa w ust. 2. W tym samym terminie ryczałt od przychodów ewidencjonowanych są 

obowiązani obliczyć i wpłacić na rachunek urzędu skarbowego podatnicy, o których 

mowa w ust. 1a, jeżeli wznowienie wykonywania działalności gospodarczej następuje w 

ostatnim kwartale roku podatkowego. 

1i. 
(108)

 W przypadku gdy wznowienie wykonywania działalności gospodarczej następuje w 

roku następującym po roku podatkowym, w którym rozpoczęto zawieszenie, ryczałt od 

przychodów ewidencjonowanych: 

1)   przypadający za okres zawieszenia w roku podatkowym, w którym zawieszenie 

rozpoczęto, podatnik jest obowiązany obliczyć i wpłacić w terminie, o którym mowa 

w ust. 2; 

2)   przypadający za okres zawieszenia w roku podatkowym, w którym wznowiono 

wykonywanie działalności gospodarczej, podatnik jest obowiązany obliczyć i wpłacić 

na zasadach, o których mowa w ust. 1g i 1h. 
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1j. 
(109)

 W przypadku gdy wznowienie wykonywania działalności gospodarczej następuje w 

roku następującym dwa lata po roku podatkowym, w którym rozpoczęto zawieszenie, 

ryczałt od przychodów ewidencjonowanych: 

1)   przypadający za okres zawieszenia w roku podatkowym, w którym zawieszenie 

rozpoczęto, podatnik jest obowiązany obliczyć i wpłacić w terminie, o którym mowa 

w ust. 2; 

2)   przypadający za okres zawieszenia w roku podatkowym następującym po roku, w 

którym zawieszenie rozpoczęto, podatnik jest obowiązany obliczyć i wpłacić w 

terminie, o którym mowa w ust. 2; 

3)   przypadający za okres zawieszenia w roku podatkowym, w którym wznowiono 

wykonywanie działalności gospodarczej, podatnik jest obowiązany obliczyć i wpłacić 

na zasadach, o których mowa w ust. 1g i 1h. 

<1k. Przepisy ust. 1g–1j stosuje się odpowiednio do podatników, którzy zawiesili 

wykonywanie działalności gospodarczej na okresy, o których mowa w art. 14a ust. 1d 

ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 1829).> 

2. 
(110)

 Podatnicy są obowiązani złożyć w urzędzie skarbowym: 

1)   
(111)

 (skreślony), 

2)   zeznanie według ustalonego wzoru o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości 

dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych - w 

terminie do dnia 31 stycznia następnego roku. 

2a. 
(112)

 Jeżeli podatnik, obliczając podatek należny, dokonał odliczeń od przychodu lub 

ryczałtu, a następnie otrzymał zwrot odliczonych kwot (w całości lub w części), w 

zeznaniu podatkowym składanym za rok podatkowy, w którym otrzymał ten zwrot, 

dolicza odpowiednio kwoty poprzednio odliczone. 

3. 
(113)

 Przy obliczaniu ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za poszczególne 

miesiące podatnicy mogą uwzględniać odliczenia i obniżki, o których mowa w art. 11 i 

13. 

3a-3d. 
(114)

 (uchylone). 

4. 
(115)

 Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynikający z zeznania jest podatkiem 

należnym za dany rok podatkowy, chyba że naczelnik urzędu skarbowego wyda decyzję, 

w której określi inną wysokość podatku. 
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5. 
(116)

 W razie niezłożenia zeznania o wysokości osiągniętego przychodu, dokonanych 

odliczeniach i kwocie należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, naczelnik 

urzędu skarbowego, wyda decyzję określającą wysokość zobowiązania w formie ryczałtu 

od przychodów ewidencjonowanych. 

6. 
(117)

 Podatnicy, którzy po raz pierwszy rozpoczęli prowadzenie pozarolniczej działalności 

gospodarczej, są zwolnieni na warunkach określonych w ust. 8 z obowiązków 

wynikających z ust. 1, z tytułu tej działalności, w roku podatkowym następującym: 

1)   bezpośrednio po roku, w którym rozpoczęli prowadzenie tej działalności, jeżeli w 

roku jej rozpoczęcia działalność ta była prowadzona co najmniej przez pełnych 10 

miesięcy, albo 

2)   dwa lata po roku, w którym rozpoczęli prowadzenie tej działalności, jeżeli nie został 

spełniony warunek, o którym mowa w pkt 1. 

7. 
(118)

 Przez podatnika rozpoczynającego po raz pierwszy prowadzenie pozarolniczej 

działalności gospodarczej rozumie się osobę, która w roku rozpoczęcia tej działalności, a 

także w okresie trzech lat, licząc od końca roku poprzedzającego rok jej rozpoczęcia, nie 

prowadziła pozarolniczej działalności gospodarczej samodzielnie lub jako wspólnik spółki 

niemającej osobowości prawnej oraz działalności takiej nie prowadził małżonek tej osoby, 

o ile między małżonkami istniała w tym czasie wspólność majątkowa. 

8. 
(119)

 Zwolnienie, o którym mowa w ust. 6, dotyczy podatników, którzy łącznie spełniają 

następujące warunki: 

1)   w okresie poprzedzającym rok korzystania z tego zwolnienia osiągnęli przychód z 

pozarolniczej działalności gospodarczej średniomiesięcznie w wysokości stanowiącej 

równowartość w złotych kwoty co najmniej 1.000 euro, przeliczonej według średniego 

kursu euro, ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, z ostatniego dnia roku 

poprzedzającego rok rozpoczęcia tej działalności, 

2)   od dnia rozpoczęcia prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej do dnia 1 

stycznia roku podatkowego, w którym rozpoczynają korzystanie ze zwolnienia, byli 

małym przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów o działalności gospodarczej, a w 

okresie poprzedzającym rok korzystania ze zwolnienia zatrudniali, na podstawie 

umowy o pracę, w każdym miesiącu co najmniej 5 osób w przeliczeniu na pełne etaty, 

3)   
(120)

 w prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej nie wykorzystują 

środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, a także innych 

składników majątku - o znacznej wartości - udostępnionych im nieodpłatnie przez 
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osoby zaliczone do I i II grupy podatkowej w rozumieniu przepisów o podatku od 

spadków i darowizn, wykorzystywanych uprzednio w działalności gospodarczej 

prowadzonej przez te osoby i stanowiących ich własność, 

4)   
(121)

 złożyli właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego oświadczenie o korzystaniu 

z tego zwolnienia; oświadczenie składa się w formie pisemnej w terminie do dnia 31 

stycznia roku podatkowego, w którym podatnik będzie korzystał z tego zwolnienia. 

9. 
(122)

 Przez znaczną wartość rozumie się łączną wartość środków trwałych oraz wartości 

niematerialnych i prawnych, a także innych składników majątku - wymienionych w ust. 8 

pkt 3 - stanowiącej równowartość w złotych kwoty co najmniej 10.000 euro przeliczonej 

według średniego kursu euro, ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, z ostatniego dnia 

roku poprzedzającego rok korzystania z tego zwolnienia. Przy określaniu tych wartości 

art. 19 ustawy o podatku dochodowym stosuje się odpowiednio. 

10. 
(123)

 Podatnicy korzystający ze zwolnienia, o którym mowa w ust. 6, są obowiązani do 

złożenia zeznania, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, oraz do uiszczenia należnego ryczałtu 

od przychodów ewidencjonowanych, za rok objęty tym zwolnieniem - z tytułu 

pozarolniczej działalności gospodarczej - w pięciu kolejnych latach podatkowych 

następujących bezpośrednio po roku, w którym korzystali ze zwolnienia - w wysokości 

20% należnego ryczałtu wykazanego w zeznaniu za rok objęty zwolnieniem; ryczałt ten 

płatny jest w terminach określonych dla złożenia zeznań za pięć kolejnych lat 

podatkowych następujących bezpośrednio po roku objętym tym zwolnieniem. 

11. 
(124)

 Podatnicy tracą prawo do zwolnienia, jeżeli odpowiednio w roku lub za rok 

korzystania ze zwolnienia albo w pięciu następnych latach podatkowych: 

1)   
(125)

 zlikwidowali działalność gospodarczą albo została ogłoszona ich upadłość lub 

upadłość spółki, w której są wspólnikami lub. 

2)   osiągnęli przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej średniomiesięcznie w 

wysokości stanowiącej równowartość w złotych kwoty niższej niż 1.000 euro, 

przeliczonej według średniego kursu euro, ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, 

z ostatniego dnia roku poprzedniego, lub 

3)   w którymkolwiek z miesięcy w tych latach zmniejszą przeciętne miesięczne 

zatrudnienie na podstawie umowy o pracę o więcej niż 10%, w stosunku do 

najwyższego przeciętnego miesięcznego zatrudnienia w roku poprzedzającym rok 

podatkowy, lub 
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4)   
(126)

 mają zaległości z tytułu podatków stanowiących dochód budżetu państwa, ceł 

oraz składek na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, o którym mowa 

w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych; określenie lub wymierzenie w innej formie - 

w wyniku postępowania prowadzonego przez właściwy organ - zaległości z 

wymienionych tytułów nie pozbawia podatnika prawa do skorzystania ze zwolnienia, 

jeżeli zaległość ta wraz z odsetkami za zwłokę zostanie uregulowana w terminie 14 

dni od dnia doręczenia decyzji ostatecznej. 

12. 
(127)

 Przeciętne miesięczne zatrudnienie, o którym mowa w ust. 8 pkt 2 oraz ust. 11 pkt 3, 

ustala się w przeliczeniu na pełne etaty, pomijając liczby po przecinku; w przypadku gdy 

przeciętne miesięczne zatrudnienie jest mniejsze od jedności, przyjmuje się liczbę jeden. 

13. 
(128)

 Podatnicy, którzy utracili prawo do zwolnienia: 

1)   w miesiącach od stycznia do listopada roku podatkowego, w którym korzystają z tego 

zwolnienia - są obowiązani do wpłaty należnego ryczałtu od przychodów 

ewidencjonowanych w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w 

którym utracili prawo do zwolnienia; w tym przypadku nie nalicza się odsetek za 

zwłokę od zaległości z tytułu ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za 

poszczególne miesiące, 

2)   w okresie od dnia 1 grudnia roku podatkowego, w którym korzystają z tego 

zwolnienia do terminu określonego dla złożenia zeznania o wysokości uzyskanego 

przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów 

ewidencjonowanych za rok podatkowy, w którym korzystali ze zwolnienia - są 

obowiązani do złożenia zeznania o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości 

dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za rok 

podatkowy objęty zwolnieniem i zapłaty tego ryczałtu w terminie określonym dla 

złożenia zeznania; w tym przypadku nie nalicza się odsetek za zwłokę od zaległości z 

tytułu ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za poszczególne miesiące roku, w 

którym podatnicy korzystali ze zwolnienia, 

3)   w okresie od upływu terminu określonego dla złożenia zeznania o wysokości 

uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od 

przychodów ewidencjonowanych za rok podatkowy, w którym korzystali ze 

zwolnienia, do końca piątego roku podatkowego następującego po tym roku - są 

obowiązani do zapłaty należnego ryczałtu, o którym mowa w ust. 10, wraz z 
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odsetkami za zwłokę; odsetki nalicza się od dnia następnego po upływie terminu 

określonego dla złożenia zeznania o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości 

dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, w 

którym mieli obowiązek złożyć to zeznanie. 

14. 
(129)

 Pomoc, o której mowa w ust. 6 i 10, stanowi pomoc de minimis udzielaną w zakresie 

i na zasadach określonych w bezpośrednio obowiązujących aktach prawa wspólnotowego 

dotyczących pomocy w ramach zasady de minimis. 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 1578 i 1579) 

Art. 205. 

 § 1. Jeżeli zarząd jest wieloosobowy, sposób reprezentowania określa umowa spółki. Jeżeli 

umowa spółki nie zawiera żadnych postanowień w tym przedmiocie, do składania 

oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu 

albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem. 

§ 2. Oświadczenia składane spółce oraz doręczenia pism spółce mogą być dokonywane 

wobec jednego członka zarządu lub prokurenta. 

[§ 3. Przepisy § 1 i § 2 nie wyłączają ustanowienia prokury jednoosobowej lub łącznej i nie 

ograniczają praw prokurentów wynikających z przepisów o prokurze.] 

<§ 3. Przepisy § 1 i § 2 nie wyłączają ustanowienia prokury i nie ograniczają praw 

prokurentów wynikających z przepisów o prokurze.> 

 

[Art. 209. 

W przypadku sprzeczności interesów spółki z interesami członka zarządu, jego 

współmałżonka, krewnych i powinowatych do drugiego stopnia oraz osób, z którymi jest 

powiązany osobiście, członek zarządu powinien wstrzymać się od udziału w rozstrzyganiu 

takich spraw i może żądać zaznaczenia tego w protokole.] 

 

<Art. 209. 

W przypadku sprzeczności interesów spółki z interesami członka zarządu, jego 

współmałżonka, krewnych i powinowatych do drugiego stopnia oraz osób, z którymi 
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jest powiązany osobiście, członek zarządu powinien ujawnić sprzeczność interesów i 

wstrzymać się od udziału w rozstrzyganiu takich spraw oraz może żądać zaznaczenia 

tego w protokole.> 

Art. 236. 

§ 1. [Wspólnik lub wspólnicy reprezentujący co najmniej jedną dziesiątą kapitału 

zakładowego mogą żądać zwołania nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników, jak 

również umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego zgromadzenia 

wspólników.] <Wspólnik lub wspólnicy reprezentujący co najmniej jedną dziesiątą 

kapitału zakładowego mogą żądać zwołania nadzwyczajnego zgromadzenia 

wspólników i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia 

wspólników.> Żądanie takie należy złożyć na piśmie zarządowi najpóźniej na miesiąc 

przed proponowanym terminem zgromadzenia wspólników. 

<§ 1
1
. Wspólnik lub wspólnicy reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału 

zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad 

najbliższego zgromadzenia wspólników. Żądanie takie należy złożyć na piśmie 

zarządowi najpóźniej na trzy tygodnie przed terminem zgromadzenia wspólników. 

Zarząd wprowadza sprawy objęte żądaniem wspólników do porządku obrad 

najbliższego zgromadzenia wspólników i zawiadamia o tym wspólników zgodnie z 

art. 238.> 

[§ 2. Umowa spółki może przyznać uprawnienia, o których mowa w § 1, wspólnikom 

reprezentującym mniej niż jedną dziesiątą kapitału zakładowego.] 

<§ 2. Umowa spółki może przyznać uprawnienia, o których mowa w § 1 i § 1
1
 

wspólnikom reprezentującym niższy udział w kapitale zakładowym.> 

 

Art. 237. 

§ 1. [Jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania zarządowi 

nadzwyczajne zgromadzenie wspólników nie zostanie zwołane, sąd rejestrowy może, po 

wezwaniu zarządu do złożenia oświadczenia, upoważnić do zwołania nadzwyczajnego 

zgromadzenia wspólników występujących z tym żądaniem.] <Jeżeli w terminie dwóch 

tygodni od dnia przedstawienia zarządowi żądania, o którym mowa w art. 236 § 1, 

nadzwyczajne zgromadzenie wspólników nie zostanie zwołane z porządkiem obrad 

zgodnym z żądaniem, albo gdy w porządku obrad najbliższego zgromadzenia 

wspólników nie zostaną zamieszczone sprawy, o których mowa w art. 236 § 1
1
, sąd 
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rejestrowy może, po wezwaniu zarządu do złożenia oświadczenia, upoważnić do 

zwołania nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników występujących z żądaniem.> 

Sąd wyznacza przewodniczącego tego zgromadzenia. 

§ 2. Zgromadzenie, o którym mowa w § 1, podejmuje uchwałę rozstrzygającą, czy koszty 

zwołania i odbycia zgromadzenia ma ponieść spółka. <Wspólnicy, na żądanie których 

zostało zwołane zgromadzenie, mogą zwrócić się do sądu rejestrowego o zwolnienie z 

obowiązku pokrycia kosztów nałożonych uchwałą zgromadzenia.> 

§ 3. W zawiadomieniach o zwołaniu nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników, o którym 

mowa w § 1, należy powołać się na postanowienie sądu rejestrowego. 

 

Art. 328. 

 § 1. Dokument akcji powinien być sporządzony na piśmie i zawierać następujące dane: 

1)   firmę, siedzibę i adres spółki; 

2)   oznaczenie sądu rejestrowego i numer, pod którym spółka jest wpisana do rejestru; 

3)   datę zarejestrowania spółki i wystawienia akcji; 

4)   wartość nominalną, serię i numer, rodzaj danej akcji i uprawnienia szczególne z akcji; 

5)   wysokość dokonanej wpłaty w przypadku akcji imiennych; 

6)   ograniczenia co do rozporządzania akcją; 

7)   postanowienia statutu o związanych z akcją obowiązkach wobec spółki. 

§ 2. [Dokument akcji powinien być opatrzony pieczęcią spółki oraz podpisem zarządu.] 

<Dokument akcji powinien być opatrzony podpisem zarządu.> Podpis może być 

mechanicznie odtwarzany. 

§ 3. Statut może przewidywać dodatkowe postanowienia dotyczące treści dokumentu akcji 

oraz jego formy. 

§ 4. Naruszenie przepisów § 1 pkt 1, 2 i 4 lub § 2 powoduje nieważność dokumentu akcji. 

§ 5. Akcjonariusz nabywa roszczenie o wydanie dokumentu akcji w terminie miesiąca od dnia 

rejestracji spółki. Zarząd zobowiązany jest wydać dokumenty akcji w terminie tygodnia 

od dnia zgłoszenia roszczenia przez akcjonariusza. 

§ 6. Akcjonariuszowi spółki publicznej posiadającemu akcje zdematerializowane przysługuje 

uprawnienie do imiennego świadectwa depozytowego wystawionego zgodnie z 

przepisami o obrocie instrumentami finansowymi oraz do imiennego zaświadczenia o 

prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu spółki publicznej. 
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Art. 348. 

 § 1. Kwota przeznaczona do podziału między akcjonariuszy nie może przekraczać zysku za 

ostatni rok obrotowy, powiększonego o niepodzielone zyski z lat ubiegłych oraz o kwoty 

przeniesione z utworzonych z zysku kapitałów zapasowego i rezerwowych, które mogą 

być przeznaczone na wypłatę dywidendy. Kwotę tę należy pomniejszyć o niepokryte 

straty, akcje własne oraz o kwoty, które zgodnie z ustawą lub statutem powinny być 

przeznaczone z zysku za ostatni rok obrotowy na kapitały zapasowy lub rezerwowe. 

[§ 2. Uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są akcjonariusze, którym 

przysługiwały akcje w dniu powzięcia uchwały o podziale zysku. Statut może upoważnić 

walne zgromadzenie do określenia dnia, według którego ustala się listę akcjonariuszy 

uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy). Dzień dywidendy 

nie może być wyznaczony później niż w terminie dwóch miesięcy, licząc od dnia powzięcia 

uchwały, o której mowa w art. 347 § 1. Uchwałę o przesunięciu dnia dywidendy 

podejmuje się na zwyczajnym walnym zgromadzeniu. 

§ 3. Zwyczajne walne zgromadzenie spółki publicznej ustala dzień dywidendy oraz termin 

wypłaty dywidendy. Dzień dywidendy może być wyznaczony na dzień powzięcia uchwały 

albo w okresie kolejnych trzech miesięcy, licząc od tego dnia. 

§ 4. Dywidendę wypłaca się w dniu określonym w uchwale walnego zgromadzenia. Jeżeli 

uchwała walnego zgromadzenia takiego dnia nie określa, dywidenda jest wypłacana w 

dniu określonym przez radę nadzorczą.] 

<§ 2. Uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są akcjonariusze, którym 

przysługiwały akcje w dniu powzięcia uchwały o podziale zysku. Statut może 

upoważnić walne zgromadzenie do określenia dnia, według którego ustala się listę 

akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień 

dywidendy). Dzień dywidendy nie może być wyznaczony później niż w terminie 

dwóch miesięcy, licząc od dnia powzięcia uchwały, o której mowa w art. 347 § 1. 

Uchwałę o wyznaczeniu dnia dywidendy podejmuje się na zwyczajnym walnym 

zgromadzeniu. 

§ 3. Dywidendę wypłaca się w dniu określonym w uchwale walnego zgromadzenia. Jeżeli 

uchwała walnego zgromadzenia takiego dnia nie określa, dywidenda jest wypłacana 

w dniu określonym przez radę nadzorczą. 

§ 4. Zwyczajne walne zgromadzenie spółki publicznej ustala dzień dywidendy oraz 

termin wypłaty dywidendy. Dzień dywidendy może być wyznaczony na dzień 
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przypadający nie wcześniej niż pięć dni i nie później niż trzy miesiące od dnia 

powzięcia uchwały. Termin wypłaty dywidendy może być wyznaczony w okresie 

kolejnych trzech miesięcy, licząc od dnia dywidendy.> 

 

Art. 373. 

§ 1. Jeżeli zarząd jest wieloosobowy, sposób reprezentowania spółki określa jej statut. Jeżeli 

statut nie zawiera żadnych postanowień w tym przedmiocie, do składania oświadczeń w 

imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego 

członka zarządu łącznie z prokurentem. 

§ 2. Oświadczenia składane spółce oraz doręczenia pism spółce mogą być dokonywane 

wobec jednego członka zarządu lub prokurenta. 

[§ 3. Przepisy § 1 i § 2 nie wyłączają ustanowienia prokury jednoosobowej lub łącznej i nie 

ograniczają praw prokurentów wynikających z przepisów o prokurze.] 

<§ 3. Przepisy § 1 i § 2 nie wyłączają ustanowienia prokury i nie ograniczają praw 

prokurentów wynikających z przepisów o prokurze.> 

 

[Art. 377. 

W przypadku sprzeczności interesów spółki z interesami członka zarządu, jego 

współmałżonka, krewnych i powinowatych do drugiego stopnia oraz osób, z którymi jest 

powiązany osobiście, członek zarządu powinien wstrzymać się od udziału w rozstrzyganiu 

takich spraw i może żądać zaznaczenia tego w protokole.] 

<Art. 377. 

W przypadku sprzeczności interesów spółki z interesami członka zarządu, jego 

współmałżonka, krewnych i powinowatych do drugiego stopnia oraz osób, z którymi 

jest powiązany osobiście, członek zarządu powinien ujawnić sprzeczność interesów i 

wstrzymać się od udziału w rozstrzyganiu takich spraw oraz może żądać zaznaczenia 

tego w protokole.> 

[Art. 584
1
. 

§ 1. Przedsiębiorca przekształcany staje się spółką przekształconą z chwilą wpisu spółki do 

rejestru (dzień przekształcenia). Jednocześnie właściwy organ ewidencyjny z urzędu 

wykreśla przedsiębiorcę przekształcanego z Centralnej Ewidencji i Informacji o 

Działalności Gospodarczej. 
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§ 2. Sąd rejestrowy przesyła niezwłocznie właściwemu organowi ewidencyjnemu odpis 

postanowienia o wpisie do rejestru przedsiębiorców jednoosobowej spółki kapitałowej 

powstałej wskutek przekształcenia.] 

<Art. 584
1
. 

Przedsiębiorca przekształcany staje się spółką przekształconą z chwilą wpisu do rejestru 

(dzień przekształcenia).> 

 

 

 

U S T A W A    z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1125 

oraz z 2016 r. poz. 1165 i 1228) 

Art. 9. 

 1. Urządzenia techniczne oraz materiały i elementy stosowane do ich wytwarzania, naprawy 

lub modernizacji mogą być wytwarzane, naprawiane lub modernizowane przez 

wytwarzającego, naprawiającego lub modernizującego, który posiada uprawnienie, 

wydane w formie decyzji administracyjnej, do ich wytwarzania, naprawiania lub 

modernizacji, zwane dalej "uprawnieniem", wydane przez organ właściwej jednostki 

dozoru technicznego, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej. 

1a. Uzyskania uprawnienia, o którym mowa w ust. 1, wymaga także świadczenie usług w 

zakresie naprawiania lub modernizacji urządzeń technicznych oraz wytwarzania 

materiałów i elementów stosowanych do ich modernizowania lub naprawiania przez 

usługodawców, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. a i b ustawy z dnia 4 marca 2010 

r. o świadczeniu usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 47, poz. 278, z 

późn. zm.). 

<1b. Uzyskanie uprawnienia nie jest wymagane, gdy podmiot naprawiający lub 

modernizujący świadczy taką usługę okazjonalnie i zastosuje właściwą technologię 

naprawy lub modernizacji, uzgodnioną i nadzorowaną przez organ właściwej 

jednostki dozoru technicznego.> 

2. Organ właściwej jednostki dozoru technicznego, na wniosek wytwarzającego urządzenia 

techniczne oraz materiały i elementy stosowane do ich wytwarzania, naprawiającego lub 

modernizującego urządzenia techniczne, wydaje uprawnienie po stwierdzeniu, że 

wytwarzający, naprawiający lub modernizujący spełnia wymagania w zakresie 

wytwarzania, naprawy lub modernizacji tych urządzeń, a w szczególności: 
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1)   wdrożył właściwą technologię wytwarzania, naprawy lub modernizacji; 

2)   posiada urządzenia zapewniające wytwarzanie, naprawę lub modernizację zgodnie z 

technologią, o której mowa w pkt 1; 

3)   zatrudnia pracowników o odpowiednich kwalifikacjach, określonych w odrębnych 

przepisach; 

4)   posiada zorganizowaną kontrolę jakości; 

5)   ma możliwość przeprowadzenia badań niszczących i nieniszczących wytwarzanych, 

naprawianych lub modernizowanych urządzeń technicznych oraz materiałów we 

własnym laboratorium lub laboratorium uznanym przez organ właściwej jednostki 

dozoru technicznego. 

3. Wymagania określone w ust. 2 uważa się za spełnione, jeżeli wytwarzający, naprawiający 

lub modernizujący urządzenia techniczne posiada system jakości zgodny z Polskimi 

Normami, zatwierdzony i nadzorowany przez organ właściwej jednostki dozoru 

technicznego. 

3a. Prezes Urzędu, Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego i Szef Wojskowego 

Dozoru Technicznego, każdy w zakresie swojej właściwości, określą wzór wniosku, o 

którym mowa w ust. 2, w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 

17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 

publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114). 

4. Dokument potwierdzający przyznanie uprawnienia zawiera określenie warunków 

stanowiących podstawę jego wydania, a w szczególności: 

1)   specyfikacje techniczne - dokumenty określające cechy, jakie urządzenie techniczne 

powinno posiadać w zakresie jakości, parametrów technicznych, bezpieczeństwa lub 

wymiarów, w tym w odniesieniu do nazewnictwa, symboli, badań i metodologii 

badań, znakowania i oznaczania urządzenia - które powinny być stosowane przy 

wytwarzaniu urządzenia technicznego, materiałów i elementów stosowanych do 

wytwarzania, naprawy lub modernizacji urządzenia technicznego; 

2)   technologie stosowane przy wytwarzaniu, naprawie lub modernizacji urządzeń 

technicznych; 

3)   materiały stosowane do wytwarzania, naprawy lub modernizacji urządzeń 

technicznych; 

4)   wymagania dotyczące kontroli jakości urządzeń technicznych. 
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<Art. 15a. 

O ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej, w przypadku zmiany eksploatującego 

urządzenie techniczne, nowy eksploatujący wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki 

poprzedniego eksploatującego wynikające z decyzji, o której mowa w art. 14 ust. 1, 

pod warunkiem że: 

1) od ostatniego badania okresowego urządzenia technicznego nie wprowadzono zmian 

dotyczących jego eksploatacji, które są określone w warunkach technicznych dozoru 

technicznego; 

2) nowy eksploatujący poinformuje organ jednostki dozoru technicznego o zmianie 

eksploatującego urządzenie techniczne.> 

 

<Art. 55a. 

1. Prezes UDT może umorzyć w całości lub w części, odroczyć lub rozłożyć na raty spłatę 

należności publicznoprawnych lub cywilnoprawnych UDT, jeżeli spełniony będzie co 

najmniej jeden z warunków: 

1) należności nie odzyskano w wyniku przeprowadzonego postępowania 

likwidacyjnego albo upadłościowego; 

2) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, które zostało udokumentowane, że 

w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów 

dochodzenia i egzekucji należności, lub postępowanie egzekucyjne okazało się 

nieskuteczne; 

3) łączna kwota należności od jednego podmiotu nie przekracza 100 zł; 

4) nie można ustalić miejsca zamieszkania lub pobytu dłużnika będącego osobą 

fizyczną, albo dłużnik zmarł, nie pozostawiając żadnego majątku, lub pozostawił 

ruchomości niepodlegające egzekucji na podstawie odrębnych przepisów, albo 

pozostawił przedmioty codziennego użytku domowego, których łączna wartość 

nie przekracza kwoty stanowiącej trzykrotność przeciętnego miesięcznego 

wynagrodzenia w roku poprzedzającym umorzenie, ogłaszanego przez Prezesa 

Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej 

Polskiej „Monitor Polski” dla celów naliczania odpisu na zakładowy fundusz 

świadczeń socjalnych; 

5) egzekucja należności zagraża ważnym interesom dłużnika, w tym jego 

egzystencji, lub zachodzi ważny interes publiczny; 
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6) dłużnik będący osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą 

osobowości prawnej został wykreślony z właściwego rejestru, przy jednoczesnym 

braku majątku, z którego można by egzekwować należności UDT. 

2. Termin spłaty całości lub części należności UDT może być odroczony albo spłata 

całości lub części tych należności może być rozłożona na raty, jeżeli ich egzekucja 

okresowo zagraża ważnym interesom dłużnika, w tym jego egzystencji, przy czym 

istnieje uzasadnione przypuszczenie, że dłużnik te należności w późniejszym terminie 

zwróci. 

3. Umorzenie należności UDT, za które dłużnicy są odpowiedzialni solidarnie, może 

nastąpić, jeżeli okoliczności uzasadniające umorzenie zachodzą co do wszystkich 

dłużników. 

4. Umorzenie należności UDT, odroczenie lub rozłożenie na raty ich spłaty następuje na 

wniosek dłużnika. 

5. Prezes UDT może umorzyć należność bez wniosku dłużnika w przypadkach, 

o których mowa w ust. 1 pkt 1–4 i 6. 

6. W przypadku gdy kwota podlegająca umorzeniu przekracza 5000 zł, informacja o 

tym umorzeniu, obejmująca nazwę i siedzibę dłużnika będącego osobą prawną lub 

imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania dłużnika będącego osobą fizyczną, cel 

udzielenia pomocy finansowej, przyczynę oraz kwotę umorzenia, jest informacją 

publiczną w rozumieniu przepisów o dostępie do informacji publicznej i jest 

niezwłocznie udostępniana w Biuletynie Informacji Publicznej. 

 

Art. 55b. 

1. Wniosek, o którym mowa w art. 55a ust. 4, zawiera w szczególności: 

1) nazwę, siedzibę i adres albo imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres oraz 

numer identyfikacji podatkowej (NIP) wnioskodawcy; 

2) kwotę należności, z wyodrębnieniem odsetek; 

3) podanie przyczyny ubiegania się o umorzenie całości lub części zadłużenia, 

odroczenia lub rozłożenia na raty jego spłaty; 

4) informację o aktualnej sytuacji majątkowej dłużnika; 

5) informację, czy wnioskodawcy już umarzano należność UDT, odraczano lub 

rozkładano na raty ich spłatę. 
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2. Wniosek o odroczenie, rozłożenie na raty spłaty lub częściowe umorzenie należności, 

powinien zawierać także: 

1) proponowane terminy i kwoty spłaty zadłużenia; 

2) wskazanie źródeł pokrycia spłat zadłużenia w terminach, o których mowa w pkt 1. 

3. Do wniosków o umorzenie lub częściowe umorzenie, odroczenie lub rozłożenie na raty 

spłaty należności wnioskodawca dołącza dokumenty potwierdzające lub 

uzasadniające okoliczności, o których mowa w ust. 1 pkt 4. 

4. Prezes UDT może zwrócić się do wnioskodawcy o uzupełnienie dokumentów, 

o których mowa w ust. 3, w terminie 14 dni. 

5. W przypadku niedotrzymania przez wnioskodawcę terminu, o którym mowa w ust. 4, 

wniosek nie podlega rozpatrzeniu. 

6. Wniosek o odroczenie, rozłożenie na raty spłaty lub umorzenie należności składa się w 

siedzibie UDT. 

7. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, wniesiony po upływie terminu płatności należności, 

pozostawia się bez rozpoznania. 

8. Nadanie wniosku u operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 

2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 1113 i 1250) jest równoznaczne ze 

złożeniem wniosku do Prezesa UDT. 

 

Art. 55c. 

1. Umorzenie należności UDT, odroczenie lub rozłożenie na raty ich spłaty następuje na 

podstawie umowy zawartej między UDT a dłużnikiem, z wyłączeniem przypadków, o 

których mowa w art. 55a ust. 1 pkt 1–4 i 6. 

2. Umowa, o której mowa w ust. 1, określa w szczególności: 

1) strony umowy; 

2) przedmiot umowy; 

3) termin realizacji umowy; 

4) kwotę należności; 

5) warunki spłaty pozostałej części należności – w przypadku umorzenia ich w 

części; 

6) warunki i terminy spłaty należności – w przypadku odroczenia lub rozłożenia 

spłaty na raty. 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgmydsmzyg4ydkltqmfyc4mzugiztemjqgi
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3. W sprawach nieuregulowanych w umowie, o której mowa w ust. 1, mają zastosowanie 

przepisy prawa cywilnego. 

4. W przypadkach, o których mowa w art. 55a ust. 1 pkt 1–4 i 6, umorzenie należności 

następuje w formie jednostronnego oświadczenia woli. 

5. Przepisy ust. 1–4 oraz art. 55a i art. 55b stosuje się odpowiednio do umarzania, 

odraczania lub rozkładania na raty spłaty odsetek od tych należności oraz do 

umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat innych należności ubocznych. 

 

Art. 55d. 

1. Prezes UDT może udzielać określonych w art. 55a ust. 1 ulg w spłacie zobowiązań z 

tytułu należności UDT, które: 

1) nie stanowią pomocy publicznej; 

2) stanowią pomoc de minimis albo pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie 

– w zakresie i na zasadach określonych w bezpośrednio obowiązujących aktach 

prawa Unii Europejskiej dotyczących pomocy w ramach zasady de minimis; 

3) stanowią pomoc publiczną: 

a) mającą na celu naprawienie szkód spowodowanych klęskami żywiołowymi lub 

innymi zdarzeniami nadzwyczajnymi, 

b) mającą na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce, 

c) zgodną z zasadami rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, której 

dopuszczalność została określona przez właściwe organy Unii Europejskiej, 

udzielaną na przeznaczenia inne niż wymienione w lit. a i b. 

2. W przypadku pomocy publicznej określonej w ust. 1 pkt 3 lit. a i b ulgi, o których 

mowa w art. 55a ust. 1, mogą być udzielane, jeżeli w przepisach odrębnych zostały 

określone szczegółowe warunki udzielania tej pomocy zapewniające jej zgodność z 

zasadami rynku wewnętrznego Unii Europejskiej. 

3. Rada Ministrów może określić, w drodze rozporządzenia, przeznaczenia pomocy, o 

których mowa w ust. 1 pkt 3 lit. c, udzielanej w formie ulg w spłacie zobowiązań z 

tytułu należności UDT, o których mowa w art. 55a ust. 1, oraz szczegółowe warunki 

udzielania tych ulg, mając na uwadze dopuszczalność i warunki udzielania pomocy 

państwa określone przez właściwe organy Unii Europejskiej.> 
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Art. 61. 

1. TDT prowadzi samodzielną gospodarkę finansową. [Przepisy art. 55 ust. 2 i 3, art. 56 ust. 

2 oraz art. 57-60 stosuje się odpowiednio.] <Przepisy art. 55 ust. 2 i 3, art. 55a–55d, 

art. 56 ust. 2, art. 57 oraz art. 59–60 stosuje się odpowiednio.> 

2. Wynagrodzenie Dyrektora TDT ustala minister właściwy do spraw transportu. 

3. Podstawą gospodarki finansowej TDT jest roczny plan finansowy, którego projekt 

zatwierdza minister właściwy do spraw transportu i przekazuje ministrowi właściwemu do 

spraw finansów publicznych w trybie określonym w przepisach dotyczących prac nad 

projektem ustawy budżetowej. 

4. Minister właściwy do spraw transportu zatwierdza wynik finansowy i jego podział. 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 

672, 831, 903, 1250, 1427 i 1933) 

Art. 286. 

 [1. Podmiot korzystający ze środowiska w terminie, o którym mowa w art. 285 ust. 2 i 4, 

przedkłada marszałkowi województwa wykaz zawierający informacje i dane, o których 

mowa w art. 287, wykorzystane do ustalenia wysokości opłat oraz wysokość tych opłat. 

1a. Podmiot korzystający ze środowiska, odprowadzający ścieki pochodzące z chowu lub 

hodowli ryb innych niż łososiowate lub innych organizmów wodnych, przekazuje 

informacje do końca miesiąca następującego po zakończeniu okresu, o którym mowa w 

art. 287 ust. 1 pkt 5.] 

<1. Podmiot korzystający ze środowiska w terminie, o którym mowa w art. 285 ust. 2 i 4, 

przedkłada marszałkowi województwa wykaz zawierający informacje i dane, 

o których mowa w art. 287, wykorzystane do ustalenia wysokości opłat oraz 

wysokość tych opłat, z zastrzeżeniem art. 289 ust. 1. 

1a. Podmiot korzystający ze środowiska, odprowadzający ścieki pochodzące z chowu lub 

hodowli ryb innych niż łososiowate lub innych organizmów wodnych, przekazuje 

informacje do końca miesiąca następującego po zakończeniu okresu, o którym mowa 

w art. 287 ust. 1 pkt 5, z zastrzeżeniem art. 289 ust. 1.> 
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1b. Wykaz zawierający informacje i dane, o których mowa w art. 287 ust. 1 pkt 1
(13)

-3, 

wykorzystane do ustalenia wysokości opłat, marszałek województwa niezwłocznie 

przekazuje wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska. 

1c. Do zobowiązań z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska stosuje się przepisy ustawy z 

dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, jeżeli wynikają 

one z wykazu o wysokości należnych opłat. 

2. Wykaz, na podstawie którego ustalono opłaty za składowanie odpadów, marszałek 

województwa przekazuje niezwłocznie wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta 

właściwemu ze względu na miejsce składowania odpadów. 

3. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, wzory wykazów 

zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości 

należnych opłat i sposób przedstawiania tych informacji i danych, uwzględniając w 

szczególności wymaganie, aby formularz wykazu zawierał: 

1)   zbiorcze zestawienie informacji o zakresie wprowadzania gazów lub pyłów do 

powietrza, wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi, poboru wód oraz składowania 

odpadów; 

2)   pouczenie, że zawarte w wykazie informacje o wysokości należnych opłat stanowią 

podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego. 

4. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 3, zostaną ustalone: 

1)   forma wykazu; 

2)   zawartość wykazu; 

3)   układ wykazu; 

4)   wymagane techniki przedkładania wykazu. 

 

Art. 286a. 

[1. Wojewódzki inspektor ochrony środowiska, na podstawie wykazów, o których mowa w art. 

286 ust. 1, informacji, o których mowa w art. 286 ust. 7, oraz informacji o korzystaniu ze 

środowiska zawartych w decyzjach, o których mowa w art. 288 ust. 1, prowadzi 

wojewódzką bazę informacji o korzystaniu ze środowiska w zakresie wskazanym w art. 

287 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz sporządza raport wojewódzki i przekazuje go, za pośrednictwem 

Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, ministrowi właściwemu do spraw 

środowiska.] 
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<1. Wojewódzki inspektor ochrony środowiska, na podstawie wykazów, o których mowa 

w art. 286 ust. 1, informacji, o których mowa w art. 286 ust. 10, oraz informacji 

o korzystaniu ze środowiska zawartych w decyzjach, o których mowa w art. 288 ust. 

1, prowadzi wojewódzką bazę informacji o korzystaniu ze środowiska w zakresie 

wskazanym w art. 287 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz sporządza raport wojewódzki i przekazuje 

go, za pośrednictwem Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, ministrowi 

właściwemu do spraw środowiska.> 

1a. W raporcie wojewódzkim, o którym mowa w ust. 1, wojewódzki inspektor ochrony 

środowiska uwzględnia informacje na temat wielkości emisji gazów cieplarnianych 

objętych systemem handlu uprawnieniami, określone w zweryfikowanych raportach o 

wielkości emisji, o których mowa w art. 80 ust. 3 albo art. 86 ust. 10 ustawy z dnia 12 

czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, albo 

ostatecznych decyzjach określających szacunkową wielkość emisji, o których mowa w 

art. 87 ust. 5 i art. 88 ust. 2 tej ustawy. 

2. Zasady gromadzenia informacji dotyczących składowania odpadów określają przepisy 

ustawy o odpadach. 

3. Wojewódzka baza informacji o korzystaniu ze środowiska jest dostępna dla ministra 

właściwego do spraw środowiska i ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej, 

Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, a także dla właściwego ze względu na 

miejsce korzystania ze środowiska wojewody, dyrektora regionalnego zarządu gospodarki 

wodnej, marszałka województwa, starosty, wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, służb 

statystyki publicznej oraz organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej. 

3a. Dostęp, o którym mowa w ust. 3, jest nieodpłatny. 

4. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, warunki i zakres 

dostępu do wojewódzkiej bazy informacji o korzystaniu ze środowiska w zakresie danych 

niezbędnych do zarządzania środowiskiem, kierując się potrzebami organów, o których 

mowa w ust. 3. 

5. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, wzór raportu 

wojewódzkiego zawierający informacje o zakresie korzystania ze środowiska oraz sposób 

jego przekazywania. 

6. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 5, zostaną ustalone: 
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1)   forma raportu; 

2)   zawartość raportu; 

3)   układ raportu; 

4)   wymagane techniki i termin przekazywania raportu. 

7. Minister właściwy do spraw środowiska prowadzi centralną bazę informacji o korzystaniu 

ze środowiska w zakresie wprowadzania gazów i pyłów do powietrza, poboru wody oraz 

wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi. 

8. Minister właściwy do spraw środowiska, kierując się potrzebą ujednolicenia systemu 

zbierania i przetwarzania danych, określi, w drodze rozporządzenia, niezbędny zakres 

informacji objętych obowiązkiem przetwarzania w ramach wojewódzkiej i centralnej bazy 

informacji, o których mowa w ust. 1 i 7, oraz sposób ich prowadzenia. 

 

Art. 288. 

1. [Jeżeli podmiot korzystający ze środowiska:] 

 <Jeżeli podmiot korzystający ze środowiska, będąc do tego obowiązanym:> 

[1)   nie przedłożył wykazu zawierającego informacje i dane o zakresie korzystania ze 

środowiska oraz o wysokości należnych opłat, wykazu, o którym mowa w art. 286 ust. 2 - 

marszałek województwa wymierza opłatę, w drodze decyzji, na podstawie własnych 

ustaleń lub wyników kontroli wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska;] 

<1) nie przedłożył wykazu zawierającego informacje i dane o zakresie korzystania ze 

środowiska oraz o wysokości należnych opłat, wykazu, o którym mowa w art. 286 

ust. 5 – marszałek województwa wymierza opłatę, w drodze decyzji, na podstawie 

własnych ustaleń lub wyników kontroli wojewódzkiego inspektora ochrony 

środowiska;> 

[2)   zamieścił w wykazie zawierającym informacje i dane o zakresie korzystania ze 

środowiska oraz o wysokości należnych opłat informacje lub dane nasuwające 

zastrzeżenia - marszałek województwa wymierza, w drodze decyzji, na podstawie 

własnych ustaleń lub wyników kontroli wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska, 

opłatę w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy opłatą należną a wynikającą z wykazu;] 

<2) przedłożył wykaz zwierający informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska 

oraz o wysokości należnych opłat, ale zamieścił w nim informacje lub dane 

nasuwające zastrzeżenia – marszałek województwa wymierza, w drodze decyzji, na 

podstawie własnych ustaleń lub wyników kontroli wojewódzkiego inspektora 
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ochrony środowiska, opłatę w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy opłatą 

należną a wynikającą z wykazu;> 

3)   nie dokonał rozliczenia wielkości emisji, o którym mowa w art. 92 ustawy z dnia 12 

czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych - 

marszałek województwa wymierza opłatę, w drodze decyzji, na podstawie wykazu 

prowadzących instalacje i operatorów statków powietrznych, którzy nie dopełnili 

obowiązku rozliczenia wielkości emisji, przekazanego przez Krajowy ośrodek 

bilansowania i zarządzania emisjami, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 17 

lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji. 

2. Marszałek województwa dokonuje ustaleń własnych na podstawie: 

1)   pomiarów dokonywanych przez organy administracji lub przez podmiot korzystający ze 

środowiska obowiązany do poniesienia opłat; 

2)   innych danych technicznych i technologicznych. 

3. Kopię decyzji, o której mowa w ust. 1, zawierającą informacje o korzystaniu ze środowiska 

przez podmiot w zakresie wskazanym w art. 287 ust. 1 pkt 1
(14)

-3, marszałek 

województwa przedstawia niezwłocznie wojewódzkiemu inspektorowi ochrony 

środowiska. 

Art. 289. 

[1. Nie wnosi się opłat z tytułu tych rodzajów korzystania ze środowiska spośród 

wymienionych w art. 273 ust. 1, których roczna wysokość wnoszona na rachunek urzędu 

marszałkowskiego nie przekracza 800 zł. Przepisy art. 286 ust. 1-2 stosuje się 

odpowiednio.] 

<1. Nie wnosi się opłat z tytułu tych rodzajów korzystania ze środowiska spośród 

wymienionych w art. 273 ust. 1, których roczna wysokość wnoszona na rachunek 

urzędu marszałkowskiego nie przekracza 800 zł. W przypadku gdy roczna wysokość 

opłaty z tytułu każdego z rodzajów korzystania ze środowiska spośród 

wymienionych w art. 273 ust. 1 nie przekracza 100 zł, nie przedkłada się także 

wykazów i informacji, o których mowa w art. 286 ust. 1 i 1a.> 

2. Sejmik województwa może, w drodze aktu prawa miejscowego, uchwalić podwyższenie 

kwoty, o której mowa w ust. 1, jednak nie więcej niż do 50%. 
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U S T A W A    z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu 

wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1242, 1442 i 1807) 

 

[Art. 34. 

 1. Jeżeli płatnik składek nie przekaże danych lub przekaże nieprawdziwe dane, o których 

mowa w art. 31, co spowoduje zaniżenie stopy procentowej składki na ubezpieczenie 

wypadkowe, Zakład ustala, w drodze decyzji, stopę procentową składki na cały rok 

składkowy w wysokości 150% stopy procentowej ustalonej na podstawie prawidłowych 

danych. Płatnik składek zobowiązany jest opłacić zaległe składki wraz z odsetkami za 

zwłokę. 

2. Jeżeli płatnik składek nie przekaże danych lub przekaże nieprawdziwe dane, o których 

mowa w art. 31, co spowoduje zawyżenie stopy procentowej składki na ubezpieczenie 

wypadkowe, Zakład ustala stopę procentową składki na cały rok składkowy w wysokości 

stopy procentowej ustalonej na podstawie prawidłowych danych. 

3. Przepis ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do płatników składek, o których mowa w art. 28 

ust. 1 i art. 33 ust. 1 i 2, którzy nieprawidłowo ustalili liczbę ubezpieczonych lub grupę 

działalności, przy czym, jeżeli płatnik składek stwierdzi nieprawidłowość, obowiązany jest 

on ponownie ustalić stopę procentową składki na ubezpieczenie wypadkowe we własnym 

zakresie. 

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 i 2, płatnik składek zobowiązany jest złożyć 

brakującą informację lub dokonać korekty nieprawidłowej informacji. 

5. (uchylony)] 

<Art. 34. 

1. Zakład ustala, w drodze decyzji, stopę procentową składki na ubezpieczenie 

wypadkowe na cały rok składkowy w wysokości 150% stopy procentowej ustalonej 

na podstawie prawidłowych danych, jeżeli płatnik składek nie przekaże informacji, o 

której mowa w art. 31 ust. 6, albo korekty tej informacji w terminie 14 dni od 

otrzymania wezwania Zakładu, a stopa procentowa ustalona na podstawie 

nieprawidłowych danych przekazanych przez płatnika składek lub wykazywana 

przez płatnika składek w dokumentach rozliczeniowych była zaniżona w stosunku do 

ustalonej na podstawie prawidłowych danych. 

2. Zakład ustala, w drodze decyzji, stopę procentową składki na ubezpieczenie 

wypadkowe na cały rok składkowy w wysokości 150% stopy procentowej ustalonej 
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zgodnie z przepisami ustawy płatnikom składek, o których mowa w art. 28 ust. 1 

i art. 33 ust. 1 i 2, którzy w danym roku składkowym wykazywali w dokumentach 

rozliczeniowych zaniżoną stopę procentową i nie złożyli dokumentów 

rozliczeniowych korygujących w terminie 14 dni od otrzymania wezwania Zakładu. 

3. W przypadku zaniżenia wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie 

wypadkowe płatnik składek zobowiązany jest złożyć dokumenty rozliczeniowe 

korygujące i opłacić zaległe składki wraz z odsetkami za zwłokę. W przypadku 

zawyżenia wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe 

płatnik składek zobowiązany jest złożyć dokumenty rozliczeniowe korygujące.> 

 

<Art. 34a. 

W przypadku złożenia informacji, o której mowa w art. 31 ust. 6, lub jej korekty, albo 

sporządzenia tej informacji przez Zakład z urzędu, Zakład ustala stopę procentową 

składki na cały rok składkowy w wysokości stopy procentowej ustalonej na 

podstawie zawartych w niej danych.> 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 1829) 

Art. 10a. 

 1. Interpretację wydaje się bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od 

dnia otrzymania przez organ administracji publicznej lub państwową jednostkę 

organizacyjną kompletnego i opłaconego wniosku. W razie niewydania interpretacji w 

terminie uznaje się, że w dniu następującym po dniu, w którym upłynął termin wydania 

interpretacji, została wydana interpretacja stwierdzająca prawidłowość stanowiska 

przedsiębiorcy przedstawionego we wniosku o wydanie interpretacji. 

2. Interpretacja nie jest wiążąca dla przedsiębiorcy, jednakże przedsiębiorca nie może być 

obciążony jakimikolwiek daninami publicznymi, sankcjami administracyjnymi, 

finansowymi lub karami w zakresie, w jakim zastosował się do uzyskanej interpretacji. 

3. Interpretacja jest wiążąca dla organów administracji publicznej lub państwowych jednostek 

organizacyjnych właściwych dla przedsiębiorcy i może zostać zmieniona wyłącznie w 
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drodze wznowienia postępowania. Nie zmienia się interpretacji, w wyniku której nastąpiły 

nieodwracalne skutki prawne. 

4. Zasady i tryb udzielania interpretacji przepisów prawa podatkowego reguluje ustawa z dnia 

29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.). 

<5. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio w przypadku zastosowania się przedsiębiorcy 

do utrwalonej praktyki interpretacyjnej właściwego organu administracji publicznej 

lub państwowej jednostki organizacyjnej. 

6. Przez utrwaloną praktykę interpretacyjną, o której mowa w ust. 5, rozumie się 

wyjaśnienia zakresu i sposobu zastosowania przepisów, z których wynika obowiązek 

świadczenia przez przedsiębiorcę daniny publicznej oraz składek na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne, dominujące w wydawanych w takich samych stanach 

faktycznych lub zdarzeniach przyszłych oraz w takim samym stanie prawnym – 

w trakcie danego okresu rozliczeniowego oraz w okresie 12 miesięcy przed 

rozpoczęciem okresu rozliczeniowego – interpretacjach.> 

 

<Art. 10b. 

Organ administracji publicznej lub państwowa jednostka organizacyjna niezwłocznie 

zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej, na swoich stronach podmiotowych, 

interpretacje, o których mowa w art. 10, po usunięciu danych identyfikujących 

wnioskodawcę oraz inne podmioty wskazane w treści interpretacji. W przypadku 

uchylenia, zmiany lub stwierdzenia nieważności interpretacji, organ niezwłocznie 

usuwa interpretację z Biuletynu Informacji Publicznej, z zamieszczeniem adnotacji o 

przyczynie usunięcia.> 

Art. 14a. 

1. Przedsiębiorca niezatrudniający pracowników może zawiesić wykonywanie działalności 

gospodarczej na okres od 30 dni do 24 miesięcy, z zastrzeżeniem ust. 1a. 

1a. Jeżeli okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej obejmuje wyłącznie 

pełny miesiąc luty danego roku kalendarzowego, za minimalny okres zawieszenia 

wykonywania działalności gospodarczej przyjmuje się liczbę dni miesiąca lutego 

przypadającą w danym roku kalendarzowym. 

1b. Okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej może być oznaczony w 

dniach, miesiącach albo miesiącach i dniach. 
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1c. Do obliczania okresu zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej stosuje się 

przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego. 

[1d. Przedsiębiorca niezatrudniający pracowników prowadzący działalność gospodarczą 

przez okres co najmniej 6 miesięcy może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej 

na okres do 3 lat w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, nie dłużej jednak 

niż do ukończenia przez nie 5 roku życia, a w przypadku dziecka, które z powodu stanu 

zdrowia potwierdzonego orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu 

niepełnosprawności wymaga osobistej opieki osoby prowadzącej działalność 

gospodarczą, na okres do 6 lat, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 18 roku 

życia.] 

<1d. Przedsiębiorca niezatrudniający pracowników prowadzący działalność 

gospodarczą przez okres co najmniej 6 miesięcy może zawiesić wykonywanie 

działalności gospodarczej na okres do 3 lat w celu sprawowania osobistej opieki nad 

dzieckiem, nie dłużej jednak niż do zakończenia roku kalendarzowego, w którym 

dziecko kończy 6. rok życia, a w przypadku dziecka, które z powodu stanu zdrowia 

potwierdzonego orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności 

wymaga osobistej opieki osoby prowadzącej działalność gospodarczą, na okres do 6 

lat, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 18. roku życia.> 

1e. Z uprawnienia, o którym mowa w ust. 1d, przedsiębiorca może korzystać jednorazowo w 

całości lub w nie więcej niż 4 częściach. 

2. W przypadku wykonywania działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej 

zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej jest skuteczne pod warunkiem jej 

zawieszenia przez wszystkich wspólników. 

2a. Przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą jako wspólnik w więcej niż jednej 

spółce cywilnej może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej w jednej lub kilku 

takich spółkach. Przepisy ust. 2 oraz ust. 3-7 stosuje się odpowiednio. 

2b. Przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w różnych formach prawnych może 

zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej w jednej z tych form. Przepisy ust. 3-7 

stosuje się do zawieszonej formy działalności gospodarczej. 

3. W okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca nie może 

wykonywać działalności gospodarczej i osiągać bieżących przychodów z pozarolniczej 

działalności gospodarczej. 

4. W okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca: 
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1)   ma prawo wykonywać wszelkie czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia 

źródła przychodów; 

2)   ma prawo przyjmować należności lub obowiązek regulować zobowiązania, powstałe 

przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej; 

3)   ma prawo zbywać własne środki trwałe i wyposażenie; 

4)   ma prawo albo obowiązek uczestniczyć w postępowaniach sądowych, postępowaniach 

podatkowych i administracyjnych związanych z działalnością gospodarczą wykonywaną 

przed zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej; 

5)   wykonuje wszelkie obowiązki nakazane przepisami prawa; 

6)   ma prawo osiągać przychody finansowe, także z działalności prowadzonej przed 

zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej; 

7)   może zostać poddany kontroli na zasadach przewidzianych dla przedsiębiorców 

wykonujących działalność gospodarczą. 

5. Zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej oraz wznowienie wykonywania 

działalności gospodarczej następuje na wniosek przedsiębiorcy. 

6. Okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej rozpoczyna się od dnia 

wskazanego we wniosku o wpis informacji o zawieszeniu wykonywania działalności 

gospodarczej, nie wcześniej niż w dniu złożenia wniosku, i trwa do dnia złożenia wniosku 

o wpis informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej lub do dnia 

wskazanego w tym wniosku, który nie może być wcześniejszy niż dzień złożenia 

wniosku. 

7. W stosunku do zobowiązań o charakterze publicznoprawnym zawieszenie wykonywania 

działalności gospodarczej wywiera skutki prawne od dnia, w którym rozpoczyna się 

zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej, do dnia poprzedzającego dzień 

wznowienia wykonywania działalności gospodarczej. 

8. Zgłaszanie informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej oraz o 

wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej w przypadku przedsiębiorców 

podlegających obowiązkowi wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego następuje na 

podstawie przepisów o Krajowym Rejestrze Sądowym. 

Art. 25. 

1. Wpisowi do CEIDG podlegają: 

1)   firma przedsiębiorcy oraz jego numer PESEL, o ile taki posiada; 

1a)  data urodzenia przedsiębiorcy; 
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2)   numer identyfikacyjny REGON przedsiębiorcy, o ile taki posiada; 

[3)   numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz informacje o jego unieważnieniu lub 

uchyleniu;] 

<3) numer identyfikacji podatkowej (NIP) przedsiębiorcy, o ile taki numer został 

nadany oraz informacje o jego unieważnieniu lub uchyleniu;> 

4)   informacja o obywatelstwie polskim przedsiębiorcy, o ile takie posiada, i innych 

obywatelstwach przedsiębiorcy; 

[5)   adres zamieszkania przedsiębiorcy, adres do doręczeń przedsiębiorcy oraz adresy, 

pod którymi jest wykonywana działalność gospodarcza, w tym adres głównego miejsca 

wykonywania działalności i oddziału, jeżeli został utworzony; dane te są zgodne z 

oznaczeniami kodowymi przyjętymi w krajowym rejestrze urzędowym podziału 

terytorialnego kraju, o ile to w danym przypadku możliwe;] 

<5) adres do doręczeń przedsiębiorcy oraz adresy, pod którymi jest wykonywana 

działalność gospodarcza, w tym adres głównego miejsca wykonywania 

działalności i oddziału, jeżeli został utworzony; dane te są zgodne z oznaczeniami 

kodowymi przyjętymi w krajowym rejestrze urzędowym podziału terytorialnego 

kraju, o ile to w danym przypadku możliwe;> 

6)   dane kontaktowe przedsiębiorcy, w szczególności adres poczty elektronicznej, strony 

internetowej, numer telefonu, o ile dane te zostały zgłoszone we wniosku o wpis do 

CEIDG; 

7)   data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej; 

8)   określenie przedmiotów wykonywanej działalności gospodarczej, zgodnie z Polską 

Klasyfikacją Działalności (PKD); 

9)   informacje o istnieniu lub ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej; 

10)  numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz numer identyfikacyjny REGON spółek 

cywilnych, jeżeli przedsiębiorca zawarł umowy takich spółek; 

11)  dane pełnomocnika upoważnionego do prowadzenia spraw przedsiębiorcy, wraz ze 

wskazaniem zakresu spraw, które obejmuje dane pełnomocnictwo, o ile przedsiębiorca 

udzielił pełnomocnictwa i zgłosił informację o jego udzieleniu we wniosku o wpis do 

CEIDG; 

11a)  dane przedstawiciela ustawowego, o ile są wymagane; 

12)  informacja o zawieszeniu i wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej; 
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13)  informacja o ograniczeniu lub utracie zdolności do czynności prawnych oraz 

ustanowieniu kurateli lub opieki; 

[14)  informacja o ogłoszeniu upadłości i ukończeniu tego postępowania;] 

<14) informacja o ogłoszeniu upadłości, ukończeniu tego postępowania oraz 

dane syndyka; 

14a)  informacja o prawomocnym oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości z tego 

powodu, że majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów 

postępowania lub wystarcza jedynie na zaspokojenie tych kosztów; 

14b)  informacja o prawomocnym uchyleniu lub wygaśnięciu układu zawartego w 

postępowaniu restrukturyzacyjnym lub upadłościowym; 

[15)  informacja o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego i jego ukończeniu albo 

uprawomocnieniu się postanowienia o zatwierdzeniu układu w postępowaniu o 

zatwierdzenie układu;] 

<15) informacja o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego, o ukończeniu 

postępowania restrukturyzacyjnego albo o uprawomocnieniu się postanowienia o 

zatwierdzeniu układu w postępowaniu o zatwierdzenie układu oraz dane 

nadzorcy lub zarządcy;> 

15a)  informacja o przekształceniu przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną wykonującą 

we własnym imieniu działalność gospodarczą w jednoosobową spółkę kapitałową; 

16)  informacja o zakazie prowadzenia działalności gospodarczej; 

17)  informacja o zakazie wykonywania określonego zawodu, którego wykonywanie 

przez przedsiębiorcę podlega wpisowi do CEIDG; 

18)  informacja o zakazie prowadzenia działalności związanej z wychowaniem, 

leczeniem, edukacją małoletnich lub z opieką nad nimi; 

18a)  informacja o dacie trwałego zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej, o 

ile informacja ta została zgłoszona we wniosku o wpis do CEIDG; 

19)  informacja o wykreśleniu przedsiębiorcy z CEIDG. 

2. Dane, o których mowa w ust. 1 pkt 11 i 11a, obejmują, w przypadku pełnomocnika 

będącego osobą fizyczną oraz przedstawiciela ustawowego, imię i nazwisko oraz 

odpowiednie dane określone w ust. 1 pkt 1, 1a i 4-6, a także numer identyfikacji 

podatkowej (NIP), o ile taki posiadają; w przypadku pełnomocnika będącego osobą 

prawną dane te obejmują - firmę pełnomocnika, adres siedziby, numer w rejestrze 
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przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile taki posiada, oraz odpowiednie 

dane określone w ust. 1 pkt 3 i 6. 

3. Wpis do CEIDG polega na wprowadzeniu do systemu teleinformatycznego danych 

podlegających wpisowi. Wpis jest dokonany z chwilą zamieszczenia danych w CEIDG, 

nie później niż następnego dnia roboczego po dniu wpływu do CEIDG wniosku, z 

zastrzeżeniem art. 27 ust. 1. 

4. Wpis do CEIDG jest dokonywany na wniosek, chyba że przepis szczególny przewiduje 

wpis z urzędu. Wpisem do CEIDG jest również wykreślenie albo zmiana wpisu. 

5. Integralną częścią wniosku o wpis do CEIDG jest żądanie: 

1)   wpisu albo zmiany wpisu do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki 

narodowej (REGON); 

2)   zgłoszenia identyfikacyjnego albo aktualizacyjnego, o którym mowa w przepisach o 

zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników; 

3)   zgłoszenia płatnika składek albo jego zmiany w rozumieniu przepisów o systemie 

ubezpieczeń społecznych albo zgłoszenia oświadczenia o kontynuowaniu 

ubezpieczenia społecznego rolników w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu 

społecznym rolników; 

4)   przyjęcia oświadczenia o wyborze przez przedsiębiorcę formy opodatkowania 

podatkiem dochodowym od osób fizycznych albo wniosku o zastosowanie 

opodatkowania w formie karty podatkowej albo rezygnacji z wybranej formy 

opodatkowania; 

5)   przyjęcia zawiadomienia o wyborze sposobu wpłacania zaliczek na podatek 

dochodowy od osób fizycznych albo zawiadomienia o rezygnacji z wybranego 

sposobu wpłacania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych; 

6)   przyjęcia zawiadomienia o wyborze opłacania ryczałtu od przychodów 

ewidencjonowanych co kwartał albo zawiadomienia o zaprzestaniu opłacania ryczałtu 

od przychodów ewidencjonowanych co kwartał; 

7)   przyjęcia zawiadomienia o prowadzeniu podatkowej księgi przychodów i rozchodów 

albo zawiadomienia o zamiarze prowadzenia ksiąg rachunkowych; 

8)   przyjęcia zawiadomienia o zawarciu z biurem rachunkowym umowy o prowadzenie 

podatkowej księgi przychodów i rozchodów albo umowy o prowadzenie ewidencji 

przychodów, a także zawiadomienia o rozwiązaniu tych umów; 
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9)   przyjęcia, w przypadku przedsiębiorcy będącego płatnikiem składek, wyłącznie na 

własne ubezpieczenia: 

a)  zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych i do ubezpieczenia zdrowotnego albo do 

ubezpieczenia zdrowotnego, 

b)  zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny, 

c)  zmiany danych wykazanych w zgłoszeniach, o których mowa w lit. a i b, 

d)  zgłoszenia wyrejestrowania z ubezpieczeń określonych w lit. a i b. 

5a. Do wniosku o wpis do CEIDG przedsiębiorca może dołączyć zgłoszenie rejestracyjne lub 

aktualizacyjne, o których mowa w przepisach o podatku od towarów i usług. 

5b. Zmiany danych wykazanych w zgłoszeniu do ubezpieczeń społecznych, o których mowa 

w art. 36 ust. 14 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń 

społecznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 963, 1247 i 1579), dokonuje się wyłącznie w sposób 

wskazany w przepisach tej ustawy. 

5c. W przypadku określonym w ust. 5 pkt 9, przedsiębiorca wraz z wnioskiem o wpis do 

CEIDG przekazuje dane do sporządzenia zgłoszeń lub zmiany danych wykazanych w 

zgłoszeniach, wymagane przepisami ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie 

ubezpieczeń społecznych lub ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581, z późn. 

zm.), inne niż wynikające z ust. 1. 

5d. W przypadkach, o których mowa w ust. 5 pkt 4-8, zastosowanie mają terminy określone w 

ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 

2012 r. poz. 361, z późn. zm.) oraz w ustawie z dnia 20 listopada 1998 r. o 

zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez 

osoby fizyczne (Dz. U. poz. 930, z późn. zm.). 

6. (uchylony). 

[7. Wraz z wnioskiem o wpis do CEIDG, z wyjątkiem wniosku o wykreślenie przedsiębiorcy, 

składa się oświadczenie o braku orzeczonych - wobec osoby, której wpis dotyczy - 

zakazów, o których mowa w ust. 1 pkt 16-18, pod rygorem odpowiedzialności karnej za 

złożenie fałszywego oświadczenia.] 

<7. Wraz z wnioskiem o wpis do CEIDG, z wyjątkiem wniosku o wykreślenie 

przedsiębiorcy, składa się oświadczenie o: 

1) braku orzeczonych – wobec osoby, której wpis dotyczy – zakazów, o których mowa 

w ust. 1 pkt 16–18, 
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2) posiadaniu tytułu prawnego do nieruchomości, których adresy, określone w ust. 1 

pkt 5, podlegają wpisowi do CEIDG 

– pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.> 

 

Art. 33a. 

1. Minister właściwy do spraw gospodarki doręcza pisma, przedsiębiorcy wpisanemu do 

CEIDG, wyłącznie na adres do doręczeń podany we wpisie do CEIDG. 

2. Jeżeli przedsiębiorca, o którym mowa w ust. 1, nie dokona zmiany wpisu do CEIDG w 

przypadku zmiany adresu do doręczeń, doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem 

ma skutek prawny. 

[3. Wezwanie, o którym mowa w art. 35 ust. 1a, obejmujące swoją treścią żądanie dokonania 

zmiany wpisu do CEIDG w zakresie adresu do doręczeń, doręcza się na adres 

zamieszkania przedsiębiorcy i adresy, pod którymi jest wykonywana działalność 

gospodarcza, jeżeli są inne niż adres do doręczeń.] 

<3. Wezwanie, o którym mowa w art. 35 ust. 1a, obejmujące swoją treścią żądanie 

dokonania zmiany wpisu do CEIDG w zakresie adresu do doręczeń, doręcza się na 

adresy, pod którymi jest wykonywana działalność gospodarcza, jeżeli są inne niż 

adres do doręczeń.> 

Art. 35. 

 1. W przypadku, gdy wpis zawiera dane niezgodne z rzeczywistym stanem rzeczy, minister 

właściwy do spraw gospodarki wzywa przedsiębiorcę do dokonania odpowiedniej zmiany 

wpisu w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania. 

1a. W przypadku powzięcia przez ministra właściwego do spraw gospodarki informacji o 

braku tytułu prawnego do nieruchomości wskazanej we wpisie do CEIDG, której adres 

określono zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt 5, minister właściwy do spraw gospodarki wzywa 

przedsiębiorcę do przedstawienia tytułu prawnego do nieruchomości, o którym mowa w 

art. 16a ust. 1, lub dokonania odpowiedniej zmiany wpisu w tym zakresie, w terminie 7 

dni od dnia doręczenia wezwania. 

2. Jeżeli, mimo wezwania, o którym mowa w ust. 1, przedsiębiorca nie dokona odpowiedniej 

zmiany swojego wpisu, minister właściwy do spraw gospodarki może wykreślić, w drodze 

decyzji administracyjnej, przedsiębiorcę z CEIDG. 

2a. Jeżeli mimo wezwania, o którym mowa w ust. 1a, przedsiębiorca nie przedstawi tytułu 

prawnego do nieruchomości, o którym mowa w art. 16a ust. 1, lub nie dokona zmiany 
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swojego wpisu w zakresie adresu, o którym mowa w art. 25 ust. 1 pkt 5, minister 

właściwy do spraw gospodarki wykreśla, w drodze decyzji administracyjnej, 

przedsiębiorcę z CEIDG. 

[2b. Na wniosek osoby, której dane adresowe zostały dopisane do CEIDG bez tytułu 

prawnego do nieruchomości, której adres dotyczy, po dokonaniu wykreślenia, o którym 

mowa w ust. 2a, dane te nie są publikowane w CEIDG.] 

<2b. Na wniosek osoby, której dane adresowe zostały dopisane do CEIDG bez 

posiadania przez przedsiębiorcę tytułu prawnego do nieruchomości, której adres 

dotyczy, po dokonaniu wykreślenia, o którym mowa w ust. 2a, lub po dokonaniu 

zmiany, o której mowa w ust. 1a, dane te nie są publikowane w CEIDG.> 

<2c. Na wniosek osoby, która posiadała tytuł prawny do nieruchomości w okresie, w 

którym dane adresowe tej nieruchomości wpisane były do CEIDG, a następnie 

zostały zmienione przez osobę uprawnioną w innym trybie, niż wynikający z ust. 1a, 

dane te mogą nie być publikowane w CEIDG. 

2d. Rozstrzygnięcie w sprawie wniosku, o którym mowa w ust. 2c, minister właściwy do 

spraw gospodarki podejmuje w drodze decyzji administracyjnej.> 

3. Minister właściwy do spraw gospodarki z urzędu, w formie postanowienia, sprostuje wpis 

zawierający oczywiste błędy, niezgodności z treścią wniosku przedsiębiorcy lub stanem 

faktycznym wynikającym z innych rejestrów publicznych. 

4. Podmiot publiczny prowadzący rejestr publiczny może poinformować CEIDG o danych i 

informacjach zawartych w CEIDG niezgodnych z informacjami wynikającymi z jego 

rejestru publicznego. 

5. W przypadku gdy wpis do CEIDG jest niezgodny z treścią złożonego wniosku o wpis do 

CEIDG, przekształconego przez organ gminy w trybie art. 26 ust. 4, organ gminy 

niezwłocznie ponownie przekształca ten wniosek z wyjątkiem danych dopisanych z 

urzędu. 

Art. 37. 

 1. CEIDG udostępnia zawarte w niej dane i informacje określone: 

[1)   w art. 25 ust. 1, z wyjątkiem numeru PESEL, daty urodzenia, adresu zamieszkania, o 

ile nie jest on taki sam jak pozostałe adresy wskazane w art. 25 ust. 1 pkt 5, oraz 

danych kontaktowych, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 6, w przypadku gdy, 

podając je, osoba uprawniona sprzeciwiła się ich udostępnianiu w CEIDG;] 
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<1) w art. 25 ust. 1, z wyjątkiem numeru PESEL, daty urodzenia oraz danych 

kontaktowych, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 6, w przypadku gdy, podając 

je, osoba uprawniona sprzeciwiła się ich udostępnianiu w CEIDG;> 

2)   w ust. 2. 

2. CEIDG udostępnia następujące informacje o przedsiębiorcach i innych podmiotach: 

1)   o uzyskaniu, cofnięciu, utracie i wygaśnięciu uprawnień wynikających z koncesji; 

2)   o uzyskaniu, cofnięciu, utracie i wygaśnięciu uprawnień wynikających z zezwolenia 

lub licencji; 

3)   o wpisie do rejestru działalności regulowanej, zakazie wykonywania działalności 

określonej we wpisie oraz o wykreśleniu z rejestru. 

3. W celu weryfikacji informacji, o których mowa w ust. 2, CEIDG korzysta z danych 

udostępnianych przez Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego na podstawie 

art. 4 ust. 4a ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. CEIDG 

umożliwia wgląd do tych danych. 

4. Dane i informacje, o których mowa w art. 25 ust. 1, z wyjątkiem danych wymienionych w 

ust. 1 pkt 1, CEIDG udostępnia niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni roboczych 

od dnia dokonania do niej wpisu. 

5. Informacje, o których mowa w ust. 2, są przekazywane do CEIDG przez odpowiednie 

organy koncesyjne, organy prowadzące rejestry działalności regulowanej oraz organy 

właściwe do spraw zezwoleń i licencji, niezwłocznie, nie później niż następnego dnia 

roboczego po uzyskaniu informacji o prawomocnym rozstrzygnięciu sprawy, której 

dotyczą, wraz z podaniem daty uprawomocnienia i znaku sprawy. Jeżeli sprawa była 

rozstrzygana w drodze decyzji, której nadano rygor natychmiastowej wykonalności, 

organy te przekazują informacje niezwłocznie, nie później niż w dniu roboczym 

następującym po dniu nadania rygoru natychmiastowej wykonalności. CEIDG udostępnia 

te informacje niezwłocznie, nie później niż następnego dnia roboczego po dniu ich 

otrzymania. Przepisy art. 26 ust. 4 i 4a stosuje się odpowiednio. 

6. (uchylony). 

7. Domniemywa się, że dane i informacje, o których mowa w ust. 2, udostępniane przez 

CEIDG, są prawdziwe. W przypadku stwierdzenia niezgodności tych danych lub 

informacji ze stanem faktycznym każdy ma obowiązek niezwłocznie poinformować o tym 

właściwy organ, o którym mowa w ust. 5. 
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8. Przekazywanie do CEIDG danych i informacji przez organy samorządu terytorialnego i 

gospodarczego, o których mowa w ust. 5, należy do zadań z zakresu administracji 

rządowej. 

Art. 39. 

 1. Dane CEIDG mogą być nieodpłatnie udostępniane, w sposób inny niż określony w art. 38 

ust. 2, po uprzednim ustaleniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki warunków 

udostępniania tych danych. 

[2. Podmioty, którym udostępniono dane CEIDG w trybie ust. 1, nie mogą przekazywać tych 

danych, ani ich fragmentów, innym podmiotom.] 

[3. W zakresie nieuregulowanym w ust. 1 i 2 do ponownego wykorzystywania danych CEIDG 

stosuje się przepisy ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu 

informacji sektora publicznego (Dz. U. poz. 352).] 

<3. W zakresie nieuregulowanym w ust. 1 do ponownego wykorzystywania danych 

CEIDG stosuje się przepisy ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym 

wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. poz. 352).> 

 

[Art. 73. 

Organ prowadzący rejestr działalności regulowanej wykreśla wpis przedsiębiorcy w rejestrze 

na jego wniosek, a także po uzyskaniu informacji o zgonie przedsiębiorcy lub po 

uzyskaniu informacji z CEIDG o wykreśleniu przedsiębiorcy.] 

 

<Art. 73. 

Organ prowadzący rejestr działalności regulowanej wykreśla wpis przedsiębiorcy w 

rejestrze na jego wniosek, a także po uzyskaniu informacji o zgonie przedsiębiorcy 

lub po uzyskaniu informacji z CEIDG albo z Krajowego Rejestru Sądowego o 

wykreśleniu przedsiębiorcy.> 

<Art. 78a. 

1. Kontrole planuje się i przeprowadza po uprzednim dokonaniu analizy 

prawdopodobieństwa naruszenia prawa w ramach wykonywania działalności 

gospodarczej. Analiza obejmuje identyfikację obszarów podmiotowych 

i przedmiotowych, w których ryzyko naruszenia przepisów jest największe. Sposób 

przeprowadzenia analizy określa organ kontroli lub organ nadrzędny. 

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do kontroli: 
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1) w przypadku gdy organ kontroli poweźmie uzasadnione podejrzenie: 

a) zagrożenia życia lub zdrowia, 

b) popełnienia przestępstwa lub wykroczenia, 

c) popełnienia przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego, 

d) innego naruszenia prawnego zakazu lub niedopełnienia prawnego obowiązku 

– w wyniku wykonywania tej działalności; 

2) działalności przedsiębiorców w zakresie objętym nadzorem, o którym mowa w 

art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 174, 615, 888, 996 i 1823); 

3) w przypadku gdy jest ona niezbędna do przeprowadzenia postępowania w celu 

sprawdzenia wykonania zaleceń pokontrolnych organu lub wykonania decyzji 

nakazujących usunięcie naruszeń prawa, w związku z przeprowadzoną kontrolą. 

3. Organ kontroli zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie 

podmiotowej ogólny schemat tych procedur kontroli, które wynikają z przepisów 

powszechnie obowiązującego prawa.> 

 

Art. 79. 

1. Organy kontroli zawiadamiają przedsiębiorcę o zamiarze wszczęcia kontroli. 

2. Zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli nie dokonuje się, w przypadku gdy: 

1)   kontrola ma zostać przeprowadzona na podstawie bezpośrednio stosowanych 

przepisów powszechnie obowiązującego prawa wspólnotowego albo na podstawie 

ratyfikowanej umowy międzynarodowej; 

2)   przeprowadzenie kontroli jest niezbędne dla przeciwdziałania popełnieniu 

przestępstwa lub wykroczenia, przeciwdziałania popełnieniu przestępstwa skarbowego 

lub wykroczenia skarbowego lub zabezpieczenia dowodów jego popełnienia; 

3)   kontrola jest przeprowadzana na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 

r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. z 2014 r. poz. 

1728, z 2015 r. poz. 1361 oraz z 2016 r. poz. 266, 542 i 1165); 

4)   kontrola jest prowadzona w toku postępowania prowadzonego na podstawie 

przepisów ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów 

(Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634); 
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4a)  przeprowadzenie kontroli jest niezbędne dla przeciwdziałania naruszeniu zakazów, o 

których mowa w art. 44b ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu 

narkomanii; 

4b)  kontrola jest prowadzona na podstawie art. 23c lub art. 23r ust. 1 ustawy z dnia 10 

kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z późn. zm.); 

4c)  kontrola jest przeprowadzana na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. 

o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 686, z późn. zm.) w zakresie 

poziomów pól elektromagnetycznych emitowanych z instalacji radiokomunikacyjnej, 

radionawigacyjnej lub radiolokacyjnej; 

5)   przeprowadzenie kontroli jest uzasadnione bezpośrednim zagrożeniem życia, zdrowia 

lub środowiska naturalnego; 

6)   przedsiębiorca nie ma adresu zamieszkania lub adresu siedziby lub doręczanie pism 

na podane adresy było bezskuteczne lub utrudnione. 

3. Zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli nie dokonuje się także w przypadkach 

określonych w art. 282c ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa. 

4. Kontrolę wszczyna się nie wcześniej niż po upływie 7 dni i nie później niż przed upływem 

30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli. Jeżeli kontrola 

nie zostanie wszczęta w terminie 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, wszczęcie 

kontroli wymaga ponownego zawiadomienia. 

5. Na wniosek przedsiębiorcy kontrola może być wszczęta przed upływem 7 dni od dnia 

doręczenia zawiadomienia. 

<5a. Czynności kontrolne związane z pobieraniem próbek i dokonywaniem oględzin, w 

tym pojazdów, lub dokonywaniem pomiarów, mogą być przeprowadzane przed 

upływem terminu 7 dni, o którym mowa w ust. 4. 

5b. Czynności związane z pobieraniem próbek i dokonywaniem oględzin nie mogą 

przekraczać jednego dnia roboczego, natomiast czynności związane z dokonywaniem 

pomiarów nie mogą przekraczać kolejnych 24 godzin liczonych od chwili rozpoczęcia 

tych czynności. 

5c. Oględziny nie mogą dotyczyć treści dokumentów. 

5d. Z czynności związanych z pobieraniem próbek lub dokonywaniem oględzin, w tym 

pojazdów, lub dokonywaniem pomiarów sporządza się protokół. 

5e. W przypadku podejmowania czynności kontrolnych, o których mowa w ust. 5a, 

zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli może być doręczone kontrolowanemu 



- 140 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

albo osobie przez niego upoważnionej, a w razie nieobecności kontrolowanego lub 

osoby przez niego upoważnionej, zawiadomienie może być doręczone 

zarządzającemu w imieniu kontrolowanego zakładem lub inną wyodrębnioną częścią 

przedsiębiorstwa lub kierownikowi wyodrębnionej komórki organizacyjnej 

przedsiębiorstwa. Przepisy art. 79a ust. 1 i 9 stosuje się odpowiednio.> 

6. Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli zawiera: 

1)   oznaczenie organu; 

2)   datę i miejsce wystawienia; 

3)   oznaczenie przedsiębiorcy; 

4)   wskazanie zakresu przedmiotowego kontroli; 

5)   podpis osoby upoważnionej do zawiadomienia. 

7. Uzasadnienie przyczyny braku zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli umieszcza się 

w książce kontroli i protokole kontroli. 

 

Art. 81a. 

 [1. W przypadku wszczęcia kontroli, przedsiębiorca jest obowiązany niezwłocznie okazać 

kontrolującemu książkę kontroli, o której mowa w art. 81 ust. 1, albo kopie odpowiednich 

jej fragmentów lub wydruki z systemu informatycznego, w którym prowadzona jest książka 

kontroli, poświadczone przez siebie za zgodność z wpisem w książce kontroli.] 

<1. W przypadku wszczęcia kontroli przedsiębiorca jest obowiązany niezwłocznie 

okazać kontrolującemu książkę kontroli, o której mowa w art. 81 ust. 1, prowadzoną 

w postaci: 

1) papierowej – przez udostępnienie jej oryginału albo kopii odpowiednich jej 

fragmentów, albo 

2) elektronicznej – przez zapewnienie dostępu przy użyciu urządzenia 

pozwalającego na zapoznanie się z jej treścią i dokonanie wpisu albo wykonanie 

wydruków z systemu informatycznego, w którym prowadzona jest książka 

kontroli, poświadczonych przez przedsiębiorcę za zgodność z wpisem w książce 

kontroli.> 

2. Przedsiębiorca jest zwolniony z okazania książki kontroli, jeżeli jej okazanie jest 

niemożliwe ze względu na udostępnienie jej innemu organowi kontroli. W takim 

przypadku przedsiębiorca okazuje książkę kontroli w siedzibie organu kontroli w terminie 

3 dni roboczych od dnia zwrotu tej książki przez organ kontroli. 
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Art. 82. 

1. Nie można równocześnie podejmować i prowadzić więcej niż jednej kontroli działalności 

przedsiębiorcy. Nie dotyczy to sytuacji, gdy: 

1)   ratyfikowane umowy międzynarodowe stanowią inaczej; 

2)   przeprowadzenie kontroli jest niezbędne dla przeciwdziałania popełnieniu 

przestępstwa lub wykroczenia, przeciwdziałania popełnieniu przestępstwa skarbowego 

lub wykroczenia skarbowego lub zabezpieczenia dowodów jego popełnienia; 

<2a) przedsiębiorca wyraził zgodę na równoczesne podjęcie i prowadzenie 

więcej niż jednej kontroli;> 

3)   kontrola jest prowadzona w toku postępowania prowadzonego na podstawie 

przepisów ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów; 

3a)  kontrola jest prowadzona na podstawie art. 23c lub art. 23r ust. 1 ustawy z dnia 10 

kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne; 

4)   przeprowadzenie kontroli jest uzasadnione bezpośrednim zagrożeniem życia, zdrowia 

lub środowiska naturalnego; 

5)   kontrola dotyczy zasadności dokonania zwrotu podatku od towarów i usług przed 

dokonaniem tego zwrotu; 

6)   przeprowadzenie kontroli jest realizacją obowiązków wynikających z przepisów 

prawa wspólnotowego o ochronie konkurencji lub przepisów prawa wspólnotowego w 

zakresie ochrony interesów finansowych Wspólnoty Europejskiej; 

7)   kontrola dotyczy zasadności dokonania zwrotu podatku od towarów i usług na 

podstawie przepisów o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych 

z budownictwem mieszkaniowym; 

8)   kontrola dotyczy zasadności dokonania zwrotu podatku od towarów i usług na 

podstawie przepisów o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków 

poniesionych w związku z budową pierwszego własnego mieszkania; 

9)   prowadzona kontrola jest kontrolą amerykańskich rachunków raportowanych 

uregulowaną w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o wykonywaniu Umowy między 

Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w 

sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz 

wdrożenia ustawodawstwa FATCA (Dz. U. poz. 1712 oraz z 2016 r. poz. 1579). 
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1a. Jeżeli przedsiębiorca wykonuje działalność gospodarczą w więcej niż jednym zakładzie 

lub innej wyodrębnionej części swojego przedsiębiorstwa, zasada określona w ust. 1 

zdanie pierwsze odnosi się do zakładu lub części przedsiębiorstwa, z zastrzeżeniem ust. 

1b. 

1b. W zakładzie lub części przedsiębiorstwa, w której przeprowadzana jest kontrola, 

dopuszczalne jest równoczesne przeprowadzenie czynności kontrolnych niezbędnych do 

zakończenia innej kontroli u tego przedsiębiorcy. 

1c. Przepisu ust. 1a nie stosuje się do kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy, o 

którym mowa w art. 104 i 105. 

2. Jeżeli działalność gospodarcza przedsiębiorcy jest już objęta kontrolą innego organu, organ 

kontroli odstąpi od podjęcia czynności kontrolnych oraz może ustalić z przedsiębiorcą 

inny termin przeprowadzenia kontroli. 

 

<Art. 83b. 

1. Organ kontroli nie przeprowadza kontroli, w przypadku gdy ma ona dotyczyć 

przedmiotu kontroli objętego uprzednio zakończoną kontrolą przeprowadzoną przez 

ten sam organ. 

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się w przypadku, gdy: 

1) kontrola ma dotyczyć okresu nieobjętego uprzednio zakończoną kontrolą; 

2) ponowna kontrola ma na celu przeciwdziałanie zagrożeniu życia lub zdrowia; 

3) ponowna kontrola jest niezbędna do przeprowadzenia postępowania w sprawie 

stwierdzenia nieważności, stwierdzenia wygaśnięcia, uchylenia lub zmiany 

decyzji ostatecznej lub wznowienia postępowania w sprawie zakończonej decyzją 

ostateczną; 

4) ponowna kontrola jest niezbędna do przeprowadzenia postępowania w związku 

z uchyleniem lub stwierdzeniem nieważności decyzji przez sąd administracyjny; 

5) ponowna kontrola jest niezbędna do przeprowadzenia postępowania w celu 

sprawdzenia wykonania zaleceń pokontrolnych organu lub wykonania decyzji 

lub postanowień nakazujących usunięcie naruszeń prawa, w związku 

z przeprowadzoną kontrolą; 

6) ponowna kontrola jest niezbędna do przeprowadzenia postępowania związanego 

ze złożeniem korekty rozliczenia objętego uprzednio zakończoną kontrolą; 
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7) organ kontroli poweźmie uzasadnione podejrzenie, że uprzednio zakończona 

kontrola została przeprowadzona z naruszeniem prawa mającym wpływ na 

wynik kontroli lub dowody, na których podstawie ustalono istotne dla sprawy 

okoliczności faktyczne, okazały się fałszywe lub protokół kontroli został 

sporządzony w wyniku przestępstwa; 

8) po sporządzeniu protokołu kontroli z poprzedniej kontroli wyszły na jaw istotne 

dla sprawy nowe okoliczności faktyczne lub nowe dowody nieznane organowi 

administracji lub państwowej jednostce organizacyjnej w chwili 

przeprowadzenia kontroli, w tym wskazujące na wystąpienie nadużycia prawa, o 

którym mowa w art. 14na pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja 

podatkowa;  

9) przedsiębiorca prowadzi działalność w zakresie objętym nadzorem, o którym 

mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem 

finansowym.> 

Art. 84a. 

Przepisów art. 79, 79a, 80, 80a, art. 81 ust. 2, art. 81a, 82 i 83 nie stosuje się wobec 

działalności gospodarczej przedsiębiorców w zakresie objętym: 

1)   szczególnym nadzorem podatkowym, na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o 

Służbie Celnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 990, z późn. zm.); 

2)   nadzorem weterynaryjnym, na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie 

zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856, z 2014 r. poz. 1794, z 2015 r. poz. 266 oraz z 2016 r. 

poz. 1605), ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne, ustawy z dnia 27 

sierpnia 2003 r. o weterynaryjnej kontroli granicznej (Dz. U. z 2014 r. poz. 424 i 1662), 

ustawy z dnia 10 grudnia 2003 r. o kontroli weterynaryjnej w handlu (Dz. U. z 2015 r. 

poz. 519), ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 1077), ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu 

chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2014 r. poz. 1539, z 2015 r. poz. 266 i 470 oraz z 

2016 r. poz. 1605), ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia 

zwierzęcego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1577, z 2015 r. poz. 1893 oraz z 2016 r. poz. 1605), 

ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o paszach (Dz. U. z 2014 r. poz. 398, z 2015 r. poz. 1893 

oraz z 2016 r. poz. 1228) oraz ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o ochronie zwierząt 

wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych (Dz. U. poz. 266); 

3)   (uchylony); 
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4)   kontrolą związaną z obejmowaniem towarów procedurą celną i powrotnym wywozem 

dokonywaną w urzędzie celnym albo miejscu wyznaczonym lub uznanym przez organ 

celny, na podstawie przepisów celnych, albo graniczną kontrolą fitosanitarną dokonywaną 

na podstawie przepisów ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. z 2016 

r. poz. 17, 50 i 1228); 

[5)   kontrolą przemieszczających się środków transportu, osób z nich korzystających oraz 

towarów nimi przewożonych, na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie 

Celnej, ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym oraz ustawy z dnia 28 

marca 2003 r. o transporcie kolejowym;] 

<5) kontrolą przemieszczających się środków transportu, osób z nich korzystających 

oraz towarów nimi przewożonych, na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o 

transporcie drogowym, ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze, ustawy z dnia 

28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o 

ochronie roślin oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej;> 

6)   zakupem produktów lub usług sprawdzającym rzetelność usługi, na podstawie ustawy z 

dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1059); 

7)   sprzedażą dokonywaną poza punktem stałej lokalizacji (sprzedaż obwoźna i obnośna na 

targowiskach w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i 

opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716 i 1579)). 

 

Art. 84c. 

 1. Przedsiębiorca może wnieść sprzeciw wobec podjęcia i wykonywania przez organy 

kontroli czynności z naruszeniem przepisów art. 79-79b, art. 80 ust. 1 i 2, art. 82 ust. 1 

oraz art. 83 ust. 1 i 2, z zastrzeżeniem art. 84d. 

2. Sprzeciw przedsiębiorca wnosi na piśmie do organu podejmującego i wykonującego 

kontrolę. O wniesieniu sprzeciwu przedsiębiorca zawiadamia na piśmie kontrolującego. 

3. Sprzeciw wnosi się w terminie 3 dni roboczych od dnia wszczęcia kontroli przez organ 

kontroli. Przedsiębiorca musi uzasadnić wniesienie sprzeciwu. 

4. W przypadku gdy naruszenie przepisu art. 83 ust. 1 wystąpiło w trakcie prowadzonej 

kontroli, bieg terminu, o którym mowa w ust. 3, rozpoczyna się w dniu, w którym 

nastąpiło przekroczenie limitu czasu trwania kontroli. 

5. Wniesienie sprzeciwu powoduje wstrzymanie czynności kontrolnych przez organ kontroli, 

którego sprzeciw dotyczy, z chwilą doręczenia kontrolującemu zawiadomienia o 
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wniesieniu sprzeciwu do czasu rozpatrzenia sprzeciwu, a w przypadku wniesienia 

zażalenia do czasu jego rozpatrzenia. 

6. Wniesienie sprzeciwu powoduje wstrzymanie biegu czasu trwania kontroli od dnia 

wniesienia sprzeciwu do dnia doręczenia przedsiębiorcy postanowienia, o którym mowa 

w ust. 9, albo do dnia, o którym mowa w ust. 12, z zastrzeżeniem ust. 7. 

7. W przypadku wniesienia przez przedsiębiorcę zażalenia, o którym mowa w ust. 10, 

wstrzymanie biegu czasu trwania kontroli następuje do dnia doręczenia przedsiębiorcy 

postanowienia, o którym mowa w ust. 10, albo do dnia, o którym mowa w ust. 13. 

8. W przypadku wniesienia sprzeciwu organ kontroli może, w drodze postanowienia, dokonać 

zabezpieczenia dowodów mających związek z przedmiotem i zakresem kontroli, na czas 

rozpatrzenia sprzeciwu. Zabezpieczeniu podlegają dokumenty, informacje, próbki 

wyrobów oraz inne nośniki informacji, jeżeli stanowią lub mogą stanowić dowód w toku 

kontroli. 

9. Organ kontroli w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania sprzeciwu, rozpatruje 

sprzeciw oraz wydaje postanowienie o: 

1)   odstąpieniu od czynności kontrolnych; 

2)   kontynuowaniu czynności kontrolnych. 

10. Na postanowienie, o którym mowa w ust. 9, przedsiębiorcy przysługuje zażalenie w 

terminie 3 dni od dnia otrzymania postanowienia. Rozstrzygnięcie zażalenia następuje w 

drodze postanowienia, nie później niż w terminie 7 dni od dnia jego wniesienia. 

11. W przypadku wydania postanowienia, o którym mowa w ust. 9 pkt 2, organ kontroli może 

kontynuować czynności kontrolne od dnia, w którym postanowienie doręczono 

przedsiębiorcy, a w przypadku wniesienia zażalenia, od dnia doręczenia przedsiębiorcy 

postanowienia, o którym mowa w ust. 10. 

12. Nierozpatrzenie sprzeciwu w terminie, o którym mowa w ust. 9, jest równoznaczne w 

skutkach z wydaniem przez organ właściwy postanowienia, o którym mowa w ust. 9 pkt 

1. 

13. Nierozpatrzenie zażalenia w terminie, o którym mowa w ust. 10, jest równoznaczne w 

skutkach z wydaniem przez organ właściwy postanowienia uznającego słuszność 

wniesionego zażalenia. 

14. Postanowienie, o którym mowa w ust. 8, wygasa z mocy ustawy w dniu następującym po 

dniu doręczenia przedsiębiorcy postanowienia, o którym mowa w ust. 9, a w przypadku, o 
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którym mowa w ust. 12, w dniu następującym po dniu upływu terminu do rozpatrzenia 

sprzeciwu, z zastrzeżeniem ust. 15. 

15. W przypadku wniesienia przez przedsiębiorcę zażalenia postanowienie, o którym mowa w 

ust. 8, wygasa w dniu następującym po dniu doręczenia przedsiębiorcy postanowienia, o 

którym mowa w ust. 10, a w przypadku, o którym mowa w ust. 13, w dniu następującym 

po dniu upływu terminu do rozpatrzenia zażalenia. 

<15a. W razie przewlekłości czynności kontrolnych, po wydaniu postanowienia 

w przedmiocie zażalenia, o którym mowa w ust. 10, przedsiębiorca może wnieść do 

sądu administracyjnego skargę na przewlekłe prowadzenie kontroli. Wniesienie 

skargi nie wstrzymuje czynności kontrolnych.  

15b. Do skargi, o której mowa w ust. 15a, stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z 

dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 718, 846 i 996) dotyczące skargi na przewlekłe prowadzenie 

postępowania.> 

16. Do postępowań, o których mowa w ust. 9 i 10, w zakresie nieuregulowanym stosuje się 

przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego. 

 

 

 

US T A W A    z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. z 

2016 r. poz. 1310) 

Art. 33. 

1. Kontrolę przeprowadza się zgodnie z programem kontroli zatwierdzonym przez Szefa CBA 

lub osobę upoważnioną do działania w jego imieniu. 

2. Kontrolę przeprowadzają funkcjonariusze CBA na podstawie legitymacji służbowej oraz 

imiennego upoważnienia, wydanego przez Szefa CBA lub osobę upoważnioną do 

działania w jego imieniu. 

[3. Kontrola powinna być ukończona w terminie 3 miesięcy, a w przypadku, gdy dotyczy 

przedsiębiorcy - w terminie 2 miesięcy. 

4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach okres kontroli osób innych niż przedsiębiorcy 

może być przedłużany na dalszy czas oznaczony przez Szefa CBA, nie dłuższy jednak niż o 

6 miesięcy.] 

<3. Kontrola powinna być ukończona w terminie 3 miesięcy. 
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4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach okres kontroli może być przedłużony na 

dalszy czas oznaczony przez Szefa CBA, nie dłuższy jednak niż o 6 miesięcy.> 

5. W przypadku gdy okoliczności uzasadniają niezwłoczne podjęcie kontroli, w szczególności 

gdy istnieje ryzyko utraty materiału dowodowego, kontrola może być wszczęta po 

okazaniu legitymacji służbowej funkcjonariusza kontrolowanemu lub osobie przez niego 

upoważnionej lub osobie pełniącej funkcję publiczną. 

6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5, kontrolowanemu lub osobie przez niego 

upoważnionej oraz osobie pełniącej funkcję publiczną należy niezwłocznie, jednak nie 

później niż w terminie 3 dni od dnia wszczęcia kontroli, doręczyć upoważnienie do 

wszczęcia kontroli. Dokumenty z czynności kontrolnych dokonanych z naruszeniem tego 

obowiązku nie stanowią dowodu w postępowaniu kontrolnym. 

7. Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli zawiera: 

1)   imię i nazwisko oraz numer legitymacji służbowej funkcjonariusza 

przeprowadzającego kontrolę; 

2)   wskazanie podmiotu kontrolowanego i termin zakończenia kontroli; 

3)   szczegółowy zakres kontroli; 

4)   pouczenie o prawach i obowiązkach kontrolowanego. 

8. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wzór upoważnienia do 

przeprowadzenia kontroli, organ wydający upoważnienie oraz zakres przedmiotowy 

upoważnienia mając na względzie ujednolicenie informacji zawartych w upoważnieniu. 

 

[Art. 46a. 

Do kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy stosuje się przepisy rozdziału 5 ustawy 

z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.] 

 

<Art. 46a. 

Do kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy stosuje się przepisy rozdziału 5 

ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, z wyłączeniem 

art. 78a.> 
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U S T A W A   z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych 

i innych substancji (Dz. U. z 2015 r. poz. 2273 i 2278 oraz z 2016 r. poz. 266 i 542) 

 

Art. 56. W ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. 

Nr 25, poz. 150, z późn. zm. ) wprowadza się następujące zmiany: 

(pkt 1 - 6  pominięto)  

[7) art. 285 i 286 otrzymują brzmienie: 

„Art. 285. 1. Opłatę ustala się według stawek obowiązujących w okresie, w którym 

korzystanie ze środowiska miało miejsce. 

2. Za wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, pobór wód oraz za składowanie odpadów 

podmiot korzystający ze środowiska wnosi opłatę do końca miesiąca następującego po 

upływie każdego półrocza. 

3. Opłatę za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza podmiot korzystający ze 

środowiska wnosi do końca miesiąca następującego po upływie pierwszego półrocza i w 

terminie do końca lutego roku następnego za drugie półrocze. 

4. Opłatę za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza ustala się na podstawie wielkości 

rocznej rzeczywistej emisji, określonej w raporcie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z 

dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych 

substancji. 

5. Opłatę za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza: 

1) za pierwsze półrocze wnosi się w wysokości 50% rocznej opłaty za wprowadzanie 

gazów i pyłów do powietrza uiszczonej w poprzednim roku kalendarzowym; 

2) za drugie półrocze wnosi się na zasadach określonych w ust. 3 w wysokości 

pomniejszonej o kwotę opłaty uiszczonej za pierwsze półrocze. 

6. Podmiot ponoszący opłatę zryczałtowaną za odprowadzane ścieki pochodzące z chowu lub 

hodowli ryb innych niż łososiowate lub innych organizmów wodnych wnosi ją w terminie 

2 miesięcy po zakończeniu okresu, o którym mowa w art. 287 ust. 1 pkt 5. 

7. W przypadku gdy w danym roku kalendarzowym na składowisku odpadów umieszczono 

odpady oraz wydobyto z niego odpady tego samego rodzaju, podmiot korzystający ze 

środowiska wnosi opłatę do dnia 31 stycznia następnego roku. 

 Art. 286. 1. Podmiot korzystający ze środowiska w terminie, o którym mowa w art. 285 ust. 2 

i 7, przedkłada marszałkowi województwa wykaz zawierający informacje i dane, o których 

mowa w art. 287, wykorzystane do ustalenia wysokości opłat oraz wysokość tych opłat. 
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2. Podmiot korzystający ze środowiska, wprowadzający gazy lub pyły do powietrza, 

przedkłada marszałkowi województwa wykaz sporządzony na podstawie informacji 

zawartych w raporcie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o 

systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji, uwzględniający 

informacje o rodzajach substancji wprowadzonych do powietrza, wielkości emisji oraz 

wysokości opłat za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza uiszczonych za poprzedni 

rok kalendarzowy. 

3. Wykaz, o którym mowa w ust. 2, podmiot korzystający ze środowiska przedkłada w terminie 

do końca lutego roku następnego za poprzedni rok kalendarzowy. 

4. Informacje zawarte w wykazie, o którym mowa w ust. 2, stanowią podstawę do wystawienia 

tytułu wykonawczego. 

5. Podmiot korzystający ze środowiska, odprowadzający ścieki pochodzące z chowu lub 

hodowli ryb innych niż łososiowate lub innych organizmów wodnych, przekazuje 

informacje do końca miesiąca następującego po zakończeniu okresu, o którym mowa w 

art. 287 ust. 1 pkt 5. 

6. Wykaz zawierający informacje i dane, o których mowa w art. 287 ust. 1 pkt 2 i 3, 

wykorzystane do ustalenia wysokości opłat, podmiot korzystający ze środowiska w 

terminie, o którym mowa w art. 285 ust. 2, przedkłada także wojewódzkiemu inspektorowi 

ochrony środowiska. 

7. Krajowy ośrodek bilansowania i zarządzania emisjami, o którym mowa w art. 3 ust. 1 

ustawy z dnia 

17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji, w 

terminie do dnia 30 czerwca roku następnego przekazuje wojewódzkiemu inspektorowi 

ochrony środowiska informacje o rodzajach substancji wprowadzonych do powietrza, 

wielkości emisji oraz wysokości opłat za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza 

uiszczonych za poprzedni rok kalendarzowy sporządzone na podstawie raportów, o 

których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania 

emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji, niezbędne do prowadzenia 

wojewódzkiej bazy informacji o korzystaniu ze środowiska. 

8. Do zobowiązań z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska stosuje się przepisy ustawy z 

dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, jeżeli wynikają 

one z wykazu o wysokości należnych opłat. 
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9. Wykaz, na podstawie którego ustalono opłaty za składowanie odpadów, podmiot 

korzystający ze środowiska przedkłada także wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi 

miasta właściwemu ze względu na miejsce składowania odpadów. 

10. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, wzory 

wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o 

wysokości należnych opłat i sposób przedstawiania tych informacji i danych, 

uwzględniając w szczególności wymaganie, aby formularz wykazu zawierał: 

1) zbiorcze zestawienie informacji o zakresie wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi, 

poboru wód oraz składowania odpadów; 

2) pouczenie, że zawarte w wykazie informacje o wysokości należnych opłat stanowią 

podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego. 

11. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 10, zostaną ustalone: 

1) forma wykazu; 

2) zawartość wykazu; 

3) układ wykazu; 

4) wymagane techniki przedkładania wykazu.”;] 

<7) art. 285 i art. 286 otrzymują brzmienie: 

„Art. 285. 1. Opłatę ustala się według stawek obowiązujących w okresie, w którym 

korzystanie ze środowiska miało miejsce. 

2. Podmiot korzystający ze środowiska wnosi opłatę za dany rok kalendarzowy do dnia 

31 marca następującego roku. 

3. Opłatę za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza ustala się na podstawie 

wielkości rocznej rzeczywistej emisji, określonej w raporcie, o którym mowa w art. 7 

ust. 1 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów 

cieplarnianych i innych substancji. 

4. Podmiot ponoszący opłatę zryczałtowaną za odprowadzane ścieki pochodzące z 

chowu lub hodowli ryb innych niż łososiowate lub innych organizmów wodnych 

wnosi ją w terminie 2 miesięcy po zakończeniu okresu, o którym mowa w art. 287 

ust. 1 pkt 5. 

5. W przypadku gdy w danym roku kalendarzowym na składowisku odpadów 

umieszczono odpady oraz wydobyto z niego odpady tego samego rodzaju, podmiot 

korzystający ze środowiska wnosi opłatę do dnia 31 marca następnego roku. 
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Art. 286. 1. Podmiot korzystający ze środowiska w terminie, o którym mowa w art. 285 

ust. 2 i 5, przedkłada marszałkowi województwa wykaz zawierający informacje i 

dane, o których mowa w art. 287, wykorzystane do ustalenia wysokości opłat oraz 

wysokość tych opłat, z zastrzeżeniem art. 289 ust. 1. 

2. Podmiot korzystający ze środowiska, odprowadzający ścieki pochodzące z chowu lub 

hodowli ryb innych niż łososiowate lub innych organizmów wodnych, przekazuje 

informacje do końca miesiąca następującego po zakończeniu okresu, o którym mowa 

w art. 287 ust. 1 pkt 5, z zastrzeżeniem art. 289 ust. 1. 

3. Wykaz zawierający informacje i dane, o których mowa w art. 287 ust. 1 pkt 2 i 3, 

wykorzystane do ustalenia wysokości opłat, marszałek województwa niezwłocznie 

przekazuje wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska. 

4. Do zobowiązań z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska stosuje się przepisy ustawy 

z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, jeżeli 

wynikają one z wykazu o wysokości należnych opłat. 

5. Podmiot korzystający ze środowiska, wprowadzający gazy lub pyły do powietrza, 

przedkłada marszałkowi województwa wykaz sporządzony na podstawie informacji 

zawartych w raporcie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o 

systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji, 

uwzględniający informacje o rodzajach substancji wprowadzonych do powietrza, 

wielkości emisji oraz wysokości opłat za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza 

uiszczonych za poprzedni rok kalendarzowy, z zastrzeżeniem art. 289 ust. 1. 

6. Informacje zawarte w wykazie, o którym mowa w ust. 5, stanowią podstawę do 

wystawienia tytułu wykonawczego. 

7. Wykaz, na podstawie którego ustalono opłaty za składowanie odpadów, marszałek 

województwa przekazuje niezwłocznie wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi 

miasta właściwemu ze względu na miejsce składowania odpadów. 

8. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, wzory 

wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz 

o wysokości należnych opłat i sposób przedstawiania tych informacji i danych, 

uwzględniając w szczególności wymaganie, aby formularz wykazu zawierał: 

1) zbiorcze zestawienie informacji o zakresie wprowadzania gazów lub pyłów do 

powietrza, wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi, poboru wód oraz 

składowania odpadów; 
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2) pouczenie, że zawarte w wykazie informacje o wysokości należnych opłat stanowią 

podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego. 

9. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 8, zostaną ustalone: 

1) forma wykazu; 

2) zawartość wykazu; 

3) układ wykazu; 

4) wymagane techniki przedkładania wykazu. 

10. Krajowy ośrodek bilansowania i zarządzania emisjami, o którym mowa w art. 3 ust. 

1 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów 

cieplarnianych i innych substancji, w terminie do dnia 30 czerwca roku następnego 

przekazuje wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska informacje 

o rodzajach substancji wprowadzonych do powietrza, wielkości emisji oraz 

wysokości opłat za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza uiszczonych za 

poprzedni rok kalendarzowy sporządzone na podstawie raportów, o których mowa 

w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów 

cieplarnianych i innych substancji, niezbędne do prowadzenia wojewódzkiej bazy 

informacji o korzystaniu ze środowiska.> 

8) w art. 286a ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Wojewódzki inspektor ochrony środowiska, na podstawie wykazów, o których mowa w 

art. 286 ust. 1, informacji, o których mowa w art. 286 ust. 7, oraz informacji o korzystaniu 

ze środowiska zawartych w decyzjach, o których mowa w art. 288 ust. 1, prowadzi 

wojewódzką bazę informacji o korzystaniu ze środowiska w zakresie wskazanym w art. 

287 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz sporządza raport wojewódzki i przekazuje go, za pośrednictwem 

Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, ministrowi właściwemu do spraw 

środowiska.”; 

9) w art. 287 w ust. 1 uchyla się pkt 1; 

10) w art. 288 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) nie przedłożył wykazu zawierającego informacje i dane o zakresie korzystania ze 

środowiska oraz o wysokości należnych opłat, wykazu, o którym mowa w art. 286 ust. 2 – 

marszałek województwa wymierza opłatę, w drodze decyzji, na podstawie własnych 

ustaleń lub wyników kontroli wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska;”; 

<10a) w art. 289 w ust. 1 zdanie drugie otrzymuje brzmienie: 



- 153 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

„W przypadku gdy roczna wysokość opłaty z tytułu każdego z rodzajów korzystania ze 

środowiska spośród wymienionych w art. 273 ust. 1 nie przekracza 100 zł nie 

przedkłada się także wykazów i informacji, o których mowa w art. 286 ust. 1, 2 i 

5.”;> 

(pkt 11 – 13 pominięto) 

Art. 60a. 

1. Do opłaty za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, o której mowa w art. 273 ust. 1 

pkt 1 ustawy zmienianej w art. 56, należnej za okres do dnia 31 grudnia 2018 r. stosuje się 

przepisy art. 285-288 ustawy zmienianej w art. 56, w brzmieniu obowiązującym przed 

dniem wejścia w życie niniejszej ustawy. 

[2. Opłatę za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza za pierwsze półrocze 2019 r. 

wnosi się w wysokości 50% opłat za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza należnych 

za 2018 r.] 

Art. 61. 

Przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 286 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 56 

zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na 

podstawie [art. 286 ust. 10]  <art. 286 ust. 8> ustawy zmienianej w art. 56. 

 

Art. 62. 
 

9)
 Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, [z wyjątkiem art. 56 pkt 7, 

który wchodzi w życie z dniem] <z wyjątkiem art. 56 pkt 7 i 10a, które wchodzą w 

życie z dniem> 1 stycznia 2019 r. 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami 

opakowaniowymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 1863) 

 

Art. 6. 

1. Przepisów ustawy, z wyłączeniem przepisów art. 14 i art. 45, nie stosuje się do 

przedsiębiorców w zakresie opakowań, które w danym roku kalendarzowym wprowadzili 

do obrotu w drodze importu produktów w opakowaniach lub wewnątrzwspólnotowego 
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nabycia produktów w opakowaniach, a następnie w tym samym roku kalendarzowym 

dokonali eksportu lub wewnątrzwspólnotowej dostawy tych opakowań bez produktów lub 

wraz z produktami. 

2. Eksport lub wewnątrzwspólnotowa dostawa, o której mowa w ust. 1, może być również 

dokonana przez przedsiębiorcę innego niż wprowadzający te opakowania lub produkty w 

opakowaniach na podstawie dokumentów potwierdzających ten eksport lub 

wewnątrzwspólnotową dostawę opakowań bez produktów lub wraz z produktami. 

[3. Przepisów ustawy w zakresie uzyskania wymaganych poziomów odzysku i recyklingu 

odpadów opakowaniowych, w tym dotyczących opłaty produktowej, oraz dokumentów 

potwierdzających recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów 

opakowaniowych, eksport odpadów opakowaniowych i wewnątrzwspólnotową dostawę 

odpadów opakowaniowych nie stosuje się do przedsiębiorców wprowadzających produkty 

w opakowaniach, którzy w danym roku kalendarzowym wprowadzili do obrotu produkty w 

opakowaniach o łącznej masie opakowań nieprzekraczającej 1 Mg, z zastrzeżeniem art. 7 

ust. 1.] 

<3. Przepisów ustawy w zakresie: 

1) uzyskania wymaganych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych, 

w tym dotyczących opłaty produktowej, oraz dokumentów potwierdzających 

recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych, eksport 

odpadów opakowaniowych i wewnątrzwspólnotową dostawę odpadów 

opakowaniowych, 

2) obowiązku prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych, o których mowa 

w art. 19 ust. 1, oraz obowiązku dotyczącego sprawozdań o wysokości środków 

przeznaczonych na publiczne kampanie edukacyjne 

– nie stosuje się do przedsiębiorców wprowadzających produkty w opakowaniach, 

którzy w danym roku kalendarzowym wprowadzili do obrotu produkty w 

opakowaniach o łącznej masie opakowań nieprzekraczającej 1 Mg, z zastrzeżeniem 

art. 7 ust. 1.> 

Art. 7. 

1. Przepis art. 6 ust. 3 ma zastosowanie, jeżeli: 

1)   przedsiębiorca złoży marszałkowi województwa w terminie do dnia 15 marca każdego 

roku: 
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a)  zaświadczenia lub oświadczenie o pomocy de minimis w zakresie, o którym mowa w 

art. 37 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących 

pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. poz. 404, z 2008 r. poz. 585, z 2010 r. poz. 99, z 

2011 r. poz. 1381 oraz z 2015 r. poz. 1830), 

b)  informacje, których zakres został określony w przepisach wydanych na podstawie art. 

37 ust. 2a ustawy, o której mowa w pkt 1; 

2)   spełnione są dla przedsiębiorcy warunki dopuszczalności pomocy de minimis 

określone w obowiązujących przepisach prawa Unii Europejskiej w zakresie pomocy 

de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie. 

[2. Wartość pomocy de minimis odpowiada wartości zwolnienia z opłaty produktowej, 

obliczanej z zastosowaniem maksymalnej stawki opłaty produktowej dla opakowań, o 

której mowa w art. 35 ust. 1.] 

<2. Wartość pomocy de minimis odpowiada wartości zwolnienia z opłaty produktowej, 

obliczanej z zastosowaniem maksymalnej stawki opłaty produktowej dla opakowań, 

o której mowa w art. 35 ust. 1, oraz 2% wartości netto opakowań, o których mowa w 

art. 19 ust. 4.> 

3. (uchylony). 

4. Zaświadczenia lub oświadczenie, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a, oraz informacje, o 

których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b, mogą być przekazywane za pośrednictwem środków 

komunikacji elektronicznej. 

 


